aquacultuur overzee
Modernisering visvoerfabricage op Java dringend gewenst

Epicentrum Yogjakarta
door J. Scheerboom

De cultuur van Indonesië en omringende Aziatische landen werd gedurende duizenden
jaren doordrenkt met aquacultuur (*). Men ontwikkelde de z.g. natte rijstbouw in akkers
(sawa) die met dijkjes en sluizen onder water worden gezet, waarbij naast rijst ook vis werd
gekweekt die, in geld uitgedrukt, net zo veel opbracht als de rijst. Visgerechten vormen
daarom een niet weg te denken onderdeel van de Indonesische (en Chinese) keuken. Uit
visserij komt in Indonesië te weinig opbrengst om aan de grote vraag naar vis te voldoen.
Aquacultuur zou in de vraag kunnen voorzien. Het zou ook de enorme druk op de visstanden in de Indonesische wateren kunnen wegnemen, die nu een directe bedreiging
vormt voor de pas ontdekte en unieke onderwaterfauna rond Vogelkop op Westelijk Nieuw
Guinea. Als ook kan worden voorzien in de grote vraag naar consumptievis vanuit het
buitenland, dan levert dit Indonesië de nodige deviezen op. Hiervoor is op korte termijn
nodig dat de modernste technieken op gebied van visteelt worden geïntroduceerd. Het
is dan mogelijk op eenzelfde perceel een veelvoud aan vis te produceren.
Op Java werden snelgroeiende rijstrassen
geïntroduceerd. Hierdoor is het nu onmogelijk vis gelijktijdig met rijstplanten te laten
uitgroeien tot vermarktbare grootte. Visteelt
vindt daarom nu ruimtelijk gescheiden
plaats van de rijstteelt, in aparte vijvers
of in betonnen bassins (´kolams´). Vijvers
kunnen worden ´bemest´ met de uitwerpselen van kippen, in ´kolams´gehouden vis
krijgen pellets te eten. Visvoer kost op Java
rond Rp 5.000 per kg (E 0,45, augustus
2006). De voederconversie bedraagt 1,5.
De samenstelling van het voer is onbekend.
Ook gebruikt men er geen biofilters voor
de omzetting van ammonium/ammoniak
naar nitraat.
De problemen en de oplossingen
Op Java houdt de traditionele viskweker
maar met moeite het hoofd boven water,
niet omdat de viskweker te weinig voor de
vis krijgt betaald - de opbrengstprijs is hoog
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te noemen vergeleken met het gemiddelde
Indonesische salaris - maar omdat de kostprijs hoog is en het telen van vis bovendien
de nodige bedrijfsrisico´s kent. De hoge
prijs voor vis kunnen de rijken zich nog wel
permitteren, voor de doorsnee Javaan is vis
een luxeproduct geworden.
Viskwekers zouden hier veel meer kunnen
produceren en voor een lagere prijs op de
markt brengen, als zij zouden beschikken
over Westers management en over modern
visvoer. Momenteel hebben zij te maken
met de volgende problemen:
1. Het visvoer is van onbekende en wisselende biochemische samenstelling.
Het is niet geëxtrudeerd en geeft een
hoge voederconversie (ca. 1,5).
2. Visziektes zijn moeilijk onder controle
kunnen krijgen. Het verschijnsel broedhuis bestaat op Java nog nauwelijks
en immunologische weerstand geven
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aan een vis is een zo goed als onbekend
begrip.
De geringe marge die Javaanse viskwekers
voor hun vis krijgen en de visziekten die op
onregelmatige tijden uitbreken, zorgen voor
een onzeker bestaan. Een uitbraak van KHV
onder consumptiekarpers, bijvoorbeeld,
of uitbraken van parasieten bij in vijvers
en netten gehouden vis hebben geleid tot
grote armoede. Daarom staan overal op
Java viskwekerijen leeg en vele worden
te koop aangeboden. Gezien de stijgende
vraag uit binnen- en buitenland en bij een
verstandige prijspolitiek, is deze armoede
te vermijden.
Op korte termijn is de Javaanse viskweker
er bij gebaat als hij zou beschikken over
ziektevrij broed (uit een geconditioneerd
broedhuis) en inzicht in hoe visziektes kunnen worden voorkomen en bestreden. Hij
is er vooral bij gebaat als hij zou beschikken
over modern gefabriceerd visvoer, geëxtrudeerd en van de juiste samenstelling. De
achterliggende principes, met name die van
hygiëne, zouden middels gerichte scholing
moeten worden bijgebracht.
In de vorige aflevering werd stilgestaan bij
het inrichten van een broedhuis (op Bali), in
deze aflevering wordt vooral ingegaan op
de wijze waarop men op Java de productie
van modern visvoer en management wil
introduceren. Ook wordt stilgestaan bij
mogelijkheden het effluent tot waarde te
brengen.
Java uitgeput
Wat in Indonesië opvalt, is de nog alrijd aanwezige zorgeloosheid ten aanzien van de
natuur: Enkele karakteristieke uitspraken:
´Je steekt maar een stok in de grond en deze
begint uit te lopen. Spinazie (kangkung)
groeit overal langs de weg. Zelfs van de
heg (pagar) kan men eten´
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Het geloof in de onuitputtelijkheid van de
Javaanse natuur is hardnekkig, maar de
zorg om het milieu groeit. De afgelopen
eeuw is namelijk meermalen gebleken
dat de Javaanse natuur kwetsbaar is en
allerminst onuitputtelijk. Zo veroorzaakten slecht management en perioden van
droogte hongersnoden die miljoenen mensen het leven kostten en is het wegspoelen
van grond en kaalslag schering en inslag.
Op het platteland hoort men doodse stilte,
want vogels zijn er niet meer, zoals wél
op het aanliggende eiland Bali. Onverantwoord gebruik van DDT heeft de vogels
gedecimeerd.
Op weg van vliegveld Sukarno-Hatta naar
Bandung via de in 2005 aangelegde tolweg
wordt men meteen geconfronteerd met
probleem nr 1 van Indonesië: de moeilijk
onder controle te krijgen ontbossing. Waar
geen bos meer is, wordt geen regenwater
door boomwortels vasthouden en zullen
overstromingen en landverschuiving het
gevolg zijn .
Daar waar het asfalt van de weg een andere
kleur heeft, is de weg het afgelopen jaar
opnieuw aangelegd . Dit komt omdat herstelwerkzaamheden door zowel de centrale
overheid als door het particuliere initiatief
worden uitgevoerd. Als nu de overheid met
de werkzaamheden op zich laat wachten,
ziet men dat buurtbewoners zelf de handen uit de mouwen steken. Nieuwe grond
wordt aangebracht en een nieuwe laag
asfalt (van andere samenstelling en kleur)
gelegd. Van de weggebruiker wordt een
financiële bijdrage voor de inspanningen
gevraagd, door een buurtbewoner die zich
strategisch langs de weg heeft opgesteld.
Als gebruiker van de openbare weg dient
men op Java dus over het nodige kleingeld
te beschikken.
Een oude zeer: de corruptie
Wel degelijk worden nu door de regering
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in Jakarta maatregelen genomen om de
achteruitgang van het milieu te stoppen.
Er worden programma´s ter herbebossing
uitgevoerd en natuurreservaten worden ingesteld. Maar de vraag naar grond en hout
is groot, het salaris van toezichthoudende
ambtenaren te bescheiden om de verleiding
te weerstaan tegen betaling de andere kant
op te kijken. Zo kan het nog steeds gebeuren dat een officiëel ingesteld natuurgebied.
stukje bij beetje verdwijnt.
President Yudhoyono is een campagne
gestart om de corruptie te bestrijden. Probleem hierbij is dat van oudsher rijksambtenaren niet altijd serieus worden genomen,
terwijl juist nu op korte termijn (nog meer)
maatregelen moeten worden genomen,
gericht op natuurbehoud en -herstel.
Bandjiran
Bandjiran!, een overstroming, constateert
men op Java doodnuchter, als het water
in de straten weer eens tot kniehoogte is

gestegen. Ik logeerde aan de Oude Postweg
te Cimahi, in een hotel dat eigendom is van
Cees Baay (´Boy´). Na een fikse regenbui
blijft het hotel een bandjiran bespaard,
maar de Oude Postweg dient als bedding
voor het regenwater dat van de hoger
gelegen zijstraten naar beneden stroomt.
Het kan dezelfde kracht aannemen als in
Limburg de rivier de Geul. In een dergelijke waterstroom komt het verkeer tot
stilstand, want niet alle auto´s staan hoog
op de wielen; motoren slaan af en houden
het achteroprijdende verkeer op. De Javanen bewaren hierbij het geduld en blijven
vrolijk lachen.
Cees Baay: ´Er worden nu mensen bij de
vleet gearresteerd die zonder geldige papieren hout kappen of vervoeren en zelfs
bewerken. De politie treedt nu flink op tegen
die lui. Ook die politie die vroeger het een en
andere oogluikend heeft toegelaten, wordt
nu scherp in de gaten gehouden´.

Cees Baay (´Boy´) neemt hier voor zijn chalet te Perompong het bedrijfsplan door (met de
schrijver van dit artikel).
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Uitzicht vanuit de chalet op de omgeving. De watertoevoer komt vanaf de berg op de achtergrond
in kleine stroompjes naar de kwekerij (rechts in beeld). De kas werd gemaakt van goedkope, in
de omgeving gemakkelijk te verkrijgen materialen. Een constructie van bamboe en sisal blijft
minimaal 10 jaar staan.
Het zoeken naar een geschikte locatie
Vorig jaar maart werd in AQUAcultuur bericht dat Cees Baay in Indramayu bouwde
aan een viskwekerij die 50 ton meerval per
dag (!) zou kunnen produceren.
Het bleek dat hiervoor te weinig zoetwater
kon worden ingenomen. Het waterpeil kan
er vrij snel dalen, waardoor er brak water
wordt ingenomen. Boort men de dieper,
dan kreeg men vooral zout water.
De locatie is aan de medewerkers verkocht.
Zij kweken er nu rode tilapia´s, die van brak
water totaal geen last hebben. Cees keek
uit naar een locatie die voldoet aan alle
eisen die hem logistiek in staat stelt om
de productie van 5.000 ton zoetwatervis
te realiseren.
Hierbij werd gedacht aan voorwaarden
als:
1. De beschikbaarheid van voldoende
schoon water
2. De mogelijkheid het effluent tegen be-
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taalbare kosten te verwerken.
3. Het risico dat milieuvervuiling het kweken van vis onmogelijk maakt. Dus: inventariseer welke fabrieken in de buurt
via de wind of via het in te nemen water
de kwekerij kunnen contamineren.
4. De electriciteitsvoorziening. Kan men
gebruik maken van een NUTS-voorziening of is het mogelijk zelf stroom op te
wekken tegen betaalbare kosten?
5. Een toereikend wegennet.
6. De beschikbaarheid van visvoer of de
grondstoffen van visvoer.
7. Een constante afname van het eindproduct. Kunnen hierover met afnemers
betrouwbare afspraken worden gemaakt?
8. Nodig is ook dat het management kan
worden geschoold en bijgeschoold in
het gebruik van betreffende technieken.
Op zoek naar een andere locatie vond Cees
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Baay voor zijn vrouw Dewi al vast te Perompong, in de buurt van zijn hotel te Cimahi,
een perceel van 4.200 m2. Hier worden nu
in een gesloten systeem meervallen en
paprika´s gekweekt. De paprika´s krijgen
hierbij water vanuit de meervalteelt op de
manier zoals deze eerder in AQUAcultuur
voor Nederlandse omstandigheden is beschreven (*). Paprika´s waren in de buurt
van Bandung een noviteit. Kwekerij ´Green
valley´ bleek een succes en leverde Dewi het
predicaat ´Paprikaqueen´ op. Cees richtte
zijn garage in als broedhuis om te voorzien
in pootvisjes.
Geïntegreerde teelten in Indonesië
In Nederland is het telen van vis in combinatie met een plantenteelt nog nauwlijks van
de grond gekomen. Dit komt omdat, ofwel
het bestemmingsplan van de betreffende
gemeentes het (nog steeds) niet toestaat,
of omdat het management ontoereikend

is, of omdat integratie te weinig financiële voordelen heeft (*). Een Nederlandse
agrarische ondernemer is ook gericht op
monocultuur: ´Doe één ding voor 100 %
goed, niet 2 dingen voor 98 %´. In Indonesië
is men van oudsher polycultuur gewend.
Momocultuur kent men er ook nauwelijks.
Wettelijke regels met betrekking tot het
gebruik van het land zijn er niet (wat naast
voordelen ook nadelen heeft) en men zoekt
bewust naar een manier het effluent tot
waarde te brengen.
Cees Baay wilde met zijn meerval- annex
paprikakwekerij de volgende doelstellingen
bereiken:
1. Door besparing op mineralen paprika´s
goedkoper te kunnen produceren.
2. Aan de omwonenden te laten zien dat
men zoetwatervis kan kweken zonder
vervuiling van het milieu door te integreren met een plantaardige teelt.

Cees Baay is bezig met het inrichten van de geïntegreerde teelten. Anders dan in Nederland
worden gewoon de kleine kinderen naar het werk meegenomen.
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Subagio tijdens de eerste ontmoeting met Cees Baay in het restaurant van Vliegveld Yogjakarta.
Bij de uitvoering van de integratie werd
gebruik gemaakt van een spreadsheat die
Edward Schram van IMARES maakte voor
de mineralenhuishouding van een meervallenbedrijf.
Juli 2006 leverden de paprika´s E 0,60 per
kg op! Voor een noviteit als de paprika betalen de rijken rond Bandung graag. De eerste
pluk leverde 2.200 kg op van 4.500 planten.
Maar het telefoonnummer van fa. Kopperts
te Nederland, expert in biologische bestrijding van plagen, ligt binnen handbereik.
Immers, binnen het geïntegreerde bedrijf
past alleen biologische bestrijding. Bewust
wil Green Valley hiermee een voorbeeld
geven aan de gangbare plantenteelt, want
biologische bestrijding van plagen is op
Java nog nauwelijks bekend. Het is hier wel
nodig, want zoals gesteld, vogels vindt men
op Java nog nauwelijks, gedecimeerd door
overmatig gebruik van DDT.
Of de integratie van teelten op de lange termijn ook economische voordelen oplevert,
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valt nog te bezien, want nog onbekend is
hoe de prijs van de paprika´s zich gaat ontiwkkelen. Ook is nog onbekend welke teelttechnische problemen en plantenplagen
zich nog gaan voordoen! De eerste tripsen
hebben zich al aangediend, of insecten die
hier op lijken.
Eind september 2006 was er veel vraag
naar paprika´s vanuit Singapore. Ook Japan
diende zich aan als koper, mits de trips biologisch kan worden bestreden. Hierdoor,
mailde Cees, kon de prijs van paprika´s
stabiel blijven. .
Het bovenstaande bevatte voor de regelmatige lezer van AQUAcultuur nog weinig
nieuws. Wat voor de Nederlandse lezer de
moeite waard is, was de manier waarop
men in Indonesië reageerde op een Nederlandse techniek geënte manier om teelten
te integreren.
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Opvallend
In de eerste plaats trokken de activiteiten
van Cees Baay de aandacht van de schrijvende pers, zoals van het landbouwblad
Trubus (glossy uitgevoerd, met een aparte
rubriek voor aquacultuur). In Trubus werd
de Nederlandse manier van telen breed
uitgemeten. Het was gespreksonderwerp
in de meest onwaarschijnlijke kringen,
bijvoorbeeld in huize Suharto te Mekarsari.
Mami Suharto, dochter van de ex-president,
die in Bogor Landbouwwetenschappen
studeerde, liet Cees Baay weten de principes van de geïntegreerde teelten op het
landgoed van de Suharto te Merkarsari te
willen realiseren. Zij bood een bedrag van
E 1.000.000 voor het ten uitvoer brengen.
Het had zelfs de aandacht van de oude heer,

de ex-president. Hij vertelde Cees Baay
zelfs dat in Indonesië een cultuur bestaat
van aquacultuur en alles hier omheen. Dat
vertelde de man, die zoals bekend, zich in
het verleden bepaald geen goede naam
heeft verworven op het gebied van duurzaamheid en met het duurzaam omgaan
met mensen. Om deze reden worden nu de
activiteiten van de familie onder de loupe
genomen door een door de nieuwe president benoemde ´anti-corruptie-commissie´
De commissie neemt voor dit onderzoek
alle tijd en lijkt hiermee de activiteiten van
de familie te hebben kaltgestellt. In ieder
geval zullen we voorlopig niet weten of de
familie Suharto nu werkelijk de principes
van duurzaamheid zijn toegedaan, ingefluisterd door dochter Mami.

Zuster Antonia en Subagio bij de ingang van de kwekerij te Klaten. Subagio (van Chinese origine)
noemt zich Katholiek, maar verloochent de principes van Yin en Yang niet.
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Subagio legt uit waarom de Chinese filosofie van Yin en Yang heel goed samengaat met Christelijke opvattingen over dood en opstanding: ´Overweeg alles en behoud het goede´
De reportage in Trubus kwamen ook ter
ore van een ir. Kusumo Subagio, een van
Indoensiës topindustrieëlen. Ik zat met Cees
Baay in zijn bamboe chalet in Perompong
het bedrijfsplan van de paprikakwekerij
door te nemen, toen hij zich voortdurend
per gsm meldde en zich daarna onverwachte ontwikkelingen voordeden.
PT Multitek Mitra Lestari en zuster Antonia,
uit Brabant
De aanhoudende telefoontjes deed Cees
Baay zelfs opmerken:
´Dié is aanhoudend! Hij heeft zeker haast!´
Uiteindelijk bood Subagio ons beiden en
de beide echtgenotes een vliegreis aan
naar Klaten (spreek uit: Klatèn), net buiten
Yogjakarta gelegen. Eind april jl, net voordat
zich daar een verwoestende aardbeving
voordeed, bezochten wij de locatie.
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Wij werden persoonlijk door Subagio van
het vliegveld van Yogjakarta opgehaald.
Subagio studeerde aan de Nederlandse
HBS te Bandung en spreekt goed Nederlands. Hij begon met ons een rijsttafel aan
te bieden en ons Yogjakarta van alle kanten
te laten zien. Na in hotel Novotel de koffers
te hebben achtergelaten, bezochten wij de
kwekerij van Subagio te Klaten, enkele
kilometers buiten Yogjakarta.
Hier stond zuster Antonia uit Brabant ons
op te wachten, in habijt.
Drs. Kusumo Subagio (M.Sc) studeerde natuurkunde, was lector in de kernfysica aan
deTechnische Hogeschool te Bandung, was
directeur van de Indonesische Groep Astra
International Inc.. die zich onder de naam
P.T. Multi Agro Corporation bezig houdt met
agribusiness (vanaf 1977 in Zuid Sumatra),
zoals met het inrichten van plantages met
klapper, palmolie, cacao en cassava, en
later als directeur van PT. Multi Agritama

5/2006

18-10-2006 09:58:07

Sejahtera en PT. Multitek Mitra Lestari, de
kwekerij te Klaten.
Op de kwekerij te Klaten werkt hij samen
met zuster Antonia van de congregatie
Puteri Maria Joseph. Zuster Antonia riep
in Klaten een coöperatie in het leven van
arme boeren. Gemeenschappelijk doel (van
zowel zuster Antonia als van Subagio) is het
tot ontwikkeling brengen van de Javaanse
plattelandsbevolking en het uitbannen van
vaak schrijnende armoede.
Wat tijdens de gesprekken met Subagio
opviel Is dat men in Indonesië niet alleen
gewend is aan polycultuur, maar dat een
in de exacte wetenschappen opgeleide
zonder schroom over religie praat als over
de natuurwetenschappen.
Ik heb geprobeerd enkele betogen van Subagio hieronder zo letterlijk mogelijk weer
te geven en de tekst ook op juistheid door
Subagio laten controleren.
Subagio vertelde:
´Ik was eens met Kerstmis hier op bezoek. Ik
zag toen hoe hartelijk de katholieke zusters

samen met de Javaanse boeren, die van
huis uit Islamitisch zijn, samen Kerstmis
vierden. Ik dacht toen: dit moet een voorbeeld voor heel Indonesië zijn.
Rond Yogjakarta was het altijd al cultuur tolerant te zijn tegen mensen van een andere
godsdienst. Men prefereerde hier gewoon
de vrede te bewaren. Het begrip dogma
en excommunicatie, zoals dat elders in de
wereld voorkomt, is hier ook niet bekend.
Wat men hier in de loop der eeuwen heeft
gedaan, is nieuwe ideëen opnemen met
behoud van oude opvattingen, ook al zijn
deze strijdig aan elkaar. Om deze reden
beschouwt men in Indonesië Yogyakarta
als het spirituele centrum van het land waar
men in de eerste plaats oog heeft voor een
goede onderlinge verstandhouding. Als
nu nieuwe opvattingen strijdig zijn met
oude, wordt hier niet moeilijk over gedaan.
Immers, een goede verstandhouding is
belangrijker.
Als bijvoorbeeld een katholiek hier aankomt
met het dogma van Maria onbevlekte ontvangenis, zal niemand hier moeilijk over
doen. Katholieken kan men horen opmer-

Het luisterend gehoor. Van links naar rechts: Dewi en Cees Baay, zuster Antonia en een mannelijke medewerker.
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ken: ´Dat kan toch niet?´ ´De uitspraken van
de paus van Rome onfeilbaar?´ ´Dat zal toch
niet waar zijn?´ Ondanks de onwaarschijnlijk
lijkende dogma´s zitten de Katholieke kerken hier propvol. Al een half uur voordat
de dienst officieel begint zijn alle plaatsen
bezet en zit men stil te wachten op wat
komen gaat. En u kunt hier meemaken dat
afgestudeerden in de exacte wetenschap
het mythologische gedachtengoed in gelijke
mate koesteren als een gewone boer. Een
afgestudeerd ingenieur in de natuurwetenschappen kan hier net zo gemakkelijk
over de bewegingen van aardtectonische
platen als over de woede van de godin van
de Zuidzee praten.
Zo is te verklaren dat, nu de vulkaan de
Merapi vuur spuugt en dreigt te exploderen,
er priesters door de straten van Yogja gaan
die Hindoeïstische gebeden zeggen om de

Een zak visvoer, zoals deze op Java wordt
verkocht voor ca. Rp 5.000. De vc is 1,5, de
groei gering.
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geesten van de Merapi gunstig te stemmen.
(Het ceremonieel was ook op het Nederlandse NOS-journaal te zien, red.).
In Indonesië bestaan ook nog steeds allerlei vormen van spirituele inwijding, die
in het begin van de Christelijke jaartelling
in Europa heel gewoon waren, maar door
latere kerkvaders werden verboden, zoals
voorbereidingen om het bewustzijn uit
het lichaam te laten treden om hierbij tot
spirituele inzichten te komen.
Men heeft hier kunnen ervaren dat vertrouwen in elkaar datgene is waar de meeste behoefte aan bestaat, vertrouwen gebaseerd
op liefde en reële ervaring.
Dat is ook het geheim achter het succes van
zuster Antonia en haar congregatiegenoten.
Door haar belangeloze hulpvaardigheid is
het zelfs zo ver gekomen dat de Javaanse
boeren, van huis uit Islamitisch, meer
vertouwen stellen in haar dan in de eigen
Islamitische organisaties. Dat vertrouwen
heeft zij gekregen door te laten zien dat
zij voor de boeren belangeloos werkt, en
geen winst maakt van de producten van
de boeren.
Toen ik eens zag met wat voor grobak (uitspr.; krobbak; oude auto die nog net niet van
ellende uit elkaar is gevallen) zuster Antonia
zich naar de boeren begaf, heb ik haar een
nieuwe Toyota kado gedaan. Wat deed ze?
Zij liet de auto in de garage staan en ging
weer gewoon per grobak de boer op. Die
boeren zouden anders wel eens kunnen
denken: zuster Antonia heeft die auto via
onze inspanning kunnen krijgen. Vergeet
niet dat de Javaanse boeren eeuwenlang
zijn uitgebuit en daarom weinig vertrouwen
hebben in hen die het beter hebben. Zelf
ben ik als rijke Chinees moeilijk in staat
dat vertrouwen te bieden. Zuster Antonia,
van Europese oorsprong, heeft met haar
manier van werken het vertouwen van de

5/2006

18-10-2006 09:58:11

De waterdoorstroming van dit visbassin, waarin meervallen zwemmen, was wel heel gering. Zie
de waterstraaltjes. Beter: waterdruppels. Deze ´vijver´werd bovendien voorzien van kippenmest.
Dit was de medewerkster geleerd op de landbouwschool .
Javaanse boeren kunnen winnen. En een
vertrouwensband is nodig als men een
coöperatie wil opzetten.
Een regel van de congregatie is ook dat de
zusters niet handelen en winst maken uit de
verkoop van de boeren van de coöperatie.
Maar wil men de boeren op grote schaal
helpen dan moet er winst worden gemaakt
om daarmee nieuwe projecten te kunnen
bekostigen.
Ik ben daarom met zuster Antonia het volgende overeengekomen: steeds als zij iets
nodig heeft om haar werk goed te doen,
vraagt ze dit aan mij. Ik zorg er voor dat het
er komt. Zelf neem ik de verantwoordelijkheid voor de handel in de producten uit
dit bedrijf. De winst die hieruit voortkomt,
wordt opnieuw geïnvesteerd in soortgelijke
bedrijven elders in Indonesië´
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Over de medezusters vertelde Cees Baay
me later de volgende anecdote:
´Zuster Antonia draagt altijd haar kloosterhabijt, maar de medezusters niet altijd,
zeker niet als zij bij de boeren zijn. Zo zag
ik eens in het veld twee jonge meiden in
gesprek met de boeren. Zij kwamen per
tweetakt-motorfiets, in spijkerbroek, zonder
hoofddoekje om. Ik dacht toen: ik moet eens
een praatje met die meiden maken. Bleken
het zustertjes van de congregatie te zijn!´
Ik vroeg aan Subagio heveel eigen geld hij
in het bedrijf te Klaten had gestoken. Het
antwoord:
´Omgerekend circa E 250.000´
Een docent in de kernfysica
aan het woord
Wij namen plaats in de ontvangstzaal van
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Cees Baay: ´Zo groot moet het filter worden! En er moet een doorstroming komen van zeker
10 m3 per dag per kg voer. En er mag geen vogelmest worden bijgevoegd, zeker als er geen
biofilter op staat, want dat is anders alleen maar belastend voor de vis.
de kwekerij waar de zusters ons trakteerden met gele rijst en eend in bananenblad.
Met het serveren van gele rijst, geel van
de kunjit en geurig van het blad van de
Pandanus, geeft men in Indonesië aan dat
dit een feestmaaltijd betreft. Subagio legde
tijdens zijn betoog voor het tekenbord
(foto) ook de betekenis uit van het dubbele
logo op een van de muren van kwekerij PT
Multitek Mitra Lestari, het symbool van het
Katholieke Christendom en het Chinese Yin
Yang teken.
Hij begon met:
´Visvoer heeft in Indonesië een voederconversie van 1,5 (zie foto van een zak in Indonesië gefabriceerd visvoer). Men betaalt
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hier Rp 5.000,- per kg voor. De voerprijs is
dus Rp 7.500. De opbrengstprijs van de vis
ligt hier vaak niet ver boven: Een kg tilapia
brengt Rp 9.000 op en een kg meerval
Rp 8.000. Voor de visteler blijft dus niet
veel over. Hij moet hiervan de kwekerij
(af)betalen en zijn gezin onderhouden.
Waar viskwekers de laatste jaren mee te
maken hebben, zijn epidemische vormen
van visziekten en -sterfte. Dat komt omdat
men op Java nog niet de Europese kunst
beheerst visziektes gericht te voorkomen en
te bestrijden. Als vissen in netten in vijvers
worden gehouden zijn parasieten zelfs in
het geheel niet te bestrijden. Daarom kan
men in de toekomst beter vis kweken in
betonnen visbassins, kolams, waar de vis
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tegen ziektes kan worden behandeld´.
De vraag die toen werd gesteld: hoeveel m2
vijver heeft een Javaanse visboer gemiddeld en hoeveel verdient hij hieraan, werd
door Cees Baay beantwoord:
´Op Java heeft een een doorsnee viskweker een oppervlak van ca. 1.000 m 2
ter beschikking, waarop twee vijvers van
25 bij 8 meter elk. Per vijver wordt twee
keer per jaar geoogst à tien kg per m2. De
productie is ca. 20 kg per m2 per jaar. Een
viskweker produceert dus 8 ton vis per jaar
en verdient hier gemiddeld Rp 1.000 per kg
mee, per jaar dus Rp 8.000.000, ofwel een E
670,-. Dat is overigens wel bijna twee keer
zo veel als een gewone arbeider hier per
jaar verdient. Alleen: door de risico´s van

ziekten heeft een viskweker een onzeker
bestaan. Op 1.000 m2 grond en een teeltoppervlak van 200 m2 zal een Nederlandse
meervalkweker ten minste 200 ton per jaar
kunnen realiseren. Reken maar uit wat de
Javaanse viskweker zou kunnen verdienen
als hij over dezelfde inzichten en techniek
zou beschikken! En het zou een krachtige
motor betekenen achter de economie van
de plattelandsbevolking´.
Subagio hernam het woord:
´Wij willen daarom dat jongbroed uit
broedhuizen wordt betrokken. De boeren
kunnen zo over gegarandeerd ziektenvrij
pootgoed beschikken en bedrijfsrisico´s
worden teruggebracht. Bedenk dat men
nu nog algemeen pootvisjes kweekt onder
natuurlijke omstandigheden (*) waarbij de

De mest van de vissen wordt gebruikt voor de groei van dit voedergewas (voor de geiten).
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jonge visjes al in een vroeg stadium bloot
staan aan alle mogelijke ziekteverwekkers.
Dit geeft de overlevende vissen wel meer
weerstand tegen ziektes, maar de uitval
is ongecontroleerd. Veel boeren zijn hier
ook al aan failliet gegaan, getuige de lege
viskwekerijen die men overal te koop kan
zien staan.
Voor een viskweker en zijn gezin betekent
gedwongen stoppen van het bedrijf niets
minder dan een ramp. Voor zijn gezin moet
men het ergste vrezen. Geen inkomen meer
betekent dat men, om aan voldoende voedsel te komen. alles wat men heeft moet verkopen, tot er niets meer is om te verkopen.
Zo gebeurde het dat viskwekers uit de omgeving van Indramayu zelfs hun dochters
aan de prostitutie moesten verkopen om
in leven te blijven. Sociale voorzieningen,
zoals in Nederland, kent men in Indonesië
niet en de mogelijkheid van de familie om
te steunen is beperkt.
In Indonesië ziet men nu een scherpe
tweedeling van de maatschappij. Aan de
ene kant is er een steenrijke bovenlaag,
die met hun geld geen raad weet, in villa´s
woont met zwembad en landingsbaan voor
de privé vliegtuigen. Aan de andere kant
is er een veel grotere groep paupers. Dit
geeft sociale spanningen die tot ontlading
kunnen komen. De rijken moeten beseffen
dat zij leven op een tijdbom, ook al sluiten
zij zich nu op in aparte wijken met schildwachten en slagbomen.
Hoe gevaarlijk de ongelijke verdeling van de
welvaart kan worden laten de gebeurtenissen zien van 1998 tijdens de sociale onrust
rond het aftreden van Suharto. Toen moesten vooral Indonesiërs van Chinese origine
het ontgelden. Een hele (Chinese) wijk in
Jakarta ging zelfs in vlammen op.
Onderling vertrouwen heeft men dus in
dit land nodig. Het vertrouwen dat er re-
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gelgeving is dat in de ergste nood wordt
voorzien, als de nood aan de man is. Het
probleem hierbij is dat hiervoor geld ter beschikking moet komen. Het overheidsgeld
komt nu voornamelijk ter beschikking door
de inkomsten uit de aardolie-industrie en
uit heffingen op luxe importartikelen. Een
bedrijf dat winst maakt, hoeft hier geen
belasting te betalen.
Confusius vertelde al over het verbinden
van de tegenstelling arm en rijk in de maatschappij en dat deze met elkaar dienen te
worden verzoend. Jezus van Nazareth vertelde over het geven aan de armen. Buiten
op de muur van de kwekerij staan niet voor
niets de symbolen van Christendom en van
Yin en Jang.
Yin en Jang slaan op de uitersten in deze
wereld die, wil de samenleving blijven
voortbestaan, met elkaar moeten worden
verbonden. Het kruis wijst op de naastenliefde, de dood die wij niet moeten vrezen
en de opstanding uit de dood.
Wat wij met onze kwekerij beogen is te
voorzien in een basale levensbehoefte.
Wij produceren iets waarmee geld kan
worden gegenereerd en waarmee weer
nieuwe projecten kunnen worden opgezet.
Belangrijk is dat wij in staat zijn de aangesloten boeren en hun gezin een geregeld
inkomen te verschaffen. Net zo belangrijk
is ook dat wij hier uitdragen wat in Europa
de libertas philosophandi, wordt genoemd,
de vrijheid om met elkaar in open gesprek
te gaan, de open mind waarmee men naar
spirituele waarheid kan zoeken, zonder zich
te verbinden aan dogma´s´.
Dit waren dus woorden van een Indonesische kernfysicus.
Rondgang over het bedrijf
In een van de gebouwen op het terrein
vindt de opslag van grondstoffen plaats
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en wordt visvoer gemaakt. De machine die
hiervoor wordt gebruikt kan men het best
beschrijven als een in het groot uitgevoerde
gehaktmolen. De grondstoffen worden
eerst gemengd en gekneed. Het mengsel
komt in slierten uit de machine. De slierten
worden in de zon te drogen gelegd (foto)
waarna het tot de gewenste grootte wordt
gebroken en wordt vervoederd.
Subagio: ´Overal in Indonesië maakt men
op deze manier nog visvoer, anders dan in
bijvoorbeeld Thailand of Japan. Ik weet dat
daar visvoer met moderne extruders wordt
gefabriceerd. Ik wil dat ook in Indonesië de
visvoerproductie zo plaatsvindt!´
Wij stonden bij een van de 16 visbassins
waarin meerval zou zitten en strooiden wat
van de korrels over het water uit. Er was
totaal geen teken van leven van enige vis
te bekennen.

Cees Baay: ´Maar hoeveel doorstroming
heeft dit bassin?´
Deze bleek minimaal te zijn (foto). Bij navraag bleek bovendien dat de visbassins
elke dag met kippenmest werden ´verrijkt´.
Cees Baay: ´Maar dit is toch een visbassin,
een kolam, en geen visvijver! Met kippenmest verpesten jullie het water. Als je hier
productie willen maken, moet dat water
voldoende stromen en over een biofilter
worden gevoerd!´
De bedrijfsleidster (op de foto te zien)
vertelde dat zij deze manier van viskweken
op de landbouwschool (in Indoenesië) had
geleerd.
Cees Baay: ´Hier moet zo snel mogelijk iets
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Eind mei van dit jaar vond rond Yogjakarta een verwoestende aardbeving plaats. Duizende mensen
verloren het leven. Zes visbassins raakten lek.Drie binnenmuren van het ontvangstgebouw stortten in. Subagio gaf onmiddellijk opdracht de schade te herstellen. Een week na de aardbeving
is deze foto genomen. De werkers zitten hier op zakken visvoer.
aan worden gedaan! Hier is een nitrificerend biofilter nodig en een goede pomp!´
Subagio en zuster Antonia lieten toen zien
hoe het effluent wordt gebruikt. De vaste
deeltjes werden verzameld door het te laten
bezinken. Slakken en eenden dient het dan
tot voedsel. Het water werd geleid naar een
veldje panicum-gras dat de geiten tot voedsel dient. Uiteindelijk stromt het water naar
de lager gelegen rijstvelden. De eigenaren
hiervan zijn blij met de gratis bemesting
van de rijstplanten.
Subagio: ´De eendenhouderij brengt al heel
wat geld in het laadje. Per stuk levert een

36

Aqua nr.5, 62096.indd 36

eendenei hier E 0,10 op. De dieren zijn 90%
van de dagen aan de leg gedurende 10-12
maanden. Daarna leveren ze als slachtdier
nog eens E 1,5 à 2,- per stuk op. De eieren
worden elke dag door een 6-tal vrouwen uit
de buurt gekocht en op de markt verkocht.
Hoeveel de geiten gaan opbrengen weten
we nog niet. De jonge geitjes worden straks
als fokgeit verkocht. Voorlopig geven zij het
voedergewas, dat is gegroeid op viswater,
een goede bestemming.
Op korte termijn willen wij de activiteiten
van de kwekerij uitbreiden, in samenwerking met een 300 viskwekers uit de buurt.
Die viskwekers krijgen van ons een training en moeten de fingerlings hierna op
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moderne wijze grootbrengen. Ik koop de
volgroeide vis terug. De vis wordt dan hier
verwerkt of verder vekocht.
Ik verwacht dat hier de ruimte voor verdere uitbreiding te klein is. Gelukkig is
het mogelijk de grond links en rechts van
de kwekerij aan te kopen. Op het terrein
grenzend aan het gebouw waar nu visvoer
wordt gemaakt, bouwen wij aan de andere
kant van de muur nog een hal. Hier komt
de extruder te staan.
Twee wegen gaan straks naar dit terrein:
één voor de aanvoer van de grondstoffen,
en één voor de afvoer van het gefabriceerde visvoer van de kwekerij naar de
aangesloten visboeren.
Op het terrein aan de andere kant van de
nu bestaande kwekerij komen visbassins
waarin volgroeide vissen worden ontvangen. Er komt daar ook een hal waar

vis wordt verwerkt tot filets of tot andere
producten.
Maar laten we beginnen bij het begin. Misschien kunt u ons vertellen over de principes
van een recirculatiesysteem?´
Terug in de ontvangstruimte legde ik de
principes uit van een recirculatiesysteem,
vertelde hoe dit moet worden gedimensioneerd, stond stil bij de betekenis van
pH, legde uit dat men moet letten op kalkgehalte en de optimale zoutconcentratie,
vertelde dat er steeds voldoende waterflow
moet zijn voor de biologische omzetting van
ammonium, dat het verstandig is zelf met
een generator te zorgen voor de electriciteitsvoorziening, en vooral hoe belangrijk
hygiëne en visziektenpreventie zijn, dat
het belangrijk is naar de dieren te kijken

Visbassins met door Cees Baay geconstrueerd biofilter. Het streven is deze biotorens in heel
Java en in nog verder gelegen gebieden te laten verrijzen.
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en zich de vragen te stellen: eten de vissen
met graagte? En: hoe zien kleur en geur van
het teeltwater eruit? Dat de dieren niet in de
stress mogen raken. Tenslotte werden deze
vragen benatwoord:
´Als we over een extruder beschikken,
hoe kunnen kunnen we de stroom aan
grondstoffen continu laten plaatsvinden en
welke afspraken moeten worden gemaakt
om de biochemische samenstelling van de
grondstoffen constant te laten zijn? Hoe
zijn we er zeker van dat de grondstoffen
vrij zijn van gifstoffen en schadelijke microörganismen?´
Het zijn de vragen die in Europa achter de
gesloten deuren van de gecertificeerde
visvoerfabricanten worden gesteld en beantwoord en waar Europese viskwekers niet
lang over hoeven na te denken.
Tenslotte maakten wij een inschatting van

de hoeveelheid mineralen die men mag
verwachten in het effluent aanwezig te
zijn. Zeker als gaat gebeuren als gepland,
is een preciese inschatting van de mineralenstroom noodzakelijk. Door gericht de
mineralen in te zetten voor bijvoorbeeld
grasproductie of rijstbouw voorkomt men
vervuiling van het milieu.
Cees en Dewi Baay spraken met Subagio
af dat zij het project, tegen een zekere
vergoeding, zouden ondersteunen. Elke
week, na het project te Perompong te hebben bezocht, nemen zij het vliegtuig naar
Yogjakarta (vanuit Bandung) en helpen zij
enkele dagen mee met het opbouwprogramma van PT Multitek Lestari. Hiermee
is, als de plannen zijn gerealiseerd, in eerste
instantiie een bedrag van ca. E 2.000.000,gemoeid.
Cees Baay begon er mee de 16 visbassins

De bebouwing gezien vanaf het aanliggende land waar in de toekomst de visvoerfabriek wordt
gebouwd.
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om te bouwen tot recirculatiesysteem.
Pomp en buizen werden aangebracht en
biofilters geïnstalleerd.
Het bedrijfsplan dat in Perompong werd
geschreven en alleen betrekking had op
het bedrijf aldaar, is herschreven en omvat
nu ook de kwekerij te Klaten. Met een Engelse vertaling hiervan wordt nu door de
stichting MMD (Multifarm Management
for Development-aid te Delft) bij diverse
nationale en Europese instellingen subsidie
voor het project gevraagd.
De bedoeling is het eerste jaar ruim 2.000
ton visvoer te produceren en een meervalen tilapiaproductie te realiseren van resp.
500 en 250 ton per jaar. Het visvoer dat
niet door de coöperatie wordt afgenomen,
wordt aan derden verkocht. Met voldoende
ervaring worden de activiteiten elders in
Indonesië herhaald.
Subagio vroeg mij, na het lezen van het
manuscript, hier het volgende aan toe te
voegen:
´In het district Klaten wordt veel rijst, mais,
tabak en suiker geproduceerd, maar de
meeste boeren bezitten niet genoeg land
om het hoofd boven water te houden.
Sommige zijn ook vertrouwd met de veeteelt, met het houden van kippen en eenden
en met visteelt, maar nog steeds op traditionele wijze en op kleine schaal, met een
maandelijks inkomen van E 35,- per gezin.
Het is ons niet mogelijk gebleken dit gemiddelde inkomen met traditionele methoden
boven de armoedegrens uit te tillen.
Wij moeten een beroep doen op moderne
technieken en wij roepen op tot nauwe
samenwerking. Wij denken dat het district
Klaten hiervoor de meest geschikte locatie
is om hier een start mee te maken.
En als deze manier van geïntegreerd telen
en kweken een succes blijkt te zijn, conform
onze planning, verwachten wij dat de boeren uit omliggende provincies zich bij ons
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zullen aansluiten, we roepen immers een
´economic multiplier effect´ in het leven en
creeëren ook banen in andere economische
sectoren.
Belangrijk is ook dat onze aanwezigheid
van belang is bij het vinden van een balans
tussen de kleine grondbezitters en grote,
opkopende bedijven. Onze vorm van samenwerking kan worden gezien als model
voor Indonesische, economische planning,
omdat 70% van de bevolking leeft op het
dichtbevolkte eiland Java, dat erg gevoelig
is voor natuurrampen als aardbevingen,
overstromingen en droogte. Daarom heeft
men op het platteland ook de meeste bossen moeten kappen: om in leven te blijven.
Het is buitengewoon tragisch.
Om genoemde redenen is het onze overtuiging dat introductie van moderne
technieken op het gebied van visteelt voor
Indonesiê van buitengewoon belang is´
Beschrijving van de visvoervervaardiging
in het bedrijfplan
Zoals bekend, moet bij het maken van een
bedrijfsplan in detail worden ingegaan
op alle onderdelen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn. Toegespitst op de
vervaardiging van geëxtrudeerd visvoer
uit afvalstoffen uit de humane voedingsindustrie, betekent dit dat nauwkeurig wordt
beschreven welke afvalstoffen dit betreft,
welke controle er gaat plaatsvinden op
contaminatie, bederf en biochemische
samenstelling, welke afspraken er met
de leveranciers worden gemaakt, hoe de
grondstoffen worden vervoerd en opgeslagen, hoe het gefabriceerde voer wordt
opgeslagen en vervolgens afgeleverd, wie
de afnemers zijn en hoe de uiteindelijke
kwaliteit wordt beoordeeld.
Eerder is in AQUAcultuur stilgestaan bij
de fabricage van geëxtrudeerd visvoer (*).
Omdat de grondstoffen die in Klaten ter
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beschikking staan, afwijken van wat in Europa gangbaar is, worden de te gebruiken
grondstoffen hier vermeld:
1. maismeel
2. soya meel
3. talasblad
4. restanten van de rijst
5. restanten van de aardnotenfabriek
6. soja restanten van de tahu fabriek
7. Reject bami (bami die de houdbaarheidsdatum heeft overschreden en
terug wordt genomen door de fabriek
8. klapper olie

9. aardnoten olie
10. CaCo3 (= kalk)
11. Premix vitamins and minerals = gemixte
vitaminen en mineralen
12. anti-schimmelmiddel
13. Anti oxidant
14. zeezout
15. Vitamine C
16. slakken van de soort Ampullara
17 Visafval van de restanten v.d. vis
processing
Het is Cees Baay uit experimenten, gedaan

De familie Suharto vroeg Cees Baay de vijver in hun landgoed te Mekarsari opnieuw in te richten
en wel volgens de modernste inzichten op het gebied van de waterzuivering. De Snti-corruptie-commissie deed echter de zaak voor onbepaalde tijd op slot en het landgoed verkeert nog
steeds in het stadium van ‘renovasi’. Op het spandoek staat in het Indoneisch: ‘Het is verboden
over de bodem van het meer te lopen. Wij zijn nu bezig met renovatie.‘
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in Indramayu en Perompong, gebleken dat
karper, tilapia en ook meerval goed groeien
op een dieet dat voor tenminste 95% is samengesteld uit materiaal van plantaardige
oorsprong. Visolie en vismeel worden niet
als grondstof gebruikt. Dit is een meer
duurzame manier van werken vergeleken
met de manier waarop elders in Indonesië
visvoer wordt gefabriceerd (met veel dure
vismeel en –olie uit Chili).

raakten onbruikbaar.
Subagio liet binnen een week een ploeg
bouwvakkers de schade te herstellen (foto).
Zuster Antonia speelde een cruciale rol bij
de verdeling van de hulpgoederen. Haar
inzet werd zo zeer gewaardeerd dat zij
werd bevorderd tot overste van de afdeling
Yogjakarta. Alleen de vulkaan de Merapi
kwam niet tot uitbarsting, maar blijft een
bedreiging.

De keuze voor de vermelde grondstoffen
brengt ook een ander belangrijk voordeel
met zich mee: de afvalstoffen uit de humane
voedingsstoffen zouden anders worden
gestort (soms gewoon langs de weg) en
een milieuprobleem zijn, nu worden zij
tot waarde gebracht. Het visvoer, van
voornamelijk vegetarische oorsprong dus,
wordt op de kwekerij omgezet in voor de
mens hoogwaardige eiwitten en essentiële
vetzuren.

Het project in Klaten laat zien dat het in Indonesië mogelijk is dat vertegenwoordigers
van verschillende religies vreedzaam met
elkaar kunnen samenwerken.

Opmerkelijk is dat ook Afrikaanse meerval
maximale groei vertoonde. In de gevallen
dat de groei achterbleef, werd voer gebruikt
dat was gedrenkt in pindaolie en vitamine
C. Nadat het in het voer was opgenomen,
groeien de meervallen maximaal.

Het visteeltbedrijf kan straks voorzien in
een grote vraag naar vis en visproducten, in
binnen en in buitenland. Door op moderne
wijze te produceren wordt gezorgd voor
continuïteit in de bedrijfsvoering. De boeren in de coöperatie kunnen meer voor de
geproduceerde vis krijgen wat de welvaart
en de ontwikkeling van het Javaanse platteland kan bevorderen.
Met dank aan Subagio en Cees Baay voor
het kritisch nalezen van hun woorden.
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Als visvoer wordt gefabriceerd van bekende
samenstelling en geëxtrudeerd, kunnen ook
van de mineralenstromen goede inschattingen worden gemaakt en kan het effluent
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teelten.
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