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Zalm was vroeger een dure delicatesse…

Nu is die goedkoper dan veel andere vissoor-

ten – o.a. dankzij aquacultuur. De intensieve 

aquacultuur is een jonge industrie die aanvan-

kelijk nogal wat negatieve kritiek ondervond 

n.a.v. de gebruikte voeders, de toepassing van 

antibiotica, de pollutie van kustgebieden, enz.

Nu kent de industrie jaarlijkse groeicijfers van 

9% en bedroeg de totale wereldproductie 

bijna 55 miljoen ton in �003.

En het kan nog beter, o.a. door het combine-

ren van verschillende types van aquacultuur.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat viskweek in 

kooien in open zee wordt gecombineerd met 

de kweek van macroalgen of weekdieren  

(bv. mosselen) onder of tussen de kooien.

 

Bart Van Delsen, Jean Dhont,  

Peter Bossier en Patrick Sorgeloos

Aquacultuur: sleutel tot de blauwe revolutie

Aquacultuur kan recentelijk rekenen op een 
groeiende publieke belangstelling. Dit is deels 
te verklaren doordat het een relatief nieuwe 

industrie is met groeicijfers die ver boven deze van de 
traditionele voedingsproducerende industrieën ligt, en 
deels door de toenemende aandacht van de consument 
voor gezondheid en voedselveiligheid. Echter, zoals 
dikwijls bij de introductie van iets relatief nieuws, worden 
er over aquacultuur en aquacultuurproducten nogal 
uiteenlopende, zeg maar tegenstrijdige berichten op het 
publiek losgelaten. 
Is vis eten nu gezond of is méér dan tweemaal zalm in de 
week giftig? Zal aquacultuur de visserij spoedig vervangen 
of zal aquacultuur de visserijdruk simpelweg verschuiven 
van eetbare soorten naar vismeel toeleverende soorten? 
Zal de aquacultuur de honger uit de wereld helpen of 
zal het hoogstens de aanvoer van kaviaar en kreeft 
waarborgen voor consumenten die het kunnen betalen? 
Voor een buitenstaander is het bepaald geen sinecure 
om er een objectief beeld over te krijgen. We doen een 

poging om enkele zaken op een rijtje te zetten. Eerst 
geven we algemene feiten over productie en consumptie, 
vervolgens schetsen we een typisch productieproces en 
ten slotte staan we stil bij de milieuproblematiek van 
aquacultuur.
Om te beginnen, wat is aquacultuur? We maken het ons 
gemakkelijk en geven de vertaling van de definitie zoals 
geformuleerd door de United Nations Food and Agricul-
ture Organisation: “Aquacultuur is de kweek van aquati-
sche organismen waarbij kweek wordt begrepen als elke 
menselijke interventie in de levenscyclus zoals: stockeren, 
(bij)voederen, beschermen tegen predatie, enz.”.

Aquacultuur in cijfers

De laatste decennia vertoont de aquacultuur jaarlijkse 
groeicijfers van om en bij de 9% terwijl de vleesproductie 
over dezelfde periode slechts een jaarlijkse groei van 
�,8% scoort en de visserij amper 1,4% (figuur 1).
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De totale wereldproductie uit aquacultuur steeg van 3,5 
miljoen ton in 1970 tot 54,8 miljoen ton in �003. Ter 
vergelijking: de visvangst steeg over dezelfde periode 
van ongeveer 60 miljoen ton naar net onder 96 miljoen 
nu. Hierdoor steeg het aandeel van de aquacultuur in 
het totale aanbod van aquatische producten van 5,3% 
in 1970 tot bijna 30% in �000.
In contrast met de terrestrische teelt, waar het gros van 
de productie afkomstig is van een beperkt aantal soor-
ten, worden er momenteel courant meer dan �00 aqua-
tische soorten gekweekt. Deze omvatten 131 vissoorten, 
4� schelpdieren, �7 garnaalsoorten, 8 plantensoorten 
en nog wat rariteiten zoals amfibieën. Deze soortendi-
versiteit is trouwens wellicht een sterke onderschatting 
gezien bijvoorbeeld China hierin geen opsplitsing geeft 
van de marine vissoorten die er worden gekweekt.
Wat de rangschikking van de productie volgens soort 
betreft, komen vissen op de eerste plaats met zowat 
de helft, daarna schelpdieren en planten met elk ruim 
�0%, ten slotte garnaalachtigen met minder dan 5%. 

Garnalen, met 3,6% van het productievolume, nemen 
wel 16,6% van de productiewaarde voor hun rekening. 

Vispopulaties bedreigd

Hoewel in China al sinds mensenheugenis karper 
gekweekt wordt, is de ontwikkeling van aquacultuur 
als bio-industrie een vrij recent gegeven. Dit is enigszins 
verrassend: de mens is al enkele millennia geleden over-
geschakeld van jacht en vruchtenpluk naar landbouw, 
maar heeft een soortgelijke overstap op/in water nooit 
genomen. Immers, tot voor kort leek de zee een onuit-
puttelijke bron van voedsel. Tot voor kort! 
Hoewel de oorzaak van de achteruitgang van bepaalde 
visstocks complex is, wordt toch algemeen aanvaard dat 
we er finaal in geslaagd zijn de populaties van bepaalde 
vissoorten tot onder de (commerciële) overlevingsgrens 
te vissen. Dit was eerst te wijten aan de groeiende vis-
sersvloot en later aan de toenemende efficiëntie van 

De wereldproductie 
van aquacultuur 
bedroeg 54,8 miljoen 
ton in 2003, waarvan 
131 vissoorten zowat 
de helft uitmaakten.
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de moderne visserijtechnologie. Sterker nog, sommige 
populaties zijn zo uitgedund dat ze wellicht niet meer 
kunnen herstellen, zelfs wanneer vandaag de vangst zou 
worden gestopt. Volgens de Internationale Raad voor 
Zeeonderzoek (ICES, “International Council for Exploi-
tation of the Seas”) bevinden sommige populaties van 
kabeljauw (bv. in de Noordzee) en andere vissoorten 
zich al gevaarlijk dicht bij deze situatie. Sinds het besef is 
doorgesijpeld dat de visserijopbrengst een limiet nadert 
(of overschrijdt) heeft de kweek van aquatische organis-
men een steile opgang gemaakt. 

Evolutie van “food crops” naar “cash crops”

In tegenstelling met wat vaak wordt beweerd, behoort 
de bulk van de gekweekte vissoorten niet tot de duur-
dere en trofisch meer belastende carnivoren, maar voor 
meer dan 60% uit herbivore of omnivore soorten. Deze 
laatsten worden wel hoofdzakelijk gekweekt in ontwik-
kelingslanden voor de lokale markt terwijl in Europa en 
Noord-Amerika de teelt van carnivore vissen primeert. 
Maar ook in de Azië is er een duidelijke verschuiving van 
de zogenaamde “food crops” naar “cash crops”. Hier-
bij worden duurdere mariene vissoorten en garnalen in 
kweek gebracht, zowel voor export als voor lokale con-
sumptie door de groeiende welvarende middenklasse die 
zich een eerder Westers eetpatroon aanmeet. Men mag 
echter niet uit het oog verliezen dat in vele van deze lan-
den aquatische producten instaan voor de helft van de 
eiwitten in het dieet en dat dit vooral van belang is voor 
de veelal armere rurale kustgebieden. 

Biotechnologische kweek

De industrialisatie van de aquacultuur heeft pas echt een 
vlucht genomen met de ontwikkeling van de technologie 
om op een economisch efficiënte wijze de levenscyclus 
van een doelsoort te sluiten. Dit lijkt op het eerste 
zicht vanzelfsprekend, maar is het niet: hoewel in de 
terrestrische productie de kweek en voortplanting van 
dieren in gevangenschap een evidentie is, is domesticatie 
bij vele aquatische dieren nog niet mogelijk. 
De levenscyclus is voor iedere doelsoort verschillend en 
loopt vooral bij mariene soorten dikwijls over enkele 
ingrijpende metamorfoses. De ouderdieren moeten in 
gevangenschap op een gecontroleerde manier en op 
een min of meer voorspelbaar ogenblik kuit kunnen 
schieten. De bevruchte eieren moeten, in tegenstelling 
met wat in de natuur gebeurt, bij relatieve hoge 
dichtheden geïncubeerd worden zonder dat ze massaal 
geïnfecteerd worden door micro-organismen. Na 
ontluiking moeten de zeer kleine vislarven een gepast 
levend voeder aangeboden krijgen in de vorm van 
ééncellige wieren (phytoplankton) en/of microscopisch 
kleine dieren (zoöplankton). Dit is opnieuw een bijzonder 
kritische fase, waarbij infecties zware verliezen kunnen 
veroorzaken. Een volgende kritische stap is het moment 
waarop de vislarven overschakelen op de consumptie 
van niet-levend voeder.
Het is duidelijk dat de maximalisatie van de overleving een 
centraal thema is in de aquacultuur. Hierin ligt een groot 
verschil met het lot van vislarven in de natuur. Als een 
koppel kabeljauw (een wijfje werpt gemakkelijk enkele 
honderdduizenden eieren) voorziet in de overleving van 
� geslachtsrijpe nakomelingen, dan blijft de populatie op 
een stabiel niveau. Onder aquacultuuromstandigheden 
zou een dergelijke lage overleving economisch totaal 
onwerkbaar zijn.

Industriële kweek van kabeljauw

Kabeljauwkweek is slechts mogelijk geworden door de 
ervaring opgebouwd met minder veeleisende mariene 
vissoorten maar ook garnaalsoorten. De industriële 
kweek van kabeljauw (figuur 2) is een mooi voorbeeld 
van de complexiteit van het kweekproces. Het impliceert 
onder andere dat de natuurlijke voedselketen onder 

Figuur 1: Groei van de aquacultuurproductie ten opzichte van de visserij-opbrengst 
en de terrestrische productie (landbouw). De toename van de aquatische productie 
is vrijwel volledig toe te schrijven aan de groei van de aquacultuur.

Figuur 2: Schematisch overzicht van de verschillende stadia in de kabeljauwkweek. 
Naarmate de kabeljauwlarven groeien krijgen ze ander voedsel toegediend.

Figuur 3: Volwassen kabeljauw. De marktklare grootte (±2kg) 
wordt bereikt na 18 maand kweek.  
(foto: Don Flescher, dflesch@whsun1.wh.whoi.edu) 
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industriële omstandigheden moet nagebootst worden 
(figuur 3).
Volwassen broeddieren wordt meestal gehuisvest in 
grote kweekbakken aan wal: zo kan men via een recir-
culatiesysteem voorzien in een continue doorstroming 
met vers gefilterd water waarvan men de fysicochemie 
continu opvolgt. De paaicyclus wordt gestuurd door de 
licht- en temperatuurregimes aan te passen. 

Het ei-stadium

De eieren (1,� – 1,4 mm; zie figuur 4) worden zo snel 
mogelijk uit de waterkolom opgevist om schimmel- en 
andere infecties te vermijden. Alle manipulaties dienen 
met de grootste omzichtigheid te gebeuren, aangezien 
de eieren zeer gevoelig zijn voor allerlei fysicochemische 
variaties. 
Na desinfectie worden ze ondergebracht in een verduis-
terde incubator à rato van 100 eieren per liter. Aan het 
microbiologisch gezuiverde water voegt men een kleine 
hoeveelheid microalgen toe. Dit is de zogenoemde 
groen-water techniek: de ééncellige wieren blijken een 
gunstige stabiliserende invloed te hebben op voeding, 
microbiologie en milieu (zie kaderstuk: fytoplankton of 

ééncellige wieren).

Dooier- en larvaalstadium

Direct na het ontluiken van het ei leeft de prille 
kabeljauwlarve voornamelijk van de eidooierreserve 
(eidooierfase) maar ook van eencellige wieren (zie 
kaderstuk). Vooraleer de ca. 4 mm grote larven door 
de dooierreserve (figuur 5) heen zijn worden rotiferen 
toegevoegd (zie kaderstuk: Het raderdiertje) à rato van 
100 tot �00 prooien per larve. Voor een experimentele 
commerciële opstelling loopt de voedingsbehoefte 
makkelijk op tot meer dan 40 miljoen prooien per dag 
(figuur 6). 
Naarmate de larven groeien voldoen rotiferen minder 
aan hun energiebehoefte. Ongeveer 13-�0 dagen na het 
uitkomen van de larven wordt, afhankelijk van de grootte 
van de larvale mondopening, gestart met het toedienen 
van pas ontloken en aangerijkte Artemia nauplii (zie 
kaderstuk: Het pekelkreeftje Artemia).
Zodra de larven een grootte van 13 mm bereiken, is 
het aangewezen ze te sorteren volgens grootte om 

Fytoplankton of ééncellige wieren

Micro-algen vormen in een aquatisch ecosysteem de 
primaire producenten en zijn er dus de basis van elk 
voedselweb. Voor dierlijk plankton en veel andere 
aquatische organismen zijn ze een onvervangbare 
voedselbron gedurende bepaalde fasen van hun 
levenscyclus. Micro-algen zijn een belangrijke bron 
van essentiële voedingsbestanddelen zoals meer-
voudig onverzadigde vetzuren en/of vitamines. 
Massaproductie van microalgen als voedsel voor 
vislarven gebeurt meestal ter plaatse: in een gekli-
matiseerde ruimte met aangepaste licht- en tem-
peratuurcondities wordt door toevoeging van stik-
stof- and fosforhoudende nutriëntenpreparaten en 
onder continue beluchting grootschalige monocul-
turen opgezet. Tegenwoordig wordt ingespeeld op 
deze tijds- en kostenrovende bezigheid (tot 30 % 
van de totale productiekost) en komen meer en 
meer toeleveranciers op de markt die geconcen-
treerde algenpreparaten aan de man brengen.

Ééncellige wieren (Dunaliella salina). Figuur 6: 10 dagen oude kabeljauwlarve, de rotiferen in het  
spijsverteringsstelsel zijn duidelijk te zien.

Figuur 4:  
Kabeljauwei net  
voor ontluiking. 
Grootte: 1,2 mm.

Figuur 5:  
Net ontloken kabel-
jauwlarve. De larve 
kan verschillende 
dagen overleven en 
groeien op de dooier-
reserve.
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kannibalisme te vermijden en meer gericht te kunnen 
voederen (zie kaderstuk: Aanrijking).

Juvenile fase

Een volgende kritische fase breekt aan: de metamor-
fose, waarbij belangrijke morfologische veranderingen 
optreden. Van dan af aan zijn de juvenielen volwaardige 
mini-adulten die zonder problemen droogvoer aanvaar-
den en verder kunnen uitgroeien. Na ongeveer 1,5 –  
� jaar worden de vissen geslachtsrijp, ze zijn dan ongeveer  
� kg zwaar.

Milieubedenkingen

Voor veel consumenten is de opkomst van de industriële 
aquacultuur eerder geassocieerd met allerhande proble-
men dan met een revolutie in de productie van gezonde 
voeding. In de korte geschiedenis van de intensifiëring 
van de aquatische productie zijn er jammer genoeg 
meermaals redenen geweest om de duurzaamheid van 
intensieve aquacultuur in twijfel te trekken.

Voeders voor vissen

Op wereldschaal vormen herbivore/omnivore vissen 
(zoals karper) nog steeds het overgrote aandeel van de 
totale aquacultuurproductie. Met zijn �,1 miljoen ton 

maken karperachtigen al 4�% uit van de totale wereld 
aquacultuurproductie. Deze soorten worden weliswaar 
meestal in niet-Europese landen gekweekt. 
In Europa worden voornamelijk carnivore vissen, zoals 
zalm, zeebaars en zeebrasem gekweekt (de kweek van 
kabeljauw is nog maar in de beginfase). Om dit type van 
vissen te voederen is er hoog energetisch voeder nodig 
(�0-�6 MJ/kg) dat rijk is aan proteïnen (38 tot 45%) met 
een adequate samenstelling (wat betreft bvb aminozu-
ren). Voeder voor zalm bijvoorbeeld bevat zo’n 35% vis-
meel, 35% andere eiwitbronnen, �5% visolie en voor 
de rest een premix van vitamines, mineralen en andere 
essentiële bestanddelen. Vismeel en visolie worden voor-
namelijk geproduceerd uit de visvangst op zogenaamde 

Het raderdiertje, Brachionus plicatilis

Rotiferen of raderdiertjes zijn microscopische diertjes die voorkomen in 
nagenoeg elk aquatisch biotoop. Ze vormen een onmisbare voedselbron 
voor larvale stadia van vissen en garnaalachtigen. Het zijn niet-selectieve 
filtreerders die 100 tot 300_m groot kunnen worden.
De meest gekweekte soort is Brachionus plicatilis omwille van het 
gemak waarbij het in hoge densiteiten kan worden gekweekt. 
Deze rotiferen worden traditioneel in stagnerende of recirculerende 
kweekeenheden van enkele kubieke meter gekweekt tegen 
densiteiten die kunnen oplopen tot enkele duizenden rotiferen per 
ml. Het voedsel bestaat uit levende ééncellige wieren of verbeterde 
bakkersgistpreparaten wat bij dergelijke hoge intensiteit veel 
kosteneffectiever is.

Een raderdiertje met 2 eieren. Intensieve kweekopstelling in een 
commerciële kwekerij van rotiferen.

Figuur 7: Evolutie van de wereldproductie van vismeel en de 
aquacultuurproductie op basis van vismeel 
(bron: International Fishmeal & Fish Oil Organisation - www.iffo.net).

Opname van een Artemia-larve door een vislarve  
van een Aziatische zeebaars.
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Artemia zijn kleine kosmopoli-
tische kreeftachtigen die uiterst 
geschikt zijn als alternatief voor 
natuurlijk zoöplankton als levend 
voedsel. Het uitzonderlijke en 
interessante aan dit organisme is 
de voortplantingsstrategie: wan-
neer de milieucondities subop-
timaal worden gaan ze over van 
levendbarende voortplanting 
naar ei-afleg en produceren ze 
cysten. Deze cysten zijn embryo’s 
(meer bepaald een laat-gastrula 
stadium) die in een toestand van 
schijndood verkeren (diapause) en 
zeer resistent zijn: ze kunnen na 
tientallen jaren droogte, nog zon-
der noemenswaardige problemen 
terug ontluiken (nauplii zijn X μm 

groot) wanneer de omgevingsfac-
toren dat toelaten. 
Het is deze cystenvorm die Artemia 
zo geschikt maakt voor gebruik in 
de aquacultuur, omdat op een-
voudige wijze levend voedsel ter 
beschikking staat in de kwekerijen 
(zie foto). Artemia-cysten worden 
in massale hoeveelheden geoogst 
in zoutmeren (bv. Great Salt Lake, 
Utah, USA) en van daaruit over de 
hele wereld verhandeld. Momen-
teel worden zo’n 2000 ton cysten 
per jaar verhandeld. Omdat het 
zo een essentiële schakel is in het 
productieproces en het aanbod 
toch afhankelijk is van natuurlijke 
factoren kunnen cysten prijzen 
halen van 50 tot 100 EUR per kg!

pelagische vissoorten (zoals bv. sprot en ansjovis). 
Niettegenstaande de sterke groei van de zalmindustrie 
is de visserijdruk in de laatste 15 jaar op deze pelagische 
vissoorten niet toegenomen, met name ongeveer 6 
miljoen ton per jaar (zie figuur 7). Dit komt hoofdzakelijk 
door een verschuiving in de markt van vismeel. Waar in 
het verleden vismeel vooral verwerkt werd in veevoeder 
(90 % in 1988), is aquacultuur nu al een belangrijke 
afnemer van vismeel (35 % in 1998). Op zich is dit 
een zeer interessante trend, aangezien mariene vissen 
vismeel veel efficiënter omzetten dan terrestrische 
dieren. Mede door het inzetten van eiwitten vanuit 
andere (plantaardige) bronnen en door de hogere 
voerderconversie (op dit ogenblik is ongeveer 1 kg voeder 
nodig om 1 kg vis te produceren) wordt er verwacht dat 

Figuur 8: Evolutie van het antibioticagebruik in visteelt ten 
opzichte van de visproductie (bron: Luc Grisez).

Het pekelkreeftje Artemia

er zich geen bevoorradingsproblemen zullen voordoen in 
de nabije toekomst.

Situatie rond visolie

De situatie is anders met betrekking tot de aanvoer van 
visolie. De voorspelling is dat in �010 de wereldproductie 
aan visolie ongeveer voldoende zal zijn om de aquacul-
tuur er mee te voorzien. Dit wijst op de noodzaak om 
onderzoek te verrichten naar de vermindering van visolie 
als energiebron in visvoeder, of om visolie te vervangen 
waar mogelijk door plantaardige oliën, zonder echter de 
vetzuurkwaliteit van de gekweekte vis voor de consu-
ment te hypothekeren. 

Ziekten

Tijdens de opkomst van de zalmkweek heeft men zijn 
toevlucht genomen tot de massale toepassing van 
antibiotica om de rentabiliteit te vrijwaren (zie figuur 8). 
De toenemende bezorgdheid rond deze manier van 
bedrijfsvoering heeft een grote onderzoeksinspanning 
op gang getrokken om methoden te ontwikkelen om 
zalm te vaccineren. Op dit ogenblik bestaan er minstens 
�6 commerciële vaccines tegen zowel bacteriële als 
virale ziekten, waardoor het antibiotica gebruik is 
teruggedrongen tot 0,5% van wat gebruikt werd 10 jaar 
geleden.

Eutrofiëring

Er worden ook nog heel wat bedenkingen gemaakt rond 
de pollutie van kustgebieden door ongebruikt voeder. 
Ook hier is de intensieve aquacultuur, mede onder druk 
van milieuoverwegingen, voeders gaan ontwikkelen die 
veel minder vervuilend werken. In 197� werd er 180 
kg N uitgestoten per 1000 kg geproduceerde zalm, 
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Aanrijking of bio-encapsulatie:  
een Vlaams succesverhaal

Een belangrijk knelpunt in de voedselvoorziening voor aquatische 
larven is het voorzien van de juiste nutriënten in de juiste verhouding 
op het gepaste moment. Zo is het aanbod van bepaalde vitamines 
en essentiële vetzuren van cruciaal belang bij mariene soorten. Deze 
kunnen in tegenstelling tot zoetwatersoorten zelf geen meervoudig 
onverzadigde vetzuren synthetiseren. De (n-3) reeks en dan vooral EPA 
(eicosapenteenzuur, �0:5 n-3) en DHA (docosahexeenzuur, ��:6 n-3) 
zijn de hoofdrolspelers in de dieeteffectiviteit: aquatische organismen 
hebben een grotere nood aan meervoudig onverzadigde vetzuren van 
de n-3 reeks (bij terrestrische is dit vnl de n-6 reeks). Deze staan in 
voor de vorming van biologische membranen en zijn dus van groot 
belang voor koudwater-larven omwille van de membraanfluïditeit en de 
vorming van het neuraal, retinaal en cerebraal weefsel.
Midden de jaren ‘80 werd aan het Laboratorium voor Aquacultuur 
van de Universiteit Gent een techniek ontwikkeld om de nutritionele 
kwaliteit van rotiferen en pekelkreeftjes bij te sturen door het toedienen 
van zelf-emulsifiërende mengsels die alle essentiële vetzuren, vitamines 
e.d. bevatten waaraan het ontbreekt in die levende larvale voeders. 
Deze techniek, aanrijking of bio-encapsulatie genoemd (zie figuur), 
is nu een routineklus in de larvale kweekfase van elk industrieel 
aquacultuurbedrijf. 
Het Vlaamse bedrijf INVE NV uit Dendermonde, waarvan de aquacul-
tuurafdeling oorspronkelijk startte als spin-off van deze onderzoeks-
groep, is nu marktleider in gespecialiseerde aanrijkingsproducten en 
heeft filialen in méér dan 30 landen verspreid over 5 continenten.

Besluit

De intensieve aquacultuur is een jonge industrie die 
nauwlettend in het oog gehouden wordt, door aller-
hande groeperingen. De verdere uitbreiding van deze 
industrie hangt onder andere af van de mogelijkheid om 
de efficiëntie verder op te drijven en de milieu-impact 
onder controle te houden. Het combineren van verschil-
lende types van aquacultuur kan hiertoe bijdragen.. Dit 
houdt bijvoorbeeld in dat viskweek in kooien in open zee 
wordt gecombineerd met de kweek van macroalgen of 
weekdieren (bv. mosselen) onder of tussen de kooien. In 
dergelijke systemen is er een verhoogde recyclage van 
nutriënten met daarenboven een bijkomende productie 
van marktbare producten.

Schematische weergave van de aanrijking van Artemia.

Extractieve aquacultuur in de baai van de Chinese zee. 
(foto: Kon. Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).


