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Aquarius’ buitenlandse excursie:
Bodrum, Turkije
Door Christiaan Nijholt, Wageningen Universiteit, namens AQUARIUS.

Vroeg in de morgen van woensdag 24 oktober vertrokken 9 leden van Aquarius richting
Schiphol. Vanaf daar werd het vliegtuig genomen naar Istanbul, Turkije. Hier vond van 24
tot en met 27 oktober de beurs ‘Future Fish Eurasia’ plaats. Na het bijwonen van deze
beurs en het bijbehorende congres vertrokken de Wageningse studenten naar het zuiden
van Turkije, naar Bodrum. Hier werden verschillende bedrijven bezocht die onderdeel zijn
van de keten van de zeebaars- en zeebrasemproductie. In dit eerste artikel wil ik u vertellen over het tweede deel van de reis; Bodrum. In een volgende Aquacultuur kunt U meer
lezen over wat wij gehoord en gezien hebben op de beurs in Istanbul.
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Zaterdag 27 oktober: de beurs in Istanbul
is ten einde en het plan is om samen met
Türker af te reizen naar Bodrum in het
zuiden van het land. Türker is een docent
van de universiteit in Alanya die geholpen
heeft de gehele buitenlandse excursie op te
zetten, en hij zal nu in het tweede deel van
de excursie onze reisgids zijn. Hij is tevens
bestuurslid van de European Aquaculture
Society Student Group. Een busje is gehuurd en ’s avonds rond tien uur beginnen
we aan een reis van ruim 600 kilometer die
de volgende dag in Bodrum moet eindigen.
We komen de volgende dag om half tien aan
en het eerste deel van de dag komen we in
een heerlijk zonnetje een beetje bij van de
zware reis. We zijn in Bodrum uitgenodigd
door Türker’s vader om ’s avonds mee te
eten. De man heeft een kooicultuur met
houten kooien waarin hij zo’n 50 ton per jaar
produceert, een combinatie van zeebaars
en zeebrasem. Als we aangekomen zijn
bij de kwekerij ziet het er erg ouderwets
uit. Katten, kippen en ganzen waggelen
rondom het bouwvallige hutje dat aan het
water staat. Vijftig meter het water in ligt
een twintigtal vierkante kooien; drijvende
houten frames met een net eronder met
een oppervlakte van ongeveer 9 m2 per
kooi. Türker groet zijn vader en neemt ons
mee op een klein vlotje. Aan een touw trekken we het vlot richting de kooien. Als we
eenmaal op de kooien staan vertelt Türker
één en ander over het bedrijf van zijn vader.
Zo vertelt hij over de rechten die de mensen
van de regering moeten kopen om op een
deel van het water vis te produceren. Hierbij
wordt getracht de bedrijven om de vijf jaar
een beetje te verplaatsen om zo de schade
aan het water te beperken die veroorzaakt
wordt door een overschot aan nutriënten
uit het voer en de faeces van de vis. Verder
vertelt hij dat zijn vader pootvis van zowel
zeebaars als zeebrasem opkoopt en deze
in de kooien afmest tot een gewicht van
ongeveer 300 gram voor zeebrasem en 400

Aquacultuur ❘ 8

gram voor zeebaars. Nadat we de kooien
aandachtig bestudeerd hebben, gaan we
weer naar de hut die het huis bleek te zijn
voor de arbeiders die voor Türker´s vader
werken. Deze zijn vandaag niet aanwezig
en we mogen met zijn negenen en Türker
en zijn vader en stiefmoeder genieten van
een overheerlijke barbecue op de provisorische veranda boven het water, uitkijkend
over de zee.
‘Noordzee’-kooicultuur
De volgende dag zou het echte werk komen;
we zouden de hele keten doorlopen van de
zeebaars- en zeebrasemproductie. Het eerste bedrijf wat we bezochten was ‘Noordzee’. Dit bedrijf dat eerder toebehoorde aan
het Nederlandse ‘Noordzee’-concern, bezit
een kooicultuur waarin jaarlijks 2000 ton
zeebaars wordt geproduceerd en 500 ton
zeebrasem. Het bedrijf heeft 38 mensen
in dienst waarvan 7 de graad Bachelor in
de Aquacultuur hebben. In Turkije is het
verplicht dat op elk aquacultuurbedrijf
minstens één persoon met deze opleiding
aanwezig is. Verder werken er 2 technici
en 29 arbeiders. Tijdens de zomer, als de
productie maximaal is (watertemperatuur
boven de 20 graden), werken er ongeveer
60 mensen op het bedrijf.
Het kost 16 tot 20 maanden om de zeebaars
van 2 tot 400 gram te krijgen, met een
voederconversie van 1,9. De zeebrasem
daarentegen wordt gemest tot ongeveer
340 gram met een voederconversie van
2,1 en dit proces neemt 12 maanden in
beslag. Door behoorlijke schommelingen
in watertemperatuur (14-25 graden) is het
niet mogelijk om het gehele jaar door de
maximale groei te behalen, die bij 21 graden plaats kan vinden. Dit verklaart ook de
extra werkgelegenheid in de zomer.
De temperatuursschommelingen zijn daarnaast ook van invloed op de ziektes die
bij het bedrijf heersen. Zo komen er in de
winter veelal infecties voor met bacteriën

die het warme water van de zomer niet
waarderen. In de zomer zijn er daarentegen
juist meer parasieten die de vissen van hun
optimale groei afhouden, omdat deze het
warme water juist wél kunnen waarderen.
Van deze parasieten zijn vooral kieuwwormen en huidparasieten het grootste probleem voor het bedrijf. Er is weinig tegen
te doen behalve het gebruik van formaline
en koper, maar dit is niet toegestaan. Wel
worden alle vissen gevaccineerd met de
hand met een vaccin op oliebasis, hetgeen
het langste effect heeft. Hierbij sterft 2
procent van de vissen; hoewel een vaccin
op waterbasis een lagere mortaliteit heeft,
werkt dit ook minder lang.
De vissen worden gehouden in twee types
kooien:
• Kooien met een diameter van 16 meter
en een diepte van 11 meter waarin
60.000 vissen van 400 gram per stuk
kunnen zitten.
• Kooien met een diameter van 30 meter
en een diepte van 24 meter waarin
350.000 vissen van 400 gram per stuk
kunnen zitten.

Onderaan deze netten zit nog een ‘trechter’
van 4 meter diep om dode vissen en ander
afval op te vangen. De grote kooien kosten
ongeveer € 15.000 per stuk en de vis die
in één zo’n kooi zwemt, vertegenwoordigt
een kapitaal van ongeveer € 500.000. Bij
‘Noordzee’ zijn twaalf van deze grote kooien
aanwezig en nog vele kleine kooien. Het
onderhoud van de kooien gebeurt met behulp van duikers die de kooien twee maal
per dag controleren op gaten en eveneens
de dode vis uit de netten halen. Dieren die
schade aan de kooien kunnen toebrengen,
zijn zeehonden en schildpadden, maar ter
bescherming is een extra anti-predatornet
om de kooi gespannen. Ook krabben krijgen
geen kans, omdat de lijnen die de kooi op
zijn plaats houden niet direct aan de kooi
vastzitten, maar aan een raamwerk dat óm
de kooi ligt. Bovendien lopen de lijnen die
van het raamwerk naar de bodem lopen
erg schuin weg naar een grote diepte die
krabben niet zullen overbruggen.
Als men een kooi leeg wil vangen, wordt er
een tunnel gemaakt van de grote kooi naar
een kleinere kooi en wordt de vis naar de
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kleinere kooi geleid. Deze wordt vervolgens
dicht ‘geritst’ en een boot met een groot
net vist deze kleine kooi leeg. Bij elke keer
omhooghalen van het net vangt de boot
zo’n 300 kilo uit de kleine kooi. Dit betekent
dat een kooi legen aardig wat tijd kost. Op
de boot wordt de vis vervolgens direct op
ijswater gezet om de vis te doden en een
soort lijkstijfheid te induceren.
Het voeren
Het voeren van de vissen gebeurt in hun
eerste levensfase tot 100 gram met de hand.
Deze kleine visjes worden niet ter plekke
gekweekt, maar elders nabij Bodrum door
de Kiliç-kwekerij die we later die dag nog
zouden bezoeken. Als de visjes het gewicht
van 100 gram eenmaal bereikt hebben, worden ze de rest van hun verblijf automatisch
gevoerd. Dit voersysteem was één van de
eerste in Turkije. De machine staat op het
vasteland en drijvende buizen verbinden
de machine met de kooien. Enkel de twaalf
grote kooien (diameter 30 m) worden gevoerd met dit systeem. Op de vaste wal
staan 4 silo’s met elk een capaciteit van 15
ton voer; in totaal een capaciteit van 60 ton
voer. De vier verschillende silo’s bieden de
mogelijkheid om vier verschillende voergroottes op te slaan. Een computer berekent
elke dag hoeveel voer de vissen nodig hebben. Vervolgens bedient één persoon de
computer en de machine op de kant en één
persoon kijkt bij de kooien of de vissen wel
goed eten. Dit voeren gebeurt twee keer per
dag en op een dag wordt ongeveer 9 ton
gevoerd, waarbij de hoeveelheid voer per
kooi op kan lopen tot 1 ton. Verder wordt
met behulp van verplaatsbare onderwatercamera’s gekeken of de vissen in goede
conditie zijn.
De kleinere kooien waar de andere vissen
van boven de 100 gram zwemmen, worden
gevoerd met een boot met voerkanon aan
boord die naast de kooi gaat liggen en voer
de kooi in blaast.
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De zeebaars wordt gevoerd met Skretting
pellets, maar men experimenteert nog
behoorlijk met de verschillende voeren.
De zeebrasem wordt gevoerd met speciaal
voer uit Griekenland dat enkel organische
materialen bevat. Dit voer is wel wat duurder, maar blijkt de moeite waard, omdat
de zeebrasem een lastige eter is en met dit
voer een hogere kwaliteit eindproduct kan
worden bereikt.
Soms wordt de zeebrasem ook ‘pulp’ gevoerd; een mix van kleine vis, schelp- en
schaaldieren. Het voordeel hiervan is dat de
tandjes van de zeebrasem niet zo slijten als
bij de harde pellets en de consument zo niet
kan zien dat de vis van een kwekerij komt.
Milieueffecten
Met het woord duurzaamheid in het achterhoofd, stellen we vragen over de mate
van vervuiling.
De eigenaar vertelt ons dat er op dit moment geen regels zijn ten aanzien van
nutriëntladingen in het water. ‘Noordzee’
denkt zelf een stap richting duurzaamheid
gezet te hebben door te voeren met voer
van een hoge kwaliteit. Daarnaast is er
de regeling dat een bedrijf twee keer het
bedrijfsoppervlak ter beschikking moet hebben om veelvuldig van locatie te switchen.
Deze verplaatsing gebeurt nu eens in de
vijf jaar, hoewel het beter zou zijn om dit
frequenter te doen.
De regering heeft verder de regel dat men
water moet zuiveren als men chemicaliën of
onnatuurlijke materialen aan het water toevoegt. Men gebruikt bij het bepalen van een
dergelijke vervuiling de TRIX-index, maar
deze index zegt niets over de oorsprong van
de vervuiling. Viskwekers zijn het dus niet
eens met het gebruik van deze methode,
omdat niet aangetoond kan worden dat de
vervuiling van de kwekerijen afkomstig is.
Voor de toekomst wil de regering kooien
verder uit de kust plaatsen, omdat toeristen
kooien aan de kust niet mooi vinden en op

dit moment is toerisme nog belangrijker
voor Turkije dan aquacultuur. In diezelfde
toekomst wil ‘Noordzee’ uitbreiden naar
een productie van 10.500 ton per jaar.
Kiliç Processing
Het tweede bedrijf wat we die dag bezoeken, is Kiliç Processing; een visverwerkingsfabriek. De naam Kiliç betekent zwaard in
het Turks en het logo van het bedrijf is dan
ook een zwaardvis.
Na een heerlijke lunch in de kantine van het
bedrijf gaan we naar de ruimte waar de vis
verwerkt wordt. Deze verwerking vindt op
drie verschillende manieren plaats.
•

Hele vis
De geoogste dode vissen komen vanuit
de kooien bij de fabriek terecht waar
ze na een algemene controle naar de
verzamelhal gaan en in een grote bak
terecht komen. Vanuit deze bak komen
de vissen op een lopende band terecht
die ze naar een weegmachine leidt waar
elke vis individueel wordt gewogen. Een
medewerker zorgt er hierbij voor dat
de vissen goed op de band liggen om

een voor een gewogen te worden. Voor
verschillende gewichtsklassen kan een
computer de lopende band aansturen
om bij een bepaald poortje de vis van
de band te schuiven, middels een balkje
dat als een openslaande deur de vissen
van de band veegt. De vissen komen
vervolgens terecht in een tempex doos
die aan de zijkant van de lopende band
staat. Hierna worden de vissen netjes
met de hand gestapeld in een volgende
tempex doos en met de hand naar het
volgende weegpunt gebracht. Bij dit station wordt de complete doos gewogen
en de dozen met een gewicht van 10
kilo worden gemarkeerd om in Turkije
te blijven en de dozen met een gewicht
van 6 kilo worden gemarkeerd om naar
Europa te gaan. Vervolgens wordt een
folie over de vissen gelegd om hier bovenop een laag ijs te scheppen. De folie
voorkomt beschadigingen op de huid
van de vis door ‘ijsblaren’. De dozen
Leden van Aquarius bij visverwerkend
bedrijf van Kiliç.
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eindigen op aparte pallets en gaan de
opslagruimte (0-4 graden Celsius) in tot
een vrachtwagen ze komt halen.
•

Visfilets
De vissen komen terecht op een lange
tafel waar acht mensen aan staan te
werken. Deze acht personen kunnen tot
60 vissen per persoon per uur fileren. De
vissen worden eerst met een speciaal
apparaatje ontschubd en vervolgens
worden er van de vis filetjes gesneden.
De filets worden afgespoeld met zout
water en ‘shockfreezed’; krijgen een
koudeschok. Dit gebeurt door de vissen
op een chromen plaat te leggen die in
de stikstof heeft gelegen zodat de vis in
één keer afkoelt naar -40 graden Celsius
en door kan naar de verpakkingshal. Er
is wel een machine voorhanden om zeebaars te fileren, maar voor zeebrasem
gaat dit minder goed en dus wordt er
nog veel met de hand gedaan.

•

Freeze Packaging
Het laatste deel van de fabriek waar we
kunnen kijken is de ruimte waar de vis
(ontdaan van ingewanden) wederom
met een koudeschok bevroren wordt
tot -40 graden Celsius. In de ruimte
is de temperatuur ongeveer 0 graden
Celsius om te voorkomen dat de vis
tijdens het verpakken ontdooit. Dit
verpakken wordt met de hand gedaan
door twee mensen. Als de vis verpakt
is, gaat deze naar een opslagruimte
(-18 graden Celsius) tot de reis richting
Europa begint.

Voerfabriek
Het derde bezoek van de dag wordt gebracht aan een voerfabrikant. Ook dit
bedrijf is onderdeel van de Kiliç-groep. Op
dit bedrijf worden voeders geproduceerd
voor zeebaars, zeebrasem en forel. Voor
de eerste twee kan het bedrijf een voer
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maken met een gemiddelde VC van 2.3 en
voor de forel schommelt dit tussen 0,7 en
0,9. De eiwit/vet-verhouding van zeebaars
en zeebrasem ligt op 45 procent eiwit ten
opzichte van 18 procent vet. Voor de forel
is dit 25 procent eiwit tegenover 40 procent
vet. De ingrediënten voor het voer komen
ofwel in zakken aan ofwel met vrachtwagens waarna ze in de opslagruimte terecht
komen in grote silo’s.
Als eiwitbron wordt voornamelijk vismeel
gebruikt en slechts een klein deel komt uit
soja. Met behulp van een computerprogramma worden de diverse ingrediënten
gemixt en door de steampelleteerder geleid. Als het voer hier uit komt is het vochtgehalte ongeveer 22 procent. Vervolgens
laat men de pellet opdrogen tot deze nog 13
procent vocht bevat. Dan gaat het voer naar
de vacuüm extruder waarin een negatieve
druk wordt opgebouwd. Als er een goed
vacuüm om de pellet getrokken is, wordt
er olie bij de pellet gelaten en gaat de druk
terug naar normale luchtdruk. Hierdoor
neemt de pellet, waar alle lucht uitgezogen
was door het vacuüm, extra olie op als ware
het een spons. Een voordeel om op deze
manier extra olie te verwerken in je pellet,
is dat de olie niet loslaat van de pellet. Het
hele proces van silo tot de uiteindelijke pellet is computergestuurd en kan zo makkelijk
geoptimaliseerd worden. Gemiddeld wordt
er zo’n acht ton voer per dag geproduceerd,
waarbij kleinere pellets voor een lagere
dagproductie zorgen. In het laboratorium
van de fabriek wordt de kwaliteit van de
(nog te) ontvangen ingrediënten getest op
hoeveelheid vet, eiwit, vezels, koolhydraten enz. Daarbij wordt met een ELISA-test
gekeken hoeveel zware metalen er in een
monster aanwezig is. De soja die het bedrijf
verwerkt komt van een eigen sojabedrijf
zodat men zeker is van hoge kwaliteit. Als
de ingrediënten bij het ontvangen alsnog de
verkeerde niveaus hebben van welk nutriënt dan ook, wordt de batch teruggestuurd

en de productie tijdelijk stil gelegd.
‘Kiliç’ Hatchery
Aan het einde van de dag rest ons nog
een bezoek aan het bedrijf binnen de Kiliç
groep die de pootvis kweekt voor de vele
mesterijen in en om Bodrum, onder andere
voor ‘Noordzee’. Voor we het bedrijf kunnen
betreden moeten we eerst langs een heuse
security-post, omdat de techniek van het
kweken van zeebaars en zeebrasem nog in
de kinderschoenen staat en de kennis van
het bedrijf graag ook binnen het bedrijf
gehouden wordt. Dit is eveneens de reden
dat we geen foto’s mogen maken binnen
het bedrijf. De Kiliç-groep heeft meerdere

kwekerijen in handen en het bedrijf dat wij
nu bezoeken, is daarvan het grootste. Er
wordt per jaar rond de 150 miljoen jongbroed geproduceerd en deze visjes worden
afgeleverd als ze een gewicht bereikt hebben tussen de 2 en 20 gram, afhankelijk van
wat de klant wil. In het bedrijf wordt niet
enkel zeebaars en zeebrasem gekweekt;
in totaal zijn er ongeveer tien gekweekte
soorten. Om een dergelijke productie te
behouden en te laten kloppen, loopt de
planning al honderd dagen vooruit. Omdat
ook hier de productie in de zomer op zijn

Kooien van Kiliç viskwekerij bij Bodrum.
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top is, zijn tijdens ons bezoek niet alle bakken in gebruik.
Als eerste krijgen we de kans om een ruimte
te bekijken waar de algen geproduceerd
worden. Er zijn nog twee van dergelijke
ruimtes, maar het verschil zit in de belichting; de eerste ruimte is voorzien van
enkel kunstmatig licht, de tweede van enkel
zonlicht en de derde van zowel kunstmatig
licht als zonlicht. De algen worden geproduceerd in cilindervormige plastic zakken
met een inhoud van ongeveer dertig liter.
Voer, licht en CO2 worden verstrekt om de
groei van de algen te bevorderen. De totale
capaciteit van het bedrijf voor wat betreft
algen is 2900 zakken dus 87000 liter algen.
De algen worden gekweekt tot een dichtheid bereikt is van 100 miljoen deeltjes per
liter. Een hogere dichtheid kan wel bereikt
worden, maar dit vermindert de stabiliteit
van het systeem dus kiest men voor 100
miljoen. De algen worden gekweekt om de
rotiferen te voeren en daarnaast om jonge
zeebrasem te voeren. Deze twee klassen
worden echter strikt gescheiden gehouden
om de verspreiding van eventuele ziektes
zo veel mogelijk tegen te gaan.
Naarmate de vissen groter worden, krijgen
ze artemia gevoerd in plaats van rotiferen
en algen. De unit die op het bedrijf beschikbaar is voor het kweken van de artemia
heeft een capaciteit van 100 kg artemia per
dag. Deze hoeveelheid wordt gekweekt in
twintig hoge ronde tanks.
Natuurlijke voortplanting
Om eitjes te verkrijgen laat men de vissen
op natuurlijke wijze paaien in een tank. De
bevruchte eitjes gaan drijven en worden
verzameld van het oppervlak. De verzamelde eitjes gaan vervolgens 35 dagen in
een recirculatiesysteem, waarna ze verplaatst worden naar een grotere tank. Na
10 dagen worden de larven voor de eerste
keer geselecteerd. Op dat moment zit het
gemiddelde gewicht van het jongbroed op
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0,05 gram.
Tijdens het laatste deel van hun verblijf zitten de dieren naarmate ze groeien in steeds
grotere tanks in verschillende hallen. In
de laatste hal staan tanks met een inhoud
van 80 m3. In deze adaptatiehal worden de
vissen blootgesteld aan een bepaalde pathogeendruk. Als de vissen het gewicht van
13 gram hebben bereikt, komen ze terecht
in bakken zonder filter. Deze bakken hebben een doorstroom systeem en per uur
wordt ongeveer 35 procent van het water
ververst. Dit water wordt opgepompt uit
een ondergrondse bron waarna bezinking
de enige behandeling is die op het water
wordt toegepast. Het water in de bakken
is niet helder en dat is expres gedaan met
het oog op de toekomst van de vissen die
dan in troebel water hun voedsel moeten
vinden.
Per jaar worden ongeveer vijf productierondes gedraaid en na deze vijf rondes worden
de bakken droog gezet, grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Er is geen tijd om
tussen de rondes door de bakken schoon
te maken. Dit resulteert in een behoorlijke
afname van overleving; van de eerste ronde
groeit ongeveer 40% op, terwijl dit bij de
laatste ronde slechts 20 tot 25% is.
Al met al hebben we vier bedrijven kunnen
bezoeken waar we in Nederland niet snel de
kans voor zouden hebben. Een dergelijke
kooicultuur als de ‘Noordzee’ is hier niet
te vinden en ook een zeebaars en zeebrasemkwekerij bestaat niet in Nederland, laat
staan van een dergelijk formaat. Ook de verwerking van de vis was voor iedereen iets
nieuws en erg interessant om nu eens te
zien wat er na het productieproces gebeurt.
Een voerfabrikant hadden de meesten van
ons al wel eens gezien, maar nog nooit een
die zoals deze enkel visvoer maakt. Al met
al een enorm leerzame en leuke dag in en
nabij het zonnige Bodrum.

