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De kweek van kabeljauw
in Newfoundland
Tammo P. Bult en Danny W. Ings

Tammo Bult en Danny Ings zijn verbonden aan de vakgroep Biologie van de Memorial
Universiteit van Newfoundland in Canada. Tammo Bult doet promotieonderzoek naar het
habitatgebruik van juveniele Atlantische zalm en Danny Ings doet onderzoek naar de groei
van juveniele kabeljauw. Zij trachten door dit artikel een overzicht te geven van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de kweek van kabeljauw in Newfoundland en met
name van het politieke en culturele klimaat waarbinnen beslissingen over kabeljauwkweek genom en worden.

Newfoundland
Newfoundland is een eiland gelegen voor de
oostkust van Canada (Figuur 1). Het eiland is
ongeveer drie keer zo groot als Nederland met
een bevolking van 400 .000. Het heeft de bijnaam 'The Rock' , te danken aan de rotsachtige
bergen en heuvels, bedekt met een dunne
laag onvruchtbare grond. Het klimaat staat
onder sterke invloed van de koude Labrador
Stroom, die vanaf het poolgebied voor de kust

.. Fig. 1. Newfoundland voor de kust van Canada (47°N, 55°W).

van Newfoundland naar het zuiden stroomt
(Figuur 2). Het weer is daardoor koud en wisselvallig, met veel ijs, mist, regen en harde
wind, ondanks de vrij zuidelijke ligging . De economie is voornamel ijk gebaseerd op visserij,
bos- en mijnbouw. De cultuur is een mengelmoes van lerse, Schotse, Engelse en Franse
invloeden en komt op het eerste gezicht vaak
meer Europees dan Noordamerikaans over.
Newfoundland werd regelmatig bezocht door
Europeanen ver voor de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492. Zo zijn de reizen
van Sint Brandaan in de 6de eeuw in verband
gebracht met Newfoundland (Navigatio Sanctio Brendani) . Beter gedocumenteerd zijn de
reizen van Leiff Eriksson, een viking avonturier, die zelfs een nederzetting heeft gesticht
in 1001 op Newfoundland bij L'Anse aux
Meadows. Resten van deze nederzetting zijn
in het begin van de zestiger jaren opgegraven
en nu te bezichtigen in een plaatselijk museum. Verder zijn er verscheidene aanwijzingen dat Baskische vissers al jaren voor 1492
visten voor de kusten van Newfoundland. Het
eiland werd officieel herontdekt in 1497 door
John Cabot. Daarmee werd Newfoundland
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.. Fig. 2 . IJsbergen voor de kust van Newfoundland.

voor meer dan honderd jaar de eerste en enige kolonie van Engeland.
De eerste permanente Europese bewoners
waren vissers uit lerland, Engeland, Frankrijk,
Schotland en Spanje . Zelfs nu nog kun je aan
de plaatselijke accenten, maar ook aan plaatsen familienamen, zien welke gedeelten van de
kust door de verschillende landen in bezit werden gehouden . Zowel Engeland, Frankrijk als
Spanje claimden het eiland vanwege het belang van de kabeljauwvisserij en de strategische ligging . Zelfs de Nederlanders hebben
enige gedeelten van het eiland in bezit gehad,
zij het voor zeer korte tijd . Zo heeft Michiel de
Ruyter de hoofdstad St. John's veroverd op 6
juni 1665. Uiteindelijk bepaalde het Verdag
van Utrecht in 1713 dat Newfoundland uitsluitend van Engeland was. In 1833 werd het eerste parlement ingesteld, maar Newfoundland
stond in feite tot 1949, toen het een provincie
van Canada werd, onder het gezag van Engeland.
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Kabeljauwvisserij
De Grand Banks voor Newfoundland zijn een
van's werelds meest productieve visgronden .
Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de
economie sterk afhangt van de visserij . Met
name de kabeljauwvisserij is van groot belang.
Kabeljauw werd bevist sinds het eind van de
15de eeuw. Deze visserij werd eerst voornamelijk beoefend door middel van lijnen met
beaasde haken . In 1880 werd de kabeljauwfuik ontwikkeld . (Figuur 3, Figuur 4) . Deze fuik
vangt kabeljauw gedurende de periode
juni-augustus, wanneer deze in dichte concentraties voor de kust voorkomt, aangetrokken
door het paaien van de lodde (Mallotus villosus) op de stranden van Newfoundland (Figuur
5) . Dit vangsttuig was zo effectief dat het ontwerp nauwelijks is veranderd tot op de huidige dag en binnen enige tientallen jaren uitgroeide tot een van de belangrijkste vismethoden. Bodemkuilen werden gebruikt vanaf het
begin van deze eeuw, met name na de eerste
wereldoorlog, en nylon kieuwnetten vanaf de
jaren zestig .
De aanvoer van kabeljauw uit de belangrijkste
visgronden op de Grand Banks, de NAFO
(North Atlantic Fisheries Organization) gebie-

.. Fig.3. Schema tisch overzicht van een kabeljauwfuik.
Oe fuik wordt loodrecht op de kust geplaatst;
het keerwant is 50 tot 150 m lang; de omtrek
van de fuik is 60 tot 140 m, de diepte is 15 tot
25m.

.. Fig.4. Het 'hafen' van een kabefjauwfuik.
den 2J, 3K, en 3L, varieerden van 100.000 tot
150.000 ton in de eerste helft van de 19de
eeuw tot meer dan 200.000 ton rond de eeuwwisseling . De aanvoer overschreed herhaaldelijk 250.000 ton in de periode 1900 - 1960. Met
name door de komst van lange afstand 'factory freezer' stern trawlers uit Europa in de jaren
vijftig verdubbelde de vangst van 360.000 ton
in 1959 tot het historische maximum van
810.000 ton in 1968. Door deze zware overbevissing daalden de latere vangsten sterk. Toen
in 1977 een 200 mijls zone werd ingesteld
door Canada en een groot gedeelte van de
lange-afstand visserij werd geelimineerd, waren de vangsten al gereduceerd tot 80% van
het niveau van 1968. De paaipopulaties daalden van 1.600.000 ton in 1962 tot 22 .000 ton
in 1992 (Figuur 6).
In de hoop het restant van de eens lo belangrijke kabeljauwviserij te bewaren voor toekomstigegen~rqties werd in 1992 een rroratoriurT)
ingesteld . Aile vangst van kabeljauw werd
daarmee verboden, zelfs die door middel van
de sportvisserij. Dit moratorium is nog steeds
van kracht en een heropening van de kabeljauwvisserij in de nabije toekomst is niet aan te
raden, aangezien de populaties zich nog
steeds op een historisch minimum bevinden
en er zijn weinig tekenen die wijzen op enige
verbetering. Ais direct gevolg van dit morato-

rium verloren 40.000 vissers en visverwerkers
hun baan . Dit heeft grote gevolgen gehad voor
de al niet bepaald rooskleurige economie van
het eiland. In grote gedeelten van Newfoundland heeft slechts een minderheid van de bevolking een baan . In eerste instantie werd een
project opgezet om vissers en visverwerkers
financieel te compenseren . Dit project loopt
ten einde in mei 1998 en meer en meer vallen
mensen buiten dit project en moeten aankloppen bij de bijstand .
Recent zijn off-shore olie, nikkel en zink gevonden in Labrador, dat een onderdeel vormt van
de provincie . Dit heeft echter tot nu toe niet
geleid tot een afname van de plaatselijke
werkloosheid , ondan ks regels voor positieve
discriminatie ten bate van Newfoun·dlanders,
omdat veel van deze banen een specifieke training vereisen en daarom in de eerste plaats
mensen van het vaste land aantrekken . Het is
quideJijk dat dit ernstige prob!emen zijn en de
regering staat dan ook onder sterke druk om
de situatie te veranderen . Daarom worden alternatieven onderzocht voor de huidige economie, lOals de heropening van een eens belangrijke zeehondenjacht, maar ook aquacultuur.

Geschiedenis van de kabeljauwkweek
in Newfoundland
Kabeljauw werd voor het eerst gekweekt in
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1889 in Dildo . Deze kwekerij was gebaseerd
op de vangst van paairijpe ouderdieren. Eieren
werden afgestreken en, na te zijn bevrucht, tot
het larvestadium gehouden en vervolgens vrijgelaten, in de hoop de plaatselijke kabeljauwpopulaties te vergroten. De larven werden
hierbij niet gevoederd. Deze kwekerij heeft
gefunctioneerd gedurende een periode van 7
jaar, maar werd uiteindelijk gesloten omdat er
geen aantoonbaar effect was op de plaatselijke kabeljauwpopulaties. Overigens is de
plaatsnaam 'Dildo' zeer beslist geen grap van
de auteurs, maar meer een goed voorbeeld
van de soms kleurrijke plaatsnamen in Newfoundland, zoals ook 'Blow Me Down', 'Come
By Chance', 'Hibbs Hole' en 'Big Tickle' .
In 1986 werd door de Sea Forest Plantation
Company Ltd. (SFP) een experimentele kabeljauwkwekerij opgezet. Deze kwekerij was gebaseerd op de vangst van kabeljauw van 1 tot
2 kg, gevangen met behulp van kabeljauwfuiken in juni-juli (minimummaat is 14 inches) . De
kabeljauw werd vervolgens in zeekooien gehouden, gevoerd met lodde en haring, en vervolgens verkocht in de herfst en winter. De
basis van het bedrijfsconcept van SFP was om
kabeljauw te vangen in een periode waarin de
prijs voor deze vis laag is ($0.40 Cdn per Ib
(pound)) en te verkopen in een periode waarin
de prijs, met name voor verse kabeljauw, hoog
is ($1.50 Cdn per Ib), en door gebruik te maken
van lokaal gevangen haring en lodde . Een topproductie van 350 ton werd behaald in 1988.

Door het moratorium van 1992 werd het echter onmogelijk voor SFP om kabeljauw te verkrijgen. Daarom is SFP op dit moment bezig
met het ontwikkelen van een bedrijfsconcept
gebaseerd op een kwekerij van kabeljauwlarven opgekweekt vanuit het eistadium .
Tevens wordt weer getracht de natuurlijk aanwezige kabeljauwpopulaties te vergroten door
middel van kwekerijen . De Memorial Universiteit is hierbij betrokken door het uitvoeren van
onderzoek en het geven van wetenschappelij k
advies . De regering is hierbij betrokken, zowel
op federaal als provinciaal niveau, aangezien zij
onder sterke druk staat om actie te ondernemen en hoopt door dit programma werkloze
vissers en visverwerkers aan werk te helpen.

Technische aspecten van de
kabe/jauwkwekerij
Aangezien kabeljauwkwekerijen in Newfoundland werden opgestart op een experimentele
basis door SFP, is de hierna volgende beschrijving voor een groot deel gebaseerd op waarnemingen bij deze kwekerijen .
Een kwekerij bestond uit een of verscheidene
kooien. De kooien van SFP waren gemaakt
van 45 mm (gestrekte maas) nylon en hadden
een inhoud van 600-700 m 3 . Nylon ritsen werden vaak in de bodem bevestigd om het verwijderen van dode vis en ongegeten voer te
vergemakkelijken. De kabeljauw werd gevangen in juni - augustus, me,t behulp van lokale
kabeljauwfuiken . Vervolgens werd de vis mechanisch gesorteerd op grootte . De mortaliteil
vlak na de vangst kan hoog zijn (10-30%), aangezien kabeljauwfuiken tot 25 m diep zijn en
de plotselinge verandering in druk tijdens he'
ophalen yan de fuik de zwemblaas van de k~
beljauw op kan blazen . Na enige dagen wer!
vervolgens met het voeren begonnen, voorna
melijk op basis van haring, maar ook op basi!
van lodde en moist pellets, gemaakt van lad
de, haring en vismeel. De lodde werd verkre
gen als bijproduct van de lodde kuit-visserij i
juni - augustus, en haring van de lokale harin~
visserij . Lodde en haring werd het makkelijk!
opgenomen, moist pellets vereisten een wee
r

.. Fig. 5. Lodde op strand van Middle Cove,
aangespoeld vlak na het paaien.

8

'training'. Moist en dry pellets leidden het
meest tot verspilling. De voedergiften varieerden van 2 tot 13 % per dag. De voederconversie op basis van lodde was 5, en 3 op basis van
haring. De groeisnelheid staat onder sterke
invloed van de watertemperatuur, die in de
bovenste waterlagen varieert van - 1.8 DC gedurende de winter tot 15 DC in augustus (Figuur 7). De meeste groei vond plaats vanaf
eind juni, wanneer de kabeljauw in fuiken
werd gevangen, tot begin oktober, waarna de
opgekweekte kabeljauw verkocht werd. Gedurende een groeiseizoen van 4 maanden zal
een kabeljauw met een begingewicht van 1
(47 cm) tot 2 kg (57 cm) respectievelijk 2 tot 3
kg wegen. In de winter staat de groei vrijwel
stil of wordt wat gewicht verloren . De visdichtheid in de zeekooien varieerde van 10-80 kg
m 3 . Een dichthe'id van 35 kg m 3 wordt op dit
moment optimaal geacht.
Door het moratorium werd SFP gedwongen
om bedrijfssystemen te ontwikkelen waarbij
kabeljauw vanaf het eistadium wordt opgekweekt. In de huidige kwekerij van SFP worden eieren in mei verkregen van paairijpe
ouderdieren die zijn gevangen in de periode
v66r het moratorium van 1992 . De larven
worden eerst gevoerd met rotatoria, vervolgens met artemia en daarna met droogvoer.
Tevens wordt geexperimenteerd met het voederen met zooplankton dat met een filtersysteem uit zee geconcentreerd wordt.
Aangezien onderzoek in Noorwegen heeft
aangetoond dat met de huidige kennis het
economisch waarschijnlijk niet haalbaar is kabeljauw vanaf het ei tot marktgrootte te brengen in kwekerijen, wordt door de Memorial
Universiteit en SFP onderzocht of het mogelijk
is larven uit kwekerijen op te laten groeien
door uitzetting en voedering in afgesloten
zoutwater baaien . De juveniele kabeljauw zou
dan vervolgens gevangen worden en verder
opgekweekt in kooisystemen in open baaien
op zee. Er heeft al een evaluatie plaatsgevonden van geschikte baaien voor deze opzet. Er
is op dit moment echter nog geen kwekerij
opgezet volgens dit systeem .
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.. Fig.6. Paaibestand van kabeljauwin 2J3K3L
en de waarde van de aanvoer van demersale
vis in Newfoundland en Labrador.

De mortaliteit door ziekten in de zeekooien
was over het algemeen laag «5%). Externe
parasieten, zoals Lernaeocera branchialis, Clavella adunca en Caligus sp. werden gesignaleerd, echter geen van dezen vormde een probleem: De Clavella adunca infectie graad was
niet hoger dan die van in het wild voorkomende kabeljauw . Caligus sp. kwam voor bij
10-15% van de populatie. In een enkel geval
werd zelfs een infectie graad geconstateerd
van 80-90% . Deze parasiet is echter makkelijk
te verwijderen door een behandeling met zoet
water. De infectie graad van Lernaea spp. varieerde van 4 tot 9% (1-2% in het wild) . Er is
enige indicatie dat Lernaea spp. in combinatie
met stress de mortaliteit verhoogde vooral in
de eerste peri ode na de vangst met behulp
van fuiken. Exopthalma ('pop-eye') w'erd waargenomen bij een klein aantal individuen. 'Bacterial fin rot' en huidwonden kwamen vooral
voor na verwijdering uit de fuiken, wat het belang van een vakkundige omgang met de vis
benadrukt. Om problemenmet Vibrio anguillarum en Vibrio ordalii te voorkomen, wordt in
de huidige hatchery van SFP hiertegen gevaccineerd .
De provincia Ie regering gaat op het ogenblik uit
van een 10% winst op investeringen ten bate
van een kabeljauwkwekerij van 450 ton . SFP
gaat uit van een winst van 40% . Een dergelijk
bedrijf wordt geacht kabeljauw te produceren
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ties .' De regering was vooral ge'I'nteresseerd in
dit project omdat de kwekerijen werk zouden
moeten verschaffen aan werkloze vissers, Het
idee was om kabeljauw vanuit het wild te vangen en enige tijd in kooien te voeren, zodat ze
sneller zouden groeien dan in het wild. De kabeljauw zou vervolgens vlak voor het paaien
vrijgelaten moeten worden . De natuurlijke
populaties zouden hierdoor sneller toenemen
in aantal, doordat meer eieren zouden worden
afgezet door de extra gewichtstoename in de
kwekerij. Tevens werd het uitzetten van kabeljauwlarven uit kwekerijen overwogen. Om t e
bepalen of deze uitzettingen enig effect hadden werden methoden onderzocht om otholieten van kabeljauwlarven chemisch te merken.
Net toen dit project van start ging werd ee n
grote school kabeljauw gesignaleerd in een
bepaalde baai. Deze vissen waren allen in paa iconditie. Deze concentratie vis zou ongetwijfeld tot een massale afzet van eieren leiden
veel groter dan ooit mogelijk zou zijn gewees~
door middel van de voorgestelde kwekerijen,
Daarom werd onderzocht of deze paaiconcentratie inderdaad zou lei den tot een vergrootte
eiafzet en vervolgens een groter aantal juveniele kabeljauw . Er werden inderdaad meer
eieren en larven gesignaleerd dan in voorgaande jaren . In het najaar was er echter geen enkel effect aantoonbaar van deze massale productie van larven op de plaatselijke stand van
juveniele kabeljauw . Om deze reden zijn de
oorspronkelijke 'enhancement: plannen tijde·
lijk in de ijskast gezet.

Kabeljauwkweek, de toekomst
De kweek van kabeljauw in Newfoundland
staat nog in de kinderschoenen , ondanks een
geschied~hl sdie teruggaat tot het eind van de
vorige eeuw. De huidige acties van de rege·
ring zijn vooral gericht op het creeren va n·
werk. Zo werden in de periode 1993-1995
meer dan 300 vissers in 80 dorpen verspreid
over de provincie, getraind om op kabeljauw
kwekerijen te werken voor een bed rag van
meer dan $4.500.000 Cdn. Dit ondanks het feit
dat de enige huidige commerciele kwekerij dit

jaar voor het eerst probeert kabeljauw vanuit
het eistadium op te kweken .
De zwaar gesubsidieerde pogingen om de n.atuurlijke kabeljauwpopulaties te vermeerderen
door kwe kerijen lei den weliswaar tot meer
kennis en vakkunde op het gebied van kabeljauwkweek, maar hebben vooral ook het nadeel dat projecten te snel en op te grote schaal
worden opgezet. Meer kleinschalige projecten
en een gedegen evaluatie van de effecten van
uitzettingen van vis op natuurlijke populaties
zouden, gezien de huidige kennis, meer op zijn
plaats zijn . Beslissingen op dit gebied zijri :echter vaak sterk politiek gekleurd en niet altijd
gebaseerd op wetenschapelijke of economische gronden .
Commerciele kwekerijen op basis van wildvangst met fuiken, waarbij kabeljauw gedurende de periode jun i - november in zeekooien
gevoerd wordt met lokaal gevangen lodde en
haring lijken economisch de beste perspectie-

ven te hebben . Echter, het huidige moratorium
maakt een dergelijke opzet onmogelijk in de
nabije toekomst. Kwekerijen waarbij kabel jauw wordt opgekweekt vanuit het eistadium
zullen zich nog in de praktijk moeten bewijzen .
De auteurs danken Dhr. G. King van het Department of Fisheries and Oceans in St. John 's
voor het beschikbaar stellen van Figuur 4.
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