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1 Inleiding 

Voor het project Vissen voor Verbinding staat voor 2021 een zeeforelkwekerij op de planning 
waarmee op jaarbasis 1500 smolts geproduceerd kunnen worden. In deze kwekerij zullen alle stadia 
vanaf bevruchte eieren tot smolts doorlopen worden. Om al ervaring op te doen met het opkweken 
van zeeforel broed tot smolts is een proefopstelling gemaakt met drie aquaria. Hierin zijn in april 
2019 ± 420 zeeforel broedjes geplaatst om deze vervolgens gedurende het jaar op te kweken. Door 
deze pilot kweekopstelling kan het gedrag van de vissen geobserveerd worden tijdens de kweek en 
kan geleerd worden om te gaan met bijvoorbeeld problemen in waterkwaliteit en ziektes. Doordat 
de capaciteit van de kweekopstelling niet groot genoeg is om alle 400 visjes tot smolt op te kweken is 
tussentijds meermaals vis uitgezet op dezelfde locaties waar ook jaarlijks de broedjes worden 
uitgezet (De Boer en Kamman, 2020).  
 
 

2 Kweekmethodiek 

2.1 Aquaria opstelling 

Tijdens de pilotproef is gewerkt met aquaria om de forellen in op te kweken. Er zijn in totaal drie 
aquaria gebruikt, twee met een capaciteit van 240 liter en één met een capaciteit van 160 liter. 
Doordat forellen koud water nodig hebben zijn alle aquaria gekoeld met D-D™ Dc-300 koelers. Om 
het water rond te pompen en te filtreren is bij de 240 liter aquaria gebruik gemaakt van Eheim™ 
Professionel 4+ 350 externe filters, het 160 liter aquarium is gefiltreerd door een Eheim™ Classic 
2215 extern filter. In beide opstellingen wordt het water door het filter door de koeler heen 
gepompt, waarna het terug het aquarium in stroomt. In elk aquarium wordt door middel van een 
bruissteen extra zuurstof in het water gebracht. In alle aquaria worden de vissen gevoerd met één of 
twee (afhankelijk van het levensstadium van de vissen) Eheim™ 2581 voederautomaten. Er is geen 
extra verlichting gebruikt in de aquaria, de algemene verlichting in de ruimte heeft grofweg hetzelfde 
schema gevolgd als de seizoensgebonden dag-nacht verhouding. In het middelste aquarium zijn 
stenen op de bodem toegevoegd als schuilmogelijkheden voor de vissen, verschillen in gedrag en 
groei zouden dan geobserveerd kunnen worden. In dit rapport zal naar de verschillende aquaria 
gerefereerd worden als het linker, middelste en rechter aquarium zoals ze op de onderstaande 
afbeelding staan weergegeven. 
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2.2 Forellen 

De gebruikte zeeforellen zijn afkomstig bij een Duitse kwekerij ten Noordwesten van Hamburg. Het 
zijn dezelfde forellen die ook jaarlijks voor Vissen voor Verbinding in de beken in Drenthe worden 
uitgezet. Van deze uitzet zijn in April 2019 ongeveer 420 visjes meegenomen naar de kweeklocatie in 
het pand van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. De visjes verkeerden in een vrijzwemmend 
stadium maar hadden veelal nog een dooierzak. Ze zijn eerst samen in één aquarium geplaatst terwijl 
de laatste restanten van de dooierzak geabsorbeerd werden. Na enkele dagen is gestart met kleine 
hoeveelheden (0,1 g/dag) zeer fijne pellets (0,3 mm) te voeren. Nadat het duidelijk was dat de visjes 
succesvol overstapten op dit voer (één week na de start van het voeren) zijn ze verdeeld over de drie 
aquaria. Het doel was om te onderzoeken of er met de kweekopstelling met de drie aquaria in totaal 
50 – 100 smolts geproduceerd zouden kunnen worden. Gedurende het opkweken van de vis zijn er 
meermaals vissen tussentijds uitgezet in de beken in Drenthe om de dichtheid in de aquaria laag 
genoeg te houden. In een conventionele RAS (recirculating aquaculture system) wordt met een 
dichtheid vis van 40 kg/m3 gewerkt, deze dichtheid was door het werken met “simpele” 
aquariumfilters niet haalbaar zonder dat er extreem veel verversing van water plaats zou moeten 
vinden. Doordat de sterfte laag was konden tussentijds vissen uitgezet worden terwijl er toch nog 
gericht werd op het behouden van 50 – 100 smolts. Het uitzetten van vis zorgde er ook voor dat er 
optimaler gevoerd kon worden zonder dat de waterkwaliteit in gevaar kwam.  
 
 

2.3 Voerschema 

De vissen zijn opgekweekt met Advance Trout pellets van Altech Coppens™. Gedurende de kweek is 
regelmatig het gewicht van de forellen bepaald d.m.v. een steekproef. Aan de hand van de totale 
biomassa vis per aquarium is er een hoeveelheid gevoerd om te richten op een optimale groei 
volgens de richtlijnen van Altech Coppens (Tabel 1). Doordat er echter in de eerste twee maanden 
van de kweek problemen waren met de waterkwaliteit is de gevoerde hoeveelheid vaak lager 
geweest dan de optimale hoeveelheid. De te voeren hoeveelheid is met de Eheim voederautomaten 
toegediend. Door met twee automaten per aquarium te werken kon er 8 keer per dag een dosis voer 
gegeven worden. Als bleek dat niet al het gegeven voer (wat volgens de optimale voederhoeveelheid 
gegeven werd) opgegeten werd binnen 24 uur dan werd de hoeveelheid naar beneden bijgesteld tot 
er geen voer op de bodem van de aquaria bleef liggen. De temperatuur en daglengte (aantal uren 
licht) in de kweekruimte is aan de hand de natuurlijke seizoensgebonden veranderingen aangepast. 
Echter is er in de aquarium een maximum temperatuur van 16 °C aangehouden om problemen met 
waterkwaliteit te voorkomen.  
  
 
Tabel 2.2  Aanbevolen voederschema door Altech Coppens 

 

Te voeren hoeveelheid als percentage van totale biomassa bij verschillende temperaturen

Visgewicht (g) Voermaat (mm) < 6 °C 6 °C 8 °C 10 °C 12 °C 14 °C 16 °C 18 °C > 18 °C

< 0,2 0,3 - 0,5 2,45 2,97 3,59 4,43 5,25 6,35 5,14

0,2 - 0,5 0,5- 0,8 2,19 2,65 3,21 3,88 4,69 5,67 4,6

0,5 - 2 0,8 - 1,2 1,78 2,15 2,6 3,15 3,8 4,6 3,73

2 - 4 1,2 - 1,5 naar behoefte 1,43 1,73 2,09 2,53 3,05 3,69 2,99 naar behoefte 

10 - 20 2 1,03 1,24 1,5 1,81 2,19 2,65 2,15 en O2 niveau

20 - 35 2 0,93 1,12 1,35 1,64 1,98 2,39 1,94

35 - 100 3 1 1,21 1,46 1,76 2,13 2,58 2,09

100 - 200 3,0 - 4,5 0,8 0,97 6 1,42 1,71 2,07 1,68
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2.4 Waterkwaliteit 

Het linker en middelste aquaria waren ongebruikt toen de pilotproef begon waardoor er zich nog 
geen microbiota in het filter gevestigd hadden. Het rechter aquarium was voor de pilotproef ook al 
gebruikt als huisvesting voor forel en is enkel schoongemaakt voordat de nieuwe forellen hier in 
geplaatst werden. Het filter is ook alleen schoongespoeld zonder de ontsmetten, hierdoor is de 
cultuur van microbiota niet verloren gegaan. Het verschil tussen de startsituaties bij de aquaria was 
duidelijk merkbaar in het omzetten van nutriënten. In beide nieuwe aquaria trad al snel NO2 en NH3 
accumulatie op, dit is een bekend probleem bij startende aquaria als er nog te weinig nitrificerende 
bacteriën aanwezig zijn in het filter. Bij eenzelfde voerschema was er bij het rechter aquarium (wat 
voorheen ook al in gebruik was) geen enkel probleem met NO2 en NH3. Gedurende de periode dat er 
veel NO2 en NH3 aanwezig was in de linker en middelste aquaria zijn er doordeweeks dagelijks 
watermonsters (Colombo™ druppeltests) genomen om de concentraties NO2 en NH3 te bepalen en er 
werd dan mits nodig ook dagelijks water ververst. De standaard ververste hoeveelheid was 2/3e van 
het volume. Tijden de waterverversing werd ook handmatig met een slang vervuiling van de bodem 
van het aquarium afgezogen. Als de concentraties NO2 en NH3 erg hoog waren (> 3 mg/l) zijn de 
aquaria zelfs twee keer ververst per dag. Het verschonen van de aquaria is met kraanwater gebeurd. 
Om het ophopen van organisch materiaal in de filters te voorkomen waardoor er meer afvalstoffen 
in het water aanwezig zouden raken, zijn de filters elke maand schoongemaakt. Dit werd gedaan 
door het filtermedium schoon te spoelen en de losse filterwatten te vervangen. Tegelijk met het 
schoonmaken van de filters werden in de aquaria zelf met een spons de binnenkanten van het glas 
ook schoongemaakt om de aangroei van een biofilm te verminderen.  
 
 

3 Kweekresultaten 

3.1 Mortaliteit 

Gedurende de hele kweekperiode zijn er 63 vissen overleden. Van het geschatte startaantal van 420 
is dit 15%. Veruit het merendeel van de mortaliteit (50%) vond plaats in de eerste week nadat de 
broedjes vanuit de kwekerij in Duitsland naar Bilthoven zijn getransporteerd en toen er begonnen 
was om de vissen te voeren met droogvoer (pellets). Dit staat ook bekend als een problematische 
periode waarbij niet alle visjes pelletvoer accepteren, ongeacht hoeveel er gevoerd wordt. Behalve 
enkele visjes die verspreid over de kweekperiode zijn doodgegaan is er één moment geweest waar 
hogere sterfte was. In de rechter bak werden op 25/11/19 zes dode vissen aangetroffen terwijl 
andere vissen ook onwel leken. Er is toen direct water ververst om te voorkomen dat er meer sterfte 
zou plaats vinden. NO2 en NH3 concentraties zijn gemeten maar waren niet problematisch hoog. 
Zuurstof concentratie is niet gemeten maar door de grote bruissteen in het aquaria zou dit niet de 
beperkende factor geweest moeten zijn. Na de sterfte is ook het complete filter schoongemaakt 
waarin wel veel organisch materiaal werd aangetroffen, mogelijk kan dit toch effect gehad hebben 
op de waterkwaliteit. Na de mortaliteit is er 200 g zout aan het aquarium toegevoegd om de 
gezondheid van de vissen te ondersteunen. Als de vissen er algeheel minder gezond uitzagen is het 
aan te raden om in de aquaria tijdelijk 2 g/l zout toe te voegen om de slijmlaag van de vissen te 
bevorderen en de energie die in osmotische homeostase gestoken wordt te verlagen (Francis-Floyd, 
1995).  
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3.2 Productie vingerlingen en smolts 

Vingerlingen 

Gedurende de kweek zijn er 184 vingerlingen uitgezet in het Groote Diep op dezelfde locaties waar 
ook de broedjes jaarlijks worden uitgezet (De Boer & Kamman, 2020). Deze uitzet is in twee keer 
gedaan, op 15-08-2019 zijn er 163 visjes ± 8 cm uitgezet en op 13-01-2020 zijn er 21 visjes van ± 15 
cm uitgezet. Deze uitzettingen waren uitgevoerd om de totale bezetting in de aquaria uit te dunnen 
waardoor de vissen optimaler konden groeien en om te richten op een totaal van 50 – 100 smolts als 
eindproductie.  
 
Smolts 
Na de laatste uitzet van vingerlingen zijn er 73 vissen overgehouden in de aquaria. Deze vissen zijn 
bewaard om te onderzoeken of het lukt om deze vissen te laten smoltificeren. Uit literatuur is 
bekend dat daglengte de grootste factor in het induceren van smoltificatie in zeeforel (Björnsson et 
al., 2000). De daglengte in de kweekruimte is seizoensgebonden aangepast. Op deze manier hebben 
de vissen in de winter korte daglengte ondervonden waarna de daglengte in het vroege voorjaar 
weer langer werd. Naast het aanpassen van de daglengte is de temperatuur ook langzaam opgevoerd 
van 7 °C op het koudste moment op 2-1-2020 naar 9 °C voordat de vissen op 27-3-2020 werden 
uitgezet. Tot slot is er minder gevoerd in de laatste drie maanden van de kweek. Vanaf januari is er 4 
gram voer per dag per aquarium gevoerd, wat neer kwam op ± 0,3 % van de biomassa vis gevoerd 
per dag. Volgens het optimale voerschema zou dit 1,2 % biomassa mogen zijn. Volgens medewerkers 
van de zeeforelkwekerij van het Fyns Laksefisk (op Funen in Denemarken) is calorierestrictie een 
stimulus voor de zeeforellen om te smoltificeren. De laatste maand is er zelfs maar 2 gram per dag 
gevoerd. Dit kwam bij een temperatuur van 9 °C overeen met 0,15 % biomassa terwijl dit volgens het 
optimale schema 1,3 % biomassa zou mogen zijn. Voordat de vissen op 27-3-2020 werden uitgezet 
waren er meerdere vissen die uiterlijke kenmerken van smolificatie vertoonden. Vissen worden 
slanker en meer zilver van kleur, ook vertonen de vissen onrustiger gedrag waarbij er meer 
gezwommen wordt en de vissen lijken te zoeken naar een uitweg. Om dit zwemgedrag van de smolts 
te stimuleren is er twee weken voor de uitzet in elk aquarium een stromingspompje (Eheim™ Stream 
On+ 3500) geïnstalleerd. In totaal zijn er op 27-3-2020 68 smolts en pre-smolts uitgezet in de vistrap 
bij de Sterrebos stuw in het Groote Diep. De overige 5 smolts en pre-smolts zijn in een ander 
aquarium op de kweeklocatie gehouden. Het doel om tussen de 50 en 100 smolts uit te zetten is dus 
behaald. Niet alle vissen waren al volledig gesmoltificeerd. Idealiter waren de vissen nog enkele 
weken langer in de aquaria gebleven maar er moest ruimte gemaakt worden voor de broedjes die in 
2020 opgekweekt zullen worden.  
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3.3 Groei 

Doordat ongeveer maandelijks d.m.v. het wegen van alle vissen of een steekproef van 30 – 50 vissen 
het totale en individuele gewicht bepaald is, kan de groei van de vissen worden berekend. Ook is er 
bijgehouden hoeveel er per dag ongeveer gevoerd is en hoeveel vissen er in elk aquarium zaten dus 
de Feed Conversion Ratio (FCR) kan ook bepaald worden om weer te geven hoe efficiënt de vissen 
gegroeid zijn. De hoeveelheid voer is echter niet per dag gewogen. De voederautomaten zijn 
ingesteld om ongeveer een bepaald gewicht voer de doseren per keer. Dit gewicht kan echter 
redelijk variëren per rotatie van de voederautomaat. De berekende gemiddelde gewichten van de 
vissen per aquarium staan weergegeven in grafiek 1.  
 
De grafieken van de verschillend aquaria liggen vrij dicht bij elkaar alleen de vissen in het middelste 
aquarium vertonen sterkere groei in de laatste maand. Deze vissen zijn in die periode ook meer 
gevoerd dan de vissen in de andere aquaria. Er is gekeken of de vissen in de middelste bak een goede 
voederrespons vertonen op natuurlijk voedsel, in dit geval vis. De resultaten van de groei zijn 
veelbelovend. Als de problemen met de waterkwaliteit door een gebrek aan nitrificerende bacteriën  
 

Grafiek 1. De groei van de zeeforellen per aquarium uitgedrukt in gemiddelde 

gewichten van de individuele vissen. 

 
kan worden verholpen in de eerste periode van de kweek dan kan er wellicht meer groei behaald 
worden. De grootste individuen die zijn uitgezet wogen meer dan 100 gram, vissen van dit gewicht 
zijn al geschikt om van een VEMCO V8 akoestische zender voorzien te worden zonder dat de zender 
(2 g in lucht) de aanbevolen belasting van 2% van het lichaamsgewicht overschrijd. Dat is gunstig 
voor de toekomst van het project waarbij smolts voorzien moeten worden van akoestische zenders 
om het migratiegedrag te monitoren.  
 
Als er gekeken wordt naar de hoeveelheid die er per aquarium gevoerd is en hoeveel groei (biomassa 
vis toename) dit heeft opgeleverd zijn er grotere verschillen te zien tussen de aquaria. In het linker 
aquarium is aanzienlijk minder gevoerd per vis (37,2 g). In dit aquaria bleef sneller niet opgegeven 
voer liggen bij het verhogen van de voerdosis. De vissen in dit aquarium hebben wel de meest 
gunstige FCR (0,7). De FCR geeft aan hoe veel kg voer er nodig is om één kg vis op te kweken. Een FCR 
onder de 1 is mogelijk doordat het voer een zeer hoog percentage droge stof bevat, terwijl de vissen 
in natgewicht gewogen worden. Het middelste en rechter aquarium liggen dichter bij elkaar in de 
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totale hoeveelheid gevoerd gewicht per vis (53 g en 57,8 g respectievelijk) maar de FCRs van beide 
aquaria liggen verder uit elkaar (0,8 en 1,17 respectievelijk). Dit is mogelijk te verklaren doordat het 
middelste aquarium de laatste weken naast het droogvoer is bijgevoerd met vis. Het gewicht van de 
gevoerde vis is niet meegenomen in de FCR berekening. Als de FCR berekend zou worden over de 
gemiddelde gewichten van het laatste weegpunt voordat het middelste aquarium werd bijgevoerd 
met vis dan liggen de FCRs dichter bij elkaar ( 0,95 en 1,13 respectievelijk).  
 
Tabel 3.3 voer en voederconversie gegevens van de drie aquaria 

 
 

 

 

4 Conclusies en discussie 

Algemene conclusie 
De algemene conclusie is dat de kleinschalige pilot kwekerij een succes is geweest. Tijdens het 
opkweken van de juveniele forel zijn relatief weinig problemen geweest en het doel om tussen de 50 
en 100 (pre)smolts te produceren is behaald. De kwekerij is een goed leerproces geweest waardoor 
aandachtspunten en verbeteringen voor een grotere kwekerij zijn opgemerkt. Tevens heeft het meer 
inzicht gegeven in het gedrag van zeeforellen. 
 
Groei en voederconversie 
Uit de groeiresultaten waren verschillen tussen de aquaria zichtbaar. Deze verschillen zijn moeilijk te 
verklaren. Er zijn te veel variabelen tussen de aquaria waardoor er geen harde conclusie mogelijk is. 
Zo is de berekende FCR een grove indicatie aangezien er niet exact is bijgehouden hoe veel er per 
aquarium gevoerd is. De voederautomaten hadden hiervoor een te grote variatie en voer dat niet 
door de forellen opgegeten werd is ook niet gekwantificeerd. Dit was echter ook niet het doel van de 
kwekerij. Er kan wel geconcludeerd worden dat de groei goed is en dat met kleine verbeteringen er 
voldoende vissen geproduceerd kunnen worden die groot genoeg zijn (individuen van 100 gram) om 
voorzien te worden van een akoestische zender. De groei van de zeeforellen is ook efficiënt te 
noemen met FCR waarden in alle aquaria rond de 1. 
 
Verschillen tussen aquaria 
Vissen in het middelste aquarium bevonden zich veel rondom en tussen de stenen die op de bodem 
geplaatst zijn. De stenen kunnen als schuilmogelijkheid functioneren maar ook zorgen voor een 
locatie in het aquarium waar de vis energetisch gezien gunstig kan liggen omdat hier een luwte in de 
stroming is, ook leken de vissen in dit aquarium donkerder van kleur. Vissen in dit aquarium hadden 
meer lichte beschadigingen op de “neus”. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt doordat tijdens onderhoud 
van de aquaria de vissen uit stres en vluchtreactie erg snel door het aquarium gaan zwemmen. 
Hierbij stoten ze vaak hard tegen de stenen aan waarbij beschadigingen opgelopen kunnen worden. 
 
Vissen in het linker aquarium leken meer last te hebben van vin-erosie van de vissen in de andere 
aquaria. Het is echter niet duidelijk waar dit door komt. Onderlinge agressie bij de vissen is 

Links Midden Rechts

Totaal gevoerd/vis (g) 37,2 53 57,8

Gemiddeld eindgewicht/vis (g) 53,3 66,4 49,6

FCR 0,7 0,8 1,17
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gerelateerd aan het voederschema. Als er niet genoeg gevoerd wordt vindt er meer onderlinge 
agressie plaats. Ook zou het kunnen komen doordat er groter verschil leek te zitten in het formaat 
van de individuele vissen. Dit kan ook invloed gehad hebben op het territoriale gedrag van de vissen 
en de onderlinge agressie die hierbij gepaard gaat.  
 
De vissen in het rechter aquarium vertoonden aan het begin van de kweek een snellere groei. Op het 
weegmoment van 28-7-2019 waren de forellen in het rechter aquarium 4,4 g. vergeleken met 2,6 g. 
in het linker aquarium en 2,5 g. in het middelste aquarium. Dit is een factor 1,7 en 1,8 groter. Een 
maand later op 26-8-2019 waren de forellen in het rechter aquarium gemiddeld 8,7 g. In het linker 
aquarium was dit gemiddeld 4,1 g. en in het middelste aquarium 5,2 g. De vissen waren hier een 
factor 2,1 en 1,7 groter. Dit zijn relatief grote verschillen in gemiddeld gewicht. Deze verschillen zijn 
mogelijk te verklaren doordat het rechter aquaria de minste problemen had met de waterkwaliteit. 
Afvalstoffen als NO2 en NH3 in het water hebben een negatieve invloed op de gezondheid en de groei 
van vissen (De Laak, 2007)). 
 
Waterkwaliteit 
Zoals eerder al vernoemd waren er tijdens de eerste weken van de kweek problemen met de 
waterkwaliteit van de nieuwe aquaria. Doordat er in deze aquaria nog geen bacterieculturen waren 
opgebouwd in de filters vonden er NH3 en NO2 pieken plaats. Hierdoor kon minder optimaal gevoerd 
worden en was er vaak verversing van het water nodig. Het is dus een compromis tussen een 
minimaal risico op ziektekiemen in de aquaria via de eerdere generatie vissen door de aquaria en 
filters volledig te ontsmetten, en het hebben van een kweek opstelling waarbij de vissen optimaal 
gevoerd kunnen worden door het hebben van een goede bacteriecultuur in de filters als deze niet 
worden ontsmet. Bij grootschalige kwekers worden de faciliteiten vaak wel volledig schoon gemaakt 
en ontsmet tussen de generaties vissen. Bij grootschalige kwekers zijn de gevolgen ook een stuk 
groter als er een ziekte uitbreekt waarbij er duizenden vissen kunnen sterven. In het geval van deze 
kleine pilot kwekerij was er in het voorjaar van 2020 weinig keuze. Het bericht wanneer de broedjes 
voor het groeiseizoen van 2020 geleverd zouden worden kwam op erg korte termijn. Waardoor er 
minder dan 24 uur zat tussen het uitzetten van de smolts en het verkrijgen van de broedjes. Bij een 
langere termijn van het op de hoogte gesteld worden van de levering broedjes zou ervoor gekozen 
kunnen worden om de aquaria en filters wel volledig te ontsmetten en daarna minimaal een week in 
te laten draaien waarbij de filters geënt kunnen worden met de juiste bacteriestammen.  
 

 

 

5 Aanbevelingen 

In een grootschaligere kwekerij zou het nodig zijn een aantal aanpassingen te maken aan de 

werkwijze. Los van de logische verandering in materiaal (grotere bassins en een opgeschaalde 

filtercapaciteit in een RAS), is het aan te bevelen om meer verspreid te kunnen voeren. Tijdens de 

pilot kweekopstelling is niet volgens het optimale schema gevoerd omdat er dan voer bleef liggen op 

de bodem. Wanneer voer al langere tijd op de bodem lag werd dit door de forellen minder snel 

opgegeten. Met de twee voederautomaten kon er per dag 8 keer gevoerd worden. Een 

professioneler voedersysteem is gewenst zodat de te voeren hoeveelheid beter ingesteld kan 

worden en zodat de hoeveelheid meer verspreid gedurende de dag gevoerd wordt. Op deze manier 

kan er wellicht nog meer groei behaald worden. 
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Zowel bij het doorzetten van de huidige opstelling als het opschalen naar een grootschaligere 

kwekerij is het aan te bevelen om vissen uit te zetten om de dichtheid te verdunnen wanneer er niet 

meer optimaal gevoerd kan worden. Als de te voeren hoeveelheid voer voor problemen met 

waterkwaliteit zorgt is het verstandiger om vis uit te zetten dan om de voederhoeveelheid te 

reduceren. Als de mortaliteit vooral in de tweede helft van de opkweek periode zo laag is als 

afgelopen jaar is gebleken, dan kan er meer vis tussentijds worden uitgezet zonder hoog risico dat 

door mortaliteit het gewenste aantal smolts niet meer behaald wordt. Vooral als de geproduceerde 

(pre)smolts gebruikt worden voor onderzoek met akoestische zenders is een hoger eindgewicht 

gewenst. Hoe lager de “last” die een vis van zijn zender hoeft te dragen is (het percentage van het 

gewicht van de vis dat de zender vertegenwoordigd), hoe kleiner de kans is dat de vis hiervan 

negatieve gevolgen ondervind. Een maximaal gewicht van de zender in lucht van 2% van het 

lichaamsgewicht van de vis wordt aangeraden in de literatuur (Winter, 1983), bij een V8 akoestische 

zender van VEMCO (2 g. in lucht) zou dit betekenen dat de vissen een gewicht van 100 g. moeten 

hebben. 

 

Voor alle levensstadia van de juveniele forel lijken schuilmogelijkheden in de omgeving een positief 

effect te hebben op het gedrag van de vissen. In het middelste aquarium waarin stenen geplaatst 

waren hielden de vissen zich veel naast en tussen de stenen op. Schuilplaatsen kunnen de stres die 

vissen ervaren verminderen, wat een positief effect kan hebben op de gezondheid en de groei van de 

vissen. Naast stenen zouden er voor de broedjes en kleine vingerlingen structuren op de bodem 

geplaatst kunnen worden waar de visjes onder kunnen schuilen. Vissen vertonen van nature vaak 

lichtvermijdend gedrag, dus het voorzien van dergelijke schuilmogelijkheden kan zowel stres 

verminderen als het natuurlijke gedrag stimuleren.  

 

Zoals in de conclusies en discussie al vernoemd werd is er een compromis tussen een zo laag 

mogelijk risico op ziektes tussen de generaties vissen en een optimale nutriënt omzet in de filters 

door de filters en aquaria wel of niet volledig te ontsmetten. Voor het vervolg is het aan te raden om 

langer van te voren te weten te komen wanneer de nieuwe generatie forel broedjes geleverd zullen 

worden. Op deze manier kunnen de filters en aquaria op tijd schoon gemaakt en ontsmet worden. 

Vervolgens kunnen de aquaria en filters dan minimaal één week ingedraaid worden waarbij er ook 

goede bacteriestammen in de filters geënt kunnen worden zodat er een minder ernstige NH3 en NO2 

piek plaats zal vinden.  
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