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Zagerkwekerij Topsy Baits
Door Peter G.M. van der Heijden lin terna tionaal Agrarisch Centrum, Wageningen)

Bij Wilhelminadorp (Zeeland), in het hoekje waar de Zandkreek in de Oosterschelde uitmondt, is Bert Meijering in 1990 begonnen met de aanleg van zagerkwekerij Topsy Baits. Het 17 ha grote bedrijf produceerde de eerste jaren aileen
levend aas voor sportvissers, maar een paar jaar gel eden kwam er ook vraag naar
zagers als hoogwaardig visvoer. Voor deze toepassing van de zager heeft de
eigenaar van Topsy Baits grootse plannen. In april was ik op bezoek bij deze zeewormenkwekerij, een van de 3 die de wereld rijk is.

Ais ik de hal van zagerkwekerij Topsy Baits
binnenstap is er volop bedrijvigheid. De
bedrijfsleider en vakantiehulpen halen
kluiten zagers uit ondiepe afzwembakken
en leggen ze op roosters boven de bakken.
De 10 cm lange, bruin -grijze zeewormen
kruipen door het rooster en vallen in het
water. Zand en gruis blijven op het rooster
achter en worden weggegooid. Verschillende klanten komen zagers afhalen; na
gewogen te zijn worden de wormen in ondiepe dozen op vochtig zeeturf gelegd en
in de bestelwagens geladen. De eigenaar
van Topsy Baits, Bert Meijering, is bezig
met het schoonmaken en vullen van ca 1
m 2 grote plastic bakken met gezeefd zeewater uit de nabij gelegen Oosterschelde.
Vervolgens worden zagerlarven in deze
bakken gedaan. In een schaaltje onder de
binoculair zie ik de larfjes door het beeld
zwemmen: ovale bolletjes van nog geen
halve millimeter. Ais het werk klaar is gaan
we met een kop koffie in zijn kantoor zitten
en vertelt Bert voluit over de geschiedenis
van Topsy Baits, over zijn grootse plan-
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nen, en over de kweek van zagers natuurlijk.

Het moeilijke begin
Bert Meijering is afkomstig uit Amsterdam
en verhuisde 25 jaar geleden in dienst van
Rijkswaterstaat naar Zeeland. In 1980 was
er een Duitse onderzoeker, Herr Lehman,
die in Yerseke bij het Nederlands Instituut
voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) de
biologie en kweek van zagers bestudeer. de. Een van zijn conclusies was dat zagers
waarschijnlijk niet rendabel gekweekt kunnen worden. Meijering kreeg van zijn baas
gelegenheid om eerst in wat aquaria, later
ook in een kleine vijver verder te werken
aan de kweek van zagers. In 1985 had hij
genoeg vertrouwen en kennis opgedaan
om zelf op Walcheren een 1 ha grote kwekerij te starten. In die tijd waren er nog 3
andere zagerkwekerijen in Nederland,
maar die hebben inmiddels allemaal de
handdoek in de ring gegooid. Vijf jaren
met veel verassingen, tegenslagen en improviseren volgden. Op elk nieuw pro-
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bleem moest zelf een oplossing bedacht
worden. Zo leidde strenge vorst tot ijsvorming op de vijvers en 90 % sterfte onder
de wormen. Ook bleken de zagers in de
vijvers hun natuurlijke neiging om naar
dieper water te trekken om de winterse
koude te ontvluchten nog vol te houden.
Massaal gingen de diertjes richting pomp,
die vervolgens niet aileen water verplaatste maar ook gehakt van zagers produ ceerde. Omdat het oogsten van de wormen natuurlijk niet kon gebeuren zoals zagers in de natuur geoogst worden (met
een riek uit het zand spitten) moest er een
drijvende oogstmachine worden ontwikkeld. Op de vijver gaat deze machine langzaam vooruit, woel t de zagers en het zand
op en scheidt de wormen van het zand. Er
wordt gesorteerd met behulp van een zeef,
en de zagers die nog te klein zijn voor de
verkoop gaan terug de vijvers in om nog
een tijdje door te groeien. De wormen
worden bij een lengte van ongeveer 10 cm
en gewicht van 4 - 6 gr als aas verkocht.

Naar Zuid Beve/and
In 1990 kon een 17 ha grootterrein bij Wilhelminadorp aan de Oosterschelde worden gepacht, en geleidelijk werd een nieuwe kwekerij uitgebouwd. De kwekerij op
Walcheren werd gesloten. De kas waarin
aanvankelijk de voortplanting en het opkweken van de larven plaatsvond werd na
een paar jaar vervangen door een grote
hal met vele kleine bassins, laboratorium,
kantine en kantoor. Buiten, onder een dak
van grofmazige netten (zagers-etende vogels genoeg in Zeeland!) de 94 vijvers.
Deze zijn 115 m lang, 10m breed en ongeveer 50 cm diep. Op de bodem van folie
ligt een 10 cm dikke zandlaag waarin het
leven van de zagers zich voor een groot
g edeelte afspeelt. In het midden van de
v ijvers is een scheidingsmuurtje . In elke
v ijve r ;wrgt een zelfontworpen beluchter
v oo r zuurstofinbreng en langzame circulat ie van het water door de vijver. De beluch-

Het /even van de zager
De zager (Nereis virens) behoort tot
de familie van de borstelwormen.
Ze zijn grijsbruin van kleur, kunnen
ruim 30 em lang worden en leven in
ondiepe kust- en deltagebieden van
Noordwest Europa. In delta 's veranderen stroomsnelheid, temperatuur
en zoutgehalte voortdurend, en de
zager is dan ook geen gevoelig
beestje. De wormen brengen het
grootste deel van hun leven door in
een tot 50 em diep gangenstelsel in
de zeebodem. Voedselopname
vindt 's naehts plaats. De zager komt
dan uit zijn hol/etje en kruipt over de
bodem op zoek naar fijn organisehe
afval, wieren en algen die van zand
en stenen worden gesehraapt. Op
een leeftijd van 2 jaar is de zager
geslaehtsrijp. Zagers zijn of mannetje, of vrouwtje, en niet al/ebei zoals
bij regenwormen het geval is. Een
maal per jaar, eind april bij volle
maan, gebeurt het: de geslaehtsrijpe zagers komen massaal uit de bodem, zwemmen naar de oppervlakte en storten hun eitjes en zaad uit.
De bevruehting vindt uitwendig
plaats, in het ruime sop zogezegd.
Een groot vrouwtje produeeert per
keer 1 2 miljoen eitjes. Na enkele
dagen versehijnen bij het 0,5 mm
grote en bijna ronde larfje langzaam
enkele paren pootjes en na ea 2 weken als plankton te hebben rondgezweefd begint het leven op maar
vooral in de bodem. Zagers zijn een
belangrijke voedselbron van veel
bodembewonende vissen en wadvogels. Het steken van zagers op het
wad, sehorren en kwelders is in Nederland sleehts op speeiaal daarvoor aangewezen plaatsen langs de
kust toegestaan.

a
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De bassins voor de zagerlarven.

ter bestaat uit een ca 50 cm wijde, ronddraaiende plastic pijp waarop aan de buitenzijde latjes zijn bevestigd. Er wordt gevoerd met een heel fijn, zinkend forellenvoer. Een tractor met kunstmestrooier
zorgt ervoor dat dit werk snel kan gebeureno Dat zagers toch enig leervermogen
hebben blijkt uit het feit dat ze al uit het
zand komen als ze de trillingen van de rijdende tractor dichterbij voelen komen. De
gemiddelde productie ligt op 1 kg/m 2/jaar,
en de totale productie van Topsy Baits is
nu 75 ton/jaar. In de winter wordt per uur
0,5 % van het water in de vijvers ververst,
in de zomer is de verversingsgraad het
dubbele. De uitwerpselen van de zagers
blijven in het zand achter en worden daar
afgebroken. Het water dat de kwekerij ver-
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laat heeft zo weinig vuil dat het ongezuiverd terug kan naar de Oosterschelde.
Zagers als aas voor de hengelsport ...
Tot 5 jaar geleden werden aile door Topsy
Baits geproduceerde zagers aileen verkocht als aas voor zeevissers. De markt
was aanvankelijk aileen Nederland en Belgie, maar een joint venture met de aan de
Middellandse Zee gevestigde aashandelaar Normandy Appats bracht ook verder
weg gelegen markten binnen het bereik:
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Libanon, Japan, Verenigde
Staten, etc. In 1997 werd samen met het
Britse aasbedrijf Cobra Baits een joint
venture gestart die Dragon Baits is ge noemd. Dit nieuwe bedrijf beschikt over

een 1,5 ha grote zagerkwekerij in Port Talbot, Wales. Topsy Baits zet momenteel ca
55 t on zagers per jaar af op de nationale en
internationale markt voor aas voor zeesportvissers. Maar de markt voor levend
aas is een beperkte niche markt die wereldw ijd slechts in enkele honderden tonnen per jaar bedraagt.
.,. en als hoogwaardig voer
In 1999 werd Meijering benaderd door een
op Aruba gevestigde garnalenbroedhuis.
Dit bedrijf produceert garnalenlarfjes die
in vijvers in Venezuela verder uitgroeien
tot marktklaar product. Om de teeltgarnalen in goede conditie voor eiafzet te krijgen
en te houden gebruikte het broedhuis
eerst uit de Verenigde Staten ge'importeerde wormen (geen zagers), maar na testen
bleken de veel goedkopere zagers van
Topsy Baits ook uitstekend te voldoen. Op
deze manier maakte Meijering kennis met
een andere markt voor zagers, namelijk als
kwalitatief hoogwaardig voer om teeltdieren (schaaldieren en vissen) in topconditie
te krijgen zodat een prima eikwaliteit en
sterke larven kunnen worden verkregen.
Inmiddels heeft de zager zijn waarde als
hoogwaardig voer voor teeltdieren in de
marine aquacultuur bewezen. Niet aileen

de samenstelling (hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren!) maar ook
de voor vis en schaaldieren zeer aantrekkelijke smaak maken het tot een potentieel
belangrijke grondstof in speciale vis - en
garnalenvoeders. Meijering gelooft dat
zagers op veel grotere schaal in visvoer
toegepast kunnen worden. Deze markt is
potentieel veel groter dan de aasmarkt, en
Topsy Baits heeft grootse uitbreidingsplannen. Het gebruik van bevroren zagers
als speciaal voer voor de kweek van garna len en zeevissen heeft echter zijn beperkin gen. Sommige kwekers zijn voorzichtig
vanwege de mogelijke overdracht van visen garnalenziekten, en de invoer van bevroren wormen is om deze reden in een
aantallanden met garnalenkwekerijen verboden.
Compleet visvoer op basis van zagers
Meijering gelooft dat de kwaliteit van de
bestanddelen die verse zagers tot een voer
van bijzonder goede kwaliteit maken te lijden heeft wanneer de gebruikelijke methode van pelletproductie (met verhitting)
wordt gebruikt. Topsy Baits gaat in samenwerking met Britse partner Dragon Baits
zelf visvoeders produceren volgens het ZQgenaamde koude extrusie proces. In dit

Vijvers met beluchter. (Foto: TopsV Baits)
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Oe zeIt ontw ikkelde drijvende oogstmachine. (Foto. Topsy Baits)

proces worden zeer fijngemalen verse za gers gemengd met andere grondstoffen,
tot pellets verwerkt en gedroogd. De zagers beschikken over eiwitten die goede
bindende eigenschappen hebben. Dit is
voor de productie van pellets handig om dat de gebruikelijke bindmiddelen door
meer hoogwaardige grondstoffen vervan gen kunnen worden. Een gehalte van 40%
zager in de pellets is mogelijk gebleken.
Ook vanuit Azie is er belangstelling bij eigenaren van garnalenbroedhuizen voor
droogvoer op basis van zagers. In Engeland is een kleine voerfabriek gebouwd die
zo goed als klaar is en misschien, als dit
nummer van AQUAcult uur bij u op de mat
valt, al de eerste voeders produceert. Met
een wereldwijd patent op het gebruik van
gekweekte zagers in droogvoeders heeft
Meijering zijn jarenlange inspanningen op
het gebied van zagerkweek en visvoerontwikkeling wettelijk beschermd.
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Ook voor de allerkleinsten
Meijering is ook overtuigd van de kwaliteit
van zagers als grondstof voor larvenvoeders. Zagers zijn immers niet aileen als
worm, maar ook in hun planktonstadium
al natuurlijk voer voor heel jonge vissen en
schaaldieren . Dat jonge zeevis zagers lekker vinden zit als het ware in hun genen ingebakken. Door toepassing van het koude
extrusie proces blijft de smaak intact en zal
ook de eiwit-, enzym- en vetzuursamenstelling van de droogvoeders veel meer
overeenkomen met het natuurlijke voer
van de vis. Mogelijk kunnen zagers op
deze manier een oplossing bieden voor
problemen die zich nog vaak voordoen bij
de vroegste stadia van de teelt van zeevis
en garnalen: lage overleving van de larven, pigmentafwijkingen, etc. Dit jaar zullen larvenvoeders op basis van zagers o .a.
worden getest met tong en in een Schotse
kabeljauwkwekerij.
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fen volwassen zager.

Uitbreiding
De produetie van het best aande bedrijf
van Topsy Baits in Wilhelminadorp kan
weliswaar nog worden ve r hoogd , maar
wanneer de zager een serieus bestanddeel
van visvoer wordt, zijn veel grotere hoeveelheden zagers nodig . Om aan de verwachte behoefte van de nieuwe voerfabriek te kunnen voldoen wil Meijering zelf
f ors uitbreiden en nieuwe kwekers ondersteunen. De procedure om elders in Wil helminadorp een nieuwe kwekerij van 55
ha te starten met een productiecapaciteit
v an 1000 ton/jaar is in volle gang . Een van
de geopperde bezwaren was horizonverv uiling door de overkapping met netten
o m de vogels te weren, maar daarop heeft
Tops y Baits al een antwoord: de netten

worden sleehts enkele em boven de bassins gespannen waardoor het in Zeeland
zo gewenste uitzicht op open, wijde polderlandschappen niet meer wordt ver stoord . Ook het zusterbedrijf Dragon Baits
in Wales zal tot een capaciteit van 1000
ton/jaar worden uitgebreid.

Meer kwekerijen nodig
Maar als de nieuwe voertjes echt aanslaan
zullen ook deze 2 nieuwe bedrijven niet
meer aan de vraag kunnen voldoen, en
voor een aantal Nederlandse akkerbou wers met velden in de buurt van schoon
zeewater zou de zagerkweek eeonomisch
een aantrekkelijk alternatief kunnen worden. Voor Topsy Baits ziet Meijering in de
toekomst ook een rol als leveraneier van
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De zagers worden tljdens het afzwemmen enke/e ma/en op roosters gep/aatst am vui/ te verwijderen.

jonge zagers (pootgoed?), bij de begeleiding van de kwekers en als opkoper van de
zagers. Mocht het bedrijf erin slag en om
op basis van gekweekte zagers en vooral
plantaardige grondstoffen een kwalitatief
goed en economisch aantrekkelijk voer te
maken, dan is de aquacultuur weer een
stapje dichter richting duurzame productie. Immers, aquacultuur groeit en zal dat
nog jaren blijven doen, de hoeveelheid
vismeel en visolie in de wereld is beperkt,
en de kritiek op vormen van aquacultuur
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waar meer vis in de vorm van meel en olie
de kwekerij ingaat dan er in de vorm van
kg gekweekte vis uitkomt, is nog niet verstomd. Zagers bestaan behalve uit water
(80%) ook uit kwalitatief zeer goede eiwitten (63 % op droge stofbasis) en vet (14 %,
waarvan een groot deel meervoudig onverzadigde vetzuren) en kunnen schoon en
efficient gekweekt worden. Als het aan
Bert Meijering ligt heeft de nietige zeeworm nog een grootse toekomst.
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