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Vis en tomaten in de kas:
de proef EcoFutura
Door Peter G.M. van der Heijden (Wageningen International)

Twee jaar geleden, tijdens een door het Innovatie Platform Aquacultuur georganiseerde
bijeenkomst, kondigde Meiny Prins van het bedrijf Priva aan de combinatie van visteelt
en glastuinbouw in Nederland te willen gaan testen. Oudgedienden in de Nederlandse
visteelt waren wat sceptisch: dit was toch al eens eerder geprobeerd en de pogingen
waren naar een tijdje opgegeven want wat in theorie een heel mooie combinatie lijkt,
bleek in de praktijk toch veel haken en ogen te hebben (zie ook Aquacultuur 2006, nr 3, blz
21-25). Mevrouw Prins was heel optimistisch: de Nederlandse tuinbouw heeft inmiddels
dankzij superieure regeltechniek heel goed onder controle wat er in kas gebeurt. Als die
regelexpertise ook ingezet zou worden voor de viskweek, dan zouden de haken en ogen
van weleer wel eens tot het verleden kunnen gaan behoren. In Bleiswijk werd vorig jaar
een proef ingezet waarover in enkele tijdschriften al stukjes zijn verschenen. Hoog tijd
dus om ook de lezers van dit blad over deze proef te informeren.
Een afspraak met de projectleider, Dhr
Willem Kemmers, was snel gemaakt, en
ondergetekende toog met bloknootje en
camera naar het Improvement Centre in
Bleiswijk om polshoogte te gaan nemen.
Na ontvangst met koffie wordt ik rondgeleid
door Willem Kemmers, als projectmanager werkzaam voor Priva, de bioloog Pim
Wilhelm die verantwoordelijk is voor de
opzet en beheer van het visteeltsysteem,
en door Jeroen Schuphof, in Wageningen
afgestudeerd viskweker die samen met Pim
Wilhelm part-time de tilapiakweek voor zijn
rekening neemt. Om te voorkomen dat we
plantenziekten de kas mee in- of uitnemen
hijsen we ons eerst in witte overalls, en
doen we een badmuts op en plastic overschoenen aan. Eenmaal in de kas valt het
De bassins met tilapia onder de tomatenplanten. Foto: EcoFutura
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verschil op met de gangbare viskwekerij:
geen kunstlicht en schemerige hallen, de
zon schijnt binnen net zo fel en ongehinderd
als buiten. Erg lekker op deze winterdag,
maar in de zomer zal het wel bloedheet
worden. Dit wordt beaamd.
De 2-jarige proef kon met financiële hulp
van o.a. het Ministerie van Economische
Zaken en de Europese Commissie door
Priva, met haar projectpartners Aqua-Terra
Nova, Groen Agro Control en Green Q,
worden gestart. In februari vorig jaar kon in
een 600 m2 grote afdeling van het nieuwe
kassencomplex van het Improvement Centre met de aanleg worden begonnen. Twee
maanden later werden de tomatenplantjes
geplaatst en de bassins met tilapia bezet:
de proef kon van start.
De teeltsystemen
De tomatenplanten van het eerste uur

zijn een paar weken geleden vervangen
door nieuwe stekken die nu ongeveer en
halve meter hoog zijn. De wortels groeien
in steenwol dat in goten ligt die ruim een
meter boven de grond hangen. Ik leer dat
tomaten wel een meter per maand kunnen
groeien, en meestal na 11 maanden worden
opgeruimd en door nieuwe plantjes vervangen. Het drainwater van de tomaten wordt
opgevangen en hergebruikt.
Onder drie goten bevinden zich drie ingegraven visbassins van ca 10 m lang, 1 m
breed en 1 meter diep waarin de tilapia
zwemt. Men is in april vorig jaar met drie
maten begonnen (pootvis, medium en
large) om direct een aardige bezetting van
de bassins te hebben en snel te kunnen
leveren. De tilapia wordt gekocht bijTilAqua
in Velden (N.Br.) en is van de variëteit Swansea Red. Dit is een pure, rode nijltilapia en

Projectleider Willem Kemmers bekijkt “zijn” vissen.
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in de bassins zwemmen uitsluitend mannetjes. Deze zijn gekweekt door gebruik te
maken van vaders die “super male” zijn:
mannetjes met een dubbel Y chromosoom,
die dus slechts zonen als nakomelingen
kunnen krijgen. Er zijn tijdens mijn bezoek
twee bassins bezet met het formaat “large”
(ruim een pond) en pootvisjes. Beide formaten zwemmen in één bassin, gescheiden
door een verplaatsbaar rooster. Door na de
(gedeeltelijke) oogst van de grote vissen het
rooster te verschuiven kan de ruimte voor
de kleine vis worden vergroot. Zo schuiven
ze tijdens de teeltcyclus in het bassin op
en krijgen meer ruimte naarmate ze groter
worden zonder uit het water te worden
geschept. Dit scheelt stress en dagen
waarop geen voer wordt opgenomen. Het
afzwemmen gebeurt in aparte bakken van
ca 1 m3. Het is de bedoeling de pootvisjes
binnen 8 maanden van 10 gr op te kweken
tot ca 800 gr. De dichtheid loopt tijdens de
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“Swansea Red”van dichtbij
cyclus op van 20 kg/m3 tot 40 kg/m3 in de
laatste fase. Dat is bewust lager dan in de
meeste andere tilapiakwekerijen die van
recirculatie gebruik maken, want dit biedt
geen meerwaarde aan de proef en er wordt
geen puur (technisch) zuurstof toegevoegd;
wat de vissen aan zuurstof nodig hebben
komt van de extra beluchting in de bassins
en wordt in het druppelfilter vanuit de lucht
toegevoegd.
Door de onvermijdelijke kinderziekten van
een geheel nieuw systeem in een omgeving
en met arbeiders die van kassen en groenten alles weten maar voor wie visteelt een
geheel nieuwe sport is, heeft men in de
eerste teeltronden de groei tot 800 gr in 8
maanden niet gehaald. Kemmers: ”De medewerkers hier leren het verzorgen van de
vis “on the job” en ja, dat betekent ook dat
er in het begin wel eens wat misgaat. Maar

Pim Wilhelm en Jeroen Schuphof inspecteren het trommelfilter.

Meetpunten voor nitraat- en ammoniumgehalten.
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Schema van de waterstromen in het EcoFutura systeem. Linkse cyclus (1 t/m 7) betreft het
visteeltsysteem met diverse filters. De rechtse cyclus (8 t/m 10) betreft de tomatenteelt.
Tekening: EcoFutura, met dank voor de toestemming.
het is nu al veel beter dan in het begin.”
Integratie
Het water voor de vissen en planten komt
van regenwater dat van de kassen loopt
en wordt opgeslagen. Na opwarming gaat
het naar het visteeltsysteem. Dit systeem
bestaat uit visbassins, pompen, een drumfilter en een trickling filter. Dagelijks wordt
ca. 5% van het viswater ververst. Dit water
gaat vervolgens volledig naar de tomaten.
Wekelijks wordt de samenstelling van het
viswater gemeten. Voor een optimale groei
heeft de tomaat graag water met een mineralengehalte (EC) van 3 à 4 mSiemens.
Het spuiwater, dat wordt aangelengd met
het drainwater uit de tomaten is nog te
arm en moet met extra mineralen (kalium,
nitraat, etc) worden aangevuld om het de
tomaat optimaal naar de zin te maken. Maar
indien er één stofje is dat in het spuiwater
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meer voorkomt dan goed is voor de tomaat
moet er ook nog verdund worden met
schoon regenwater. De samenstelling van
het viswater is daarom een heel belangrijk
gegeven. De uiteindelijke grootte van het
visteeltsysteem wordt bepaald door de
hoeveelheid planten, want al het water dat
het visteeltsysteem verlaat dient door de
planten verdampt te worden. De verdamping van de tomaten in standaarddichtheid
varieert van 2 tot 7 liter/ m2/dag, afhankelijk
van zon/bewolking, temperatuur, grootte
van de planten, etc. In het EcoFutura proefproject heeft men ontdekt dat met de door
hen gebruikte visdichtheden de verhouding
tomaten : vis = 1: 30 is. Dit betekent dat 30
m2 tomaten bevloeid kunnen worden met
het water afkomstig van 1 m3 viswater.
Maar hoe geringer de verversing in het
visteeltsysteem, hoe kleiner de hoeveelheid tomatenplanten die bevloeid kunnen

De kast met zeer uitgebreide meetapparatuur van EcoFutura

riën gebruikt om plagen en schimmels te
bestrijden. Er vliegen hommels rond voor
de bestuiving. De tuinder is zich heel bewust
van al deze andere gewenste bewoners op
en in zijn gewas en zal alleen iets chemisch
spuiten als het echt niet anders kan, en dan
een middel dat de levende have zo min
mogelijk schaadt. Een extra kostganger in
de vorm van vis zal met net zo veel respect
en voorzichtigheid behandeld worden. In
deze kas wordt alleen een middel gebruikt
nadat het ook door de “vissenbioloog” is
goedgekeurd. We hebben bovendien plastic
kappen over de vissenbassins geplaatst
voor het geval er vuil van de planten in het
water van de vissen zou kunnen komen.” De
aanwezigheid van het biofilter in de kas is
ook gunstig voor de planten want die gebruiken de grote hoeveelheid koolzuurgas
die door de bacteriën wordt geproduceerd
voor extra groei.
Omgekeerd, als er iets in het water van het
Rode Tilapia

worden, dus hoe meer m3 viswater in een
kas geplaatst kan worden. Het komende jaar
wordt in het project onderzocht hoe deze
verhouding te optimaliseren is. Duidelijk is
al, halverwege het project dat de productie
en kwaliteit van tomaten op het spuiwater
van de vis beslist niet minder is dan bij de
gangbare tomatenproductie.
Onder of naast elkaar?
Ik herinner de heer Kemmers eraan dat in
veel andere geïntegreerde teelten (combinatie vis en tuinbouw) het succes in het
viskwekerijgedeelte op een bepaald moment soms te lijden had van de middelen
die voor het bestrijden van plantenziekten
en plagen werden gebruikt. Kemmers: “De
tomatenteelt in Nederland is zo goed als
biologisch. Er is geen afvalwater: al het
water dat de kas ingaat verdampt of verlaat
de kas in de vorm van tomaten of planten.
Er worden in de kas roofinsecten en bacte-
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kelijke viskweek vaak niet het geval. Daar
gaat immers vaak meer kg verse vis in de
vorm van vismeel de kwekerij in dan er in de
vorm van gekweekt product weer uitkomt.

Jeroen Schuphof, Willem Kemmers en Pim
Wilhelm.
visbassin gebeurt wat mogelijk schadelijk
is voor de tomaten hoeft men slechts de
kraan die de toevoer van spuiwater naar de
tomaten regelt dicht te draaien.
Vis onder de planten heeft als grote voordeel dat de ruimte nog efficiënter wordt
gebruikt en dit is vooral van belang in
gebieden waar de grondprijs hoog is. Maar
in gebieden waar die prijs wat lager is
zouden de vissen ook in een afgescheiden
ruimte naast de planten gehouden kunnen
worden. Of onder het kantoor, of onder de
kantine…
Vegetarisch voer
De tilapia wordt met behulp van een voerapparaat overdag 10 tot 11 keer gevoerd. ’s
Nachts is het donker in de kas en wordt er
niet gevoerd. Maar mogelijk beperkt dit de
groei en viskweker Schuphof en consorten
denken erover ‘s avonds te gaan bijlichten
en de vissen ook een bepaalde tijd tussen
zonsondergang en zonsopgang te gaan voeren. Het voer dat gebruikt wordt is speciaal
voor deze proef gemaakt in Denemarken
door DanaFeed. Er is geen vismeel of visolie
in verwerkt. Ook op deze wijze draagt men
bij aan een ecologisch verantwoord product
want door af te zien van vismeel of visolie
voegt deze vorm van visteelt netto dierlijk
eiwit toe. Dit is bij de in Nederland gebrui-
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Afzet
Vanaf het begin is een verwerker bij de
proef betrokken die de tilapia afneemt.
Over de eerste partijen kwamen lovende
commentaren, de smaak was erg goed.
De tomaten die van boven de vis worden
geoogst hebben een eigen naam (“Illapa”)
en eigen verpakking.
Vooral uit de tuinderswereld is er veel
belangstelling voor de proef met vis in de
kas. Er zijn in Nederland ca 1.500 ha kassen
met tomaten, en dan zijn er ook nog kassen
met komkommers, paprika’s. etc. Kemmers
en Wilhelm: “Het eerste jaar hebben we de
zaak gestart en de technische haalbaarheid
getest. Het tweede jaar gaan we optimaliseren en de verschillende scenario’s goed
doorrekenen. We zien goede mogelijkheden
maar het is nog geen gelopen race.”

Speciale dozen voor de Illapa cocktail
tomaatjes.

c a p i ta s e le c ta

Elektrisch bedwelmen van
Afrikaanse meerval, paling en
tilapia: van laboratorium naar de
praktijk
Hans van de Vis1, Dirk Burggraaf1, Jan van der Heul1, Irene Pol-Hofstad2 en Bert Lambooij3
1) Wageningen IMARES BV, WUR, Postbus 68, 1970 AB Ijmuiden
2) RIKILT, WUR, Postbus 6708 PD, Wageningen
3) ASG Veehouderij BV, WUR, Postbus 8200 AB, Lelystad

Inleiding
De laatste jaren staat een duurzame productie van vissen, bestemd voor consumptie,
volop in de belangstelling. Het kweken van
vissen kan bijdragen aan de duurzaamheid
door een verlaging van de druk op overbeviste visbestanden. Een voorbeeld hiervan
is de kweek van tilapia, een soort die voornamelijk planten eet. Het welzijn van vissen
onder productieomstandigheden maakt ook
deel uit van het thema duurzaamheid. Wat
welzijn van vissen betreft is er de laatste
jaren meer aandacht voor het afstemmen
van de productieomstandigheden op het
welzijn van gehouden vissen. Een van de
redenen van de aandacht voor het welzijn
van vissen is dat sinds de laatste 5 tot 10
jaar onderzoekers in toenemende mate
beschikken over resultaten dat vissen pijn
en angst kunnen ervaren. Mede door dit
inzicht staat het welzijn van vissen in Europa
volop in de belangstelling bij zowel dierenbeschermingsorganisaties als de overheid
en de aquacultuursector. In dit verband
staat met name de huidige gang van zaken

tijdens het doden van kweekvissen volop in
de belangstelling, zowel in Nederland als in
andere landen. Het is namelijk bekend dat
schade aan het welzijn van vissen kan ontstaan wanneer er geen geschikte methoden
worden gebruikt om vissen te bedwelmen
alvorens ze worden gedood. Uit onderzoek
is gebleken dat het doden van een vis door
snel te onderkoelen, te verbloeden, of in
een zoutbad te plaatsen tot veel stress in
de dieren leidt en daarmee tot schade aan
het welzijn (Van de Vis et al., 2003).
Met het oog op bovengenoemde situatie is
er in de afgelopen jaren onderzoek gedaan
naar het bedwelmen van gekweekte vissen
voordat ze worden gedood. Uitgangspunt
voor het bedwelmen is dat vissen hun bewustzijn verliezen zonder dat er sprake is
van vermijdbaar lijden en dat ze niet meer
bijkomen tot de dood intreedt. Dit uitgangspunt is ontleend aan de wetgeving rond het
slachten van warmbloedige dieren (Council
Directive 93/119/EC, 1993). Voor het elektrisch bedwelmen hanteren we als criterium
dat dit moet leiden tot het binnen 1 seconde
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Instellen van het apparaat voor het elektrisch
bedwelmen van vis.
opwekken van de bewusteloosheid.
Het onderzoek is veelal uitgevoerd in Europese samenwerkingsverbanden. Het laatst
uitgevoerde Europese project, Craft project
StunFishFirst, behelsde twee jaar onderzoek
naar mogelijkheden om elektrisch bedwelmen van vissen toe te passen in de praktijk.
Voor StunFishFirst was de actieve deelname
van de Nederlandse aquacultuursector cruciaal. In het StunFishFirst project en daaraan voorafgaand onderzoek, gefinancierd
door de Europese Unie en het ministerie
van LNV, hebben we laten zien dat het mogelijk is om de Afrikaanse meerval (Clarias
gapriepinus) (Lambooij et al., 2006), paling
(Anguilla anguilla) (Lambooij et al., 2002) en
tilapia (Oreochromis niloticus) (Lambooij
et al., 2008) met stroom te bedwelmen
zonder dat er bloedingen of botbreuken in
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de vis optreden. Elektrisch bedwelmen lijkt
daarom een potentieel goede methode voor
toepassing in de praktijk. Echter de beschikbare onderzoeksgegevens zijn te beperkt
om apparatuur te ontwerpen en te bouwen
voor het bedwelmen op praktijkschaal van
voor Nederland relevante kweekvissoorten,
namelijk de Afrikaanse meerval, paling en
tilapia.
Onderzoek gefinancierd door het ministerie
van LNV en initiatieven van de Nederlandse
aquacultuursector
Gezien de huidige ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten en de beschikbare
kennis rond het elektrisch bedwelmen van
vissen is het wenselijk om het bedwelmen
van vissen toe te passen in de praktijk. Daarom heeft het ministerie van LNV vanaf 1
januari 2008 middelen beschikbaar gesteld
voor het project “Elektrisch bedwelmen van

vissen- praktijkrijp maken”.
Met het oog op het praktijkrijp maken van
het elektrisch bedwelmen hebben verwerkers van gekweekte Afrikaanse meerval,
paling en tilapia het initiatief genomen om
prototype apparatuur te ontwerpen en te
bouwen voor het elektrisch bedwelmen van
deze kweekvissoorten.
Het is duidelijk dat een afstemming tussen
het project en het initiatief van de sector
essentieel is. Ook dient er sprake te zijn van
een maatschappelijk draagvlak en daarom
is er op instigatie van het ministerie van
LNV overleg geweest tussen De Dierenbescherming, De Vissenbescherming, de
onderzoekstellingen Wageningen IMARES
BV, ASG Veehouderij BV en het RIKILT Instituut voor voedselveiligheid, de bedrijven en
het ministerie om een en ander op elkaar
af te stemmen.

Het plan van aanpak
Toetsen van elektrisch bedwelmen
Om na te gaan of een bedwelmingsmethode voldoet aan het eerder genoemde
uitgangspunt is het noodzakelijk om
hersen- (EEGs) en hartfilms (ECGs) op te
nemen (zie figuur 1 voor een voorbeeld)
in combinatie met observatie van gedrag.
Door het meten van EEGs kan duidelijk
worden vastgesteld of een vis bewusteloos
is en niet meer bijkomt tot het dier dood is.
Met behulp van ECGs gaan we na of het hart
mogelijk ontregelt raakt als gevolg van de
stroom die door het dier wordt gevoerd.
Indien dit het geval is kan dit leiden tot een
zuurstoftekort in de hersenen van de vis
waardoor het bewusteloze dier niet meer
bijkomt. We willen benadrukken dat op basis van alleen gedragsobservaties het niet
mogelijk is om het elektrisch bedwelmen te

Figuur 1: EEG (hersenfilm) and ECG (hartfilm) van een vis die bij bewustzijn is (A) en nadat
gedurende 1 seconde stroom door het dier is gevoerd (B)
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beoordelen omdat een vis bewegingsloos
kan zijn zonder dat er sprake is van bewustzijnsverlies. Met gedragsobservaties kan
een algemene indruk worden verkregen,
hetgeen bij praktijktesten vaak het enige
is dat mogelijk is. Deze laatste werkwijze is
pas mogelijk nadat in het laboratorium de
condities voor het bedwelmen op basis van
EEG- en ECG-metingen zijn vastgesteld.
EEG en ECG metingen hebben laten zien
dat elektrisch bedwelmen met elektriciteit,
mits juist toegepast, tot het onmiddellijk
opwekken van de bewusteloosheid kan
leiden, maar de vissen kunnen niet worden
gedood. In figuur 1B is hiervan een voorbeeld gegeven. Op het EEG is er sprake
een generaal epileptiform insult, hetgeen
laat zien dat de bewusteloosheid binnen
een seconde is opgewekt, als gevolg van
de stroom. Het ECG laat zien dat er sprake
is van een fibrilerend hart. Na enige tijd
keert zowel in de hersenen als het hart de
normale activiteit weer terug; het dier is
bijgekomen. Om te vermijden dat de vissen
weer bijkomen passen we een dodingsmethode toe op de bewusteloze dieren. In
afgerond laboratoriumonderzoek hebben
de onderzoeksinstellingen laten zien dat het
mogelijk is om de bewusteloze Afrikaanse
meerval, paling en tilapia te doden zonder
dat deze soorten weer bijkomen.
Uiteraard is het van belang dat er als gevolg
van de gebruikte stroom geen beschadigingen in of aan de vissen ontstaan waardoor
het product mogelijk niet meer kan worden
verkocht. De bedrijven die het initiatief hebben genomen om apparatuur te ontwerpen
en te bouwen zullen dan ook de kwaliteit
van het vlees van de bedwelmde vissen
beoordelen.
Vaststellen specificaties voor ontwerp van
prototypes
Uit de afgeronde projecten is naar voren
gekomen dat de volgende aspecten nader
onderzoek vergen, alvorens prototypes kun-

Aquacultuur ❘ 28
2008 - nr. 2

nen worden ontworpen en getest.
1. Energiebesparing. Met het oog op de
praktijk is het wenselijk om met de in
bedrijven beschikbare krachtstroomvoorziening de vissen onmiddellijk te
bedwelmen. We hebben reeds aangetoond dat met een andere golfvorm van
de stroom een energiebesparing mogelijk is, in vergelijking tot golfvorm van
de wisselstroom zoals die in kwekerijen
beschikbaar is. Een andere golfvorm is
te realiseren door een pulsgenerator
op het krachtstroomnet aan te sluiten.
Onderzoek moet aantonen dat een verdere verlaging van het energieverbruik
wel een correcte bedwelming induceert. Indien nodig zullen verschillende
golfvormen worden getest op vissen
die met EEG en ECG elektroden zijn
uitgerust onder laboratoriumcondities,
zodat kan worden vastgesteld of de
bewusteloosheid onmiddellijk intreedt.
Daarna testen we de vastgestelde condities voor elektrisch bedwelming van
vissen onder praktijkomstandigheden.
2. Richten van vissen. Als de vastgestelde
condities goed werken, zal vervolgens
het inbrengen van de vis worden onderzocht. Het kan nodig zijn de vissen eerst
te richten voordat ze bedwelmingsapparatuur in gaan. Het is namelijk van
belang dat de dieren eerst met de kop
in het water dat onder stroom staat
terechtkomen en niet eerst met de
staart.
3. Voedselveiligheid. Tijdens het bedwelmen komen er ondermeer slijm
en schubben in het water, waardoor
er vervuiling ontstaat dat dienst kan
doen als voedingsbodem voor microorganismen. Vanuit het oogpunt van
voedselveiligheid is het noodzakelijk
om uit te gaan van een hygiënisch ontwerp.
4. Veiligheid. Voor het bedwelmen van
de gekozen vissoorten hebben we

hoge spanningen nodig om voldoende
stroom door de vissen te voeren voor
het onmiddellijk opwekken van de bewusteloosheid. Het is daarom essentieel
dat de veiligheid bij het gebruik ervan in
de praktijk voldoende gewaarborgd is.
Ontwerpen en testen van apparatuur door
de sector
Op basis van de resultaten van de onderzoeksinstellingen gaan de bedrijven eerste
prototypes bouwen voor het elektrisch bedwelmen van Afrikaanse meerval, paling en
tilapia. De prototypes worden beoordeeld
op basis van ondermeer gewenste productiesnelheid, kwaliteit van het product,
gedragsobservaties, veiligheidsaspecten
en mogelijk andere aspecten. Aan de hand
van de bevindingen kan het wenselijk zijn
om het ontwerp te wijzigen, nieuwe prototypes te bouwen en te testen. Het is dus van
belang dat het proces van ontwerpen en
testen wordt herhaald totdat de gewenste
resultaten zijn verkregen. Het is duidelijk
dat ook in deze fase van het project een
nauwe samenwerking tussen onderzoekers
en bedrijfsleven essentieel is.
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Draagvlak
Met het oog op het noodzakelijke maatschappelijk draagvlak zal er op regelmatige
basis overleg plaatsvinden tussen de eerder
genoemde dierenbeschermingorganisaties,
het ministerie van LNV, bedrijven die prototypes ontwerpen en testen en de onderzoeksinstellingen. Met deze stakeholders
zullen de bereikte resultaten worden besproken, alsmede de geplande werkzaamheden. Ook bespreken we op welke wijze
we over het project communiceren.
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