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Geïntegreerde kweek van kwal
en zeekomkommer achter een
lange Chinese dijk
Door Pierre P. Hakkesteegt, student visteelt & visserij, Wageningen Universiteit

Tijdens mijn stage aan de Ocean University of China was ik vier maanden in Qingdao en
de Shandong Provincie (rechtsonder Beijing) om kennis te mogen maken met policultuur, ook wel de geïntegreerde kweek van meerdere soorten genoemd. Ik bezocht daar
drie keer het grootschalige maricultuurbedrijf Hao Dang Jia. Hierbij een verslag over dit
bedrijf, waar o.a. zeekomkommer en kwal samen worden gekweekt.
Op hét uitkijkpunt van het bedrijf, gelegen
op een T-splitsing van dijken tegenover de
Gele zee, werd duidelijk wat grootschalig op
z’n Chinees betekent. De 24 kilometer lange
dijk was in 1997 af, en schermt 2800 hectare
vijver oppervlak af. Met een gemiddelde
diepte van 1,75 meter betekent dit dat ongeveer 49 miljoen kuub zeewater beschikbaar
is. Vijf grote vijvers worden gesplitst door
de dijken maar kunnen door het openen van
ingebouwde sluizen verbonden worden.
Dit gebeurt tweemaal maandelijks om het
kweekwater te verversen. Het gemiddeld
waterpeil ligt binnendijks lager dan in zee,
dus als tijdens vloed de sluizen aan zeekant
geopend worden, stroomt het zeewater
naar binnen. Dan worden geleidelijk sluizen
landinwaarts geopend die de volgende
vijvers van water voorzien, uiteindelijk
wordt het gebruikte water opgevangen
in een kanaal welke buiten om het bedrijf
het water terug naar zee leidt. Alleen bij
eb worden de sluizen aan het eind van dit
kanaal geopend. Om al het vijverwater te
verversen is vijf dagen nodig, dan slapen
er arbeiders naast de sluis.
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Het bedrijf kweekte voorheen vooral platvissoorten, maar daarvan zijn de prijzen
gedaald. Sinds 2006 zijn de voornaamste
kweeksoorten zeekomkommer (Astichopus
japonicus) en kwal (Rhopilema esculenta).
Deze soorten vullen elkaar in een vijver
goed aan omdat ze met hun verschillende
levenswijzen andere ruimten van de vijver
en andere voedselvormen gebruiken1. De
zeekomkommer is een detrivoor (= mestetende) bodembewoner die op een grote
rups lijkt, een schuw dier dat langzaam
groeit en twee jaar nodig heeft om marktformaat te bereiken. De kwal daarentegen is
na gemiddeld vijf maanden groot genoeg,

1.

Het principe van geïntegreerde kweek
was nieuw voor mij, in China kent het zijn
oorsprong bij karperkweek zo’n twee en
een half duizend jaar terug. Door gras-,
modder-, grootkop- en zilverkarper te
combineren wordt de ruimte in zoetwater vijvers geheel benut en worden de
voedingsstoffen tussen de vissoorten
uitgewisseld.

het dier zweeft in de waterkolom en zeeft
gulzig de algjes onder zich weg. Kwallenlarven worden van mei tot juni ingezet
bij een water temperatuur van 20 graden.
Bij deze temperatuur gaat de zeekomkommer in een volledige zomerslaap. Als de
watertemperatuur in de herfst daalt tot 15
graden wordt de zeekomkommer wakker
en hervat het grazen. De theorie van deze
geïntegreerde kweek wordt komende jaren
door de universiteit onderzocht, in praktijk
blijkt het al rendabel. Overigens wordt in
één vijver ook Sint Jakobsschelp gekweekt
(in netkooien die in het water hangen). Ook
is er oogst van wilde garnaal en vissoorten
die met vers zeewater in de vijvers terecht
komen.
De Kwallen
De kwallen werden in oktober geoogst,
vanaf de wal leek het een ruige visserij
vanuit kleine bootjes in stormachtige regen.
Aan de kade werden tientallen plastic bakken vol kwal uit de bootjes geladen. Het
oogsten van de kwal, een halve meter in
diameter en tien kilo wegend, leek fysiek
zwaar werk. Makkelijk was het wel, aldus
een glimlachende visser die met een schepnet voordeed dat de kwal zó uit het water te
scheppen was. Natgeregend gingen we vervolgens naar de schuren waar de kwal verwerkt werd. Het was een drukte met voorna-

De dijk die rechts de vijver afschermt van links
de Gele Zee.
melijk vrouwelijke werksters die al hurkend
de voorbij glijdende kwal open sneden om
de klok van de tentakels te scheidden. Deze
delen werden apart gepekeld in betonnen
bassins gevuld met zout en aluin. Op deze
manier ontwatert de kwal, dit verstevigt
zijn textuur en verlengt de houdbaarheid.
Men verhandelt de klok op het vasteland
en exporteert de tentakeldelen naar Zuid
Korea en Japan voor omgerekend zo’n € 8
per droge kilo. Meerdere malen heb ik van
een kwalsalade mogen smullen, dit is mijn
favoriete gerecht vanwege de frisse smaak
en knapperige textuur. Het komt vast ooit
als gezondheidsproduct in onze supermarkten terecht. (Zie ook: www.vliz.be/
docs/groterede/GR18_Zeevruchten_KwallenEten.pdf)
Kwal en vooral zeekomkommer zijn opkomende kweeksoorten van de laatste
tien jaar. Zeekomkommer kent een sterke
jaarlijkse groei van tegen de 15%. In heel
China werden er anno 2006 rond 80.000
ton zeekomkommer en 40.000 ton kwal
geproduceerd. In dat zelfde jaar waren
de producties op Hao Dang Jia voor deze
soorten respectievelijk 1000 en 2500 ton.
Dit zijn grote hoeveelheden, maar door
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Panorama van het uitkijkpunt tussen de Gele
Zee en de vijvers
het enorme vijveroppervlak is de productie
maar 0,125 kilo/m2/jaar. De efficiëntie verhogen was niet nodig, het zeeareaal wordt
goedkoop gepacht via “Management of
Sea Area Use” vergunningen, het gebruik
van het zeewater is vrijwel kosteloos, men
betaalt enkel de energie om de sluizen met
elektromotoren te bedienen. Bijvoeren
gebeurt niet want de Gele Zee die langs
deze landtong stroomt is voedselrijk en
zuiver en brengt weinig slib of vervuiling
met zich mee. Wel worden er bij waterverversing meerdere micro-organismen van
eigen kweek toegevoegd. Hoewel het nut
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hiervan nog wetenschappelijk onderbouwd
moet worden zijn er vermoedens over de
functie. Gist dient als extra eiwitbron voor
de zeekomkommer; lactobacillus en fotosynthetische bacteriën voegen ook toe aan
het dieet en verhelderen het water; nitrificerende bacteriën dienen om de hoeveelheid
giftig ammonia en nitriet te verminderen.
Deze micro-organismen worden in glazen
potten en betonnen bassins gehuisvest in
met steenkool verwarmde schuren. Hier
worden ook microalgen gekweekt om het
zeekomkommerbroed te voeren. Sinds
eind jaren ’80 zijn de reproductiemethoden
Bakken vol kwal overladen van boot naar
trekkerkar

in China bekend, die zijn ondertussen erg
verfijnd.
De teelt van zeekomkommer
Ouderdieren, aanvankelijk nog wildvangst,
van 300 gram en 20 centimeter worden vanaf juni geselecteerd. Om ze voor te bereiden
op paaien wordt de temperatuur langzaam
verhoogd tot 19 graden. Het paaien gebeurt
‘s nachts na het toedienen van een temperatuurschok, dit houdt veel abrupte maar
kleine schommelingen in. De ouderdieren
paaien, het broedsel wordt opgevangen en
geselecteerd, de levensvatbare larven worden herkend aan hun zwemvermogen. De
larventank is 1,4 m diep met een zo constant
mogelijke waterkwaliteit zonder te verversen. Een mengsel van vijvermodder, drie
soorten microalgen en supplementen wordt
gevoerd. Binnen tien dagen ontwikkelen
de larven buisvormige pootjes en hebben

ze houvast nodig, dit komt in de vorm van
plastic golfplaten die per twintigtal in een
frame gerangschikt zijn. De juveniele (onvolwassen) dieren worden met frame en
al overgeplaatst naar een doorstroom tank
met dagelijks 200% verversing. Het dieet is
ook hier bepalend, het is een samenstelling
van gemalen macroalgen, gist en kiezelwier.
Ziekte en predatie zijn problematisch bij het
grootbrengen, bij een verkeerd dieet en
hoge bezettingsdichtheid komt maagzweer
voor. Predatie door kreeftjes en bacteriën
wordt dikwijls bestreden met pesticiden
en antibiotica (terramycine). Van het juveniele stadium worden de zeekomkommers
overgebracht naar de kweekvijvers, daar is
hun kans op overleven beter naarmate ze
Standaard afrasteringen in een vijver voor zeekomkommer ecologie onderzoek, op de achtergrond de energiecentrale van het bedrijf.
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groter zijn. Duikers plaatsen vanaf oktober
de juveniele komkommers op de bodem in
een dichtheid van tien per m2, tegelijkertijd
worden de volwassen exemplaren geoogst.
De gebruikelijk verwerking van zeekomkommer is koken, drogen en eventueel
zouten zodat ze lang houdbaar blijven en in
verscheidene vormen op de markt gebracht
kunnen worden. Hao Dang Jia heeft zelf een
voedselverwerkingsfabriek, in 2010 willen
ze een eigen supermarktketen opgezet
hebben om de volledige productieketen te
beheren. Het is een nichemarkt, want de
zeekomkommer heeft een hoge prijs, zo’n
€ 20 per natte kilo en € 300 per droge kilo,
afhankelijk van de kwaliteit.
De vraag voor zeekomkommer was er al
lang maar met de huidige economische
ontwikkeling van China kan een groter
wordende middenklasse zich het product
veroorloven. Chinese filosofie zegt dat bij
herstel van ziekte een samenwerking van
medicijn en voeding nodig is en van oudsher al is zeekomkommer populair om zieken
te voeden. Haishen zoals het product in het
Chinees heet, betekent dan ook ginseng
(een plantaardig geneesmiddel) van de zee.

Levend goud na twee jaar kweek
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Een Rhopilema kwal van tien kilo
Medici en farmaceuten bevestigen bijvoorbeeld dat de collageen, polysacchariden en
chondroitine in zeekomkommer helpen bij
bloedarmoede, kanker en artritis. Men is
dus overtuigd dat dit vierhonderd miljoen
jaar oude bodemdiertje erg gezond is en
daarom is er veel belang bij effectieve
kweek. De sterftecijfers bij Hao Dang Jia
waren in 2006 ongeveer 60% en om de
oorzaken van deze sterfte te achterhalen
schiet de wetenschap te hulp.
Bedrijf en universiteit
Onderzoek waarvan het beoogde resultaat
toe te passen is in de maricultuursector kan
aanspraak maken op overheidsfondsen. De
Ocean University is in 2007 begonnen aan
een vijfjarig zeekomkommerproject. In het
eerste jaar waren er vijf onderzoekers op
Hao Dang Jia bezig met het bestuderen
van de ecologie van de kweek. Zij kregen
twee vijvers van elk honderd hectare toe-

gewezen. Eén vijver werd bijgevoerd en
de ander, waar drie soorten zeekomkommerschuilplaatsen getest werden, niet. De
gewoonlijk gebruikte PVC buizen werden
vergeleken met in driehoek opgestelde
dakpannen en cementen tafels. In dit kader
was er studie naar o.a. de groeifysiologie en
voedingsgewoonten van zeekomkommer
en bodem/water interacties van stikstof en
fosfaat. Om productieomstandigheden na
te bootsen werd de vijver op vergelijkbare
wijze beheerd, maar dat ging in september
mis door zware regenval. Door de regen
verdunde het zoutgehalte van het zeewater
en dit bleek dodelijk: er was bijna driekwart
sterfte. De situatie zorgde voor onenigheid
tussen de onderzoekers en de manager,
maar dit werd op z’n Chinees afgehandeld. De nummer twee van Hao Dang Jia

en de opdrachtgevende hoogleraar van
Ocean University kwamen op bezoek om de
proefvijvers te bekijken. Alle betrokkenen,
inclusief ik als stagiair, werden uitgenodigd
voor een groot banket in de golfclub van het
bedrijf, en onder het genot van luxe eten
en gedistilleerde rijstwijn werden lovende
worden uitgewisseld. De volgende ochtend
kwam de groep weer bijeen en nadat iedereen aan het woord was geweest kondigden
de bezoekers een nieuw plan van aanpak
aan. Helaas zijn de details hiervan me vanwege de Chinese taal ontgaan. Opmerkelijk
was hoe bedrijf en universiteit hun samenwerking vormgeven: studenten worden op
het bedrijf ondergebracht waardoor resultaat direct beschikbaar is. Samenwerking
is een vanzelfsprekendheid omdat beide
partijen baat hebben bij het resultaat.

Manager en mijn begeleider bekijken jonge zeekomkommers op golfplaten in een frame
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