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1 Inleiding 

Voor het project Vissen voor Verbinding staat voor 2021 een zeeforelkwekerij op de planning 
waarmee op jaarbasis 1.500 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 in 2019 een proefopstelling gemaakt met drie aquaria. Hierin zijn in 
2019 al succesvol enkele honderden broedjes opgekweekt (De Boer en Kamman, 2020). Ook in het 
voorjaar van 2020 zijn er weer broedjes in de aquaria geplaatst om op te kweken en gedurende de 
volgende 12 maanden gefaseerd uit te zetten. De pilot kweekopstelling fungeert als leerproces voor 
het opkweken van zeeforel maar ook als gecontroleerde productie voor smolts die van een zender 
voorzien kunnen worden. Niet alle visjes kunnen tot smolt worden opgekweekt door een beperkte 
capaciteit van de kweekopstelling. Daardoor zijn de visjes gefaseerd uitgezet (De Boer & Kamman, 
2021).  
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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 dit rapport zal naar de verschillende aquaria gerefereerd worden als het linker, middelste en 
rechter aquarium zoals ze op de onderstaande afbeelding staan weergegeven. De laatste paar 
maanden van de kweek zijn er ook visjes overgezet naar een vierde groot aquarium in de ruimte wat 
leeg stond. Hierdoor konden de verschillen in formaat tussen de visjes beter worden opgevangen en 
verdeelt. Ook kon hierdoor gericht worden op een groter aantal smolts dan het voorgaande jaar. In 
dit aquarium is de groei van de vissen echter niet genoteerd.  
 

 

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 maart 2020 ongeveer 1.200 visjes meegenomen naar de 
kweeklocatie in het pand van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. De visjes verkeerden dit jaar nog 
in een vroeger stadium dan voorgaande jaren. De meeste visjes waren nog niet vrijzwemmmend en 
hadden nog een dooierzak. De visjes zijn verdeeld over de drie aquaria en na enkele dagen is gestart 
met kleine hoeveelheden (0,1 g/dag) zeer fijne pellets (0,3 mm) te voeren. Het doel was om 
gedurende het jaar ± 150 smolts te produceren. 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” 
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aquariumfilters niet haalbaar zonder dat er extreem veel verversing van water plaats zou moeten 
vinden.  

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 de optimale hoeveelheid voer vaak niet 
volledig opgegeten werd 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 acht 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 aquaria een maximumtemperatuur van 18 °C aangehouden om problemen met waterkwaliteit 
te voorkomen.   
 
Tabel 2.2  Aanbevolen voederschema door Altech Coppens 

 

2.4 Waterkwaliteit 

Na het opkweken van de forellen in 2019 zijn de filters alleen schoongespoeld zonder te ontsmetten, 
hierdoor is de cultuur van microbiota niet verloren gegaan. Het verschil tussen de startsituaties bij de 
aquaria in 2020 was duidelijk merkbaar ten opzichte van 2019 in het omzetten van nutriënten. Er 
trad aanzienlijk minder NO2 en NH3 accumulatie op. Er zijn doordeweeks regelmatig watermonsters 
(Colombo™ druppeltests) genomen om de concentraties NO2 en NH3 te bepalen en er werd dan mits 
nodig ook water ververst. De standaard ververste hoeveelheid was 2/3e van het volume. Tijdens de 
waterverversing werd ook handmatig met een slang vervuiling van de bodem van het aquarium 
afgezogen. Als de concentraties NO2 en NH3 erg hoog zouden zijn (> 3 mg/l) of er was veel 
gesuspendeerd materiaal aanwezig zouden de aquaria zelfs twee keer worden ververst. 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.  

  

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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3 Kweekresultaten 

3.1 Mortaliteit 

Gedurende de hele kweekperiode zijn er 809 vissen overleden. Van het geschatte startaantal van 
1.237 is dit 65%. Dit percentage was veel hoger dan in 2019 (15%). Veruit het merendeel van de 
mortaliteit (88%) vond plaats in de eerste 10 weken nadat de broedjes vanuit de kwekerij in 
Duitsland naar Bilthoven zijn getransporteerd en in de periode dat de broedjes droogvoer (pellets) 
moesten gaan eten. Dit staat ook bekend als een problematische periode waarbij niet alle visjes 
pelletvoer accepteren, ongeacht hoeveel er gevoerd wordt. Dit jaar bleef de mortaliteit echter nog 
wekenlang hoog ook nadat de visjes wel droogvoer accepteerden. Het is onduidelijk waardoor deze 
hoge mortaliteit is gekomen. Mogelijk waren de visjes nog niet ver genoeg ontwikkeld bij het 
plaatsen in de aquaria waardoor er uiteindelijk meer visjes zijn dood gegaan. Een ziekte is ook niet uit 
te sluiten aangezien er geen visjes onderzocht zijn door een dierenarts. In de periode met hoge 
sterfte is er zout (2 g/l) aan de aquaria toegevoegd om de slijmlaag van de vissen te bevorderen en 
de energie die in osmotische homeostase gestoken wordt te verlagen (Francis-Floyd, 1995).  
 

3.2 Productie vingerlingen en smolts 

Vingerlingen 

Gedurende de kweek zijn er 290 vingerlingen uitgezet in het Groote Diep op dezelfde locaties waar 
ook de broedjes jaarlijks worden uitgezet (De Boer & Kamman, 2021). Deze uitzet is in twee keer 
gedaan, op 29-7-20 zijn er 200 visjes ± 3 g/stuk uitgezet en op 20-11-20 zijn er 90 visjes van ± 12 
g/stuk 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 150 smolts 
als eindproductie.  
 
Smolts 
Na de laatste uitzet van vingerlingen zijn er 153 vissen overgehouden in de aquaria. Deze vissen zijn 
bewaard om door te kweken en te laten ontwikkelen tot smolts.  
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 
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vroege voorjaar weer langer werd. Naast het variërende dag nacht ritme zijn de visjes in februari drie 
weken totaal in het donker gehouden. Deze periode is gevolgd door een week lang continu licht. Dit 
zou de vissen nog een extra stimulus moeten geven om te smoltificeren. Daarnaast is er ook 2 g/l 
zout toegevoegd om de vissen een saliniteitsstimulus te geven. In totaal zijn er op 7-4-2021 153 
(pre)smolts voorzien van zenders uitgezet in het Lieversche Diep, Groote Diep en Peizerdiep. Het 
doel om 150 smolts uit te zetten is dus behaald. Niet alle vissen waren volledig gesmoltificeerd. De 
data van de gezenderde vissen zal uitwijzen hoe veel vissen aan de stroomafwaartse migratie zijn 
begonnen. 

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. Dit jaar is 
er echter minder gelet op de groei efficiëntie aangezien vorig jaar gebleken is dat dit moeilijk te 
bepalen is door de grote variatie in gegeven voer door de voederautomaten en het gebrek aan 
inzicht in niet opgegeten voer. Daarnaast zijn de vissen dit jaar vaker gesorteerd op grootte om zo de 
verschillen in groei te beperken. Bij het uitwisselen van vissen tussen de aquaria kan er geen 
conclusie getrokken worden over de voederconversie van de vissen per aquarium. 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. Uit de grafiek is te zien dat de 
visjes uit het linker aquarium bij de laatste weging gemiddeld het minste wogen. Hier is niet direct 
een verklaring voor te vinden. Na de laatst weergegeven weging van de vissen in deze grafiek zijn de 
vissen gesorteerd en herverdeeld. Hierdoor zou de grafiek erg vertekenend worden daarom is dit 
niet weergegeven. Van de 153 gezenderde vissen waren er 67 zwaarder dan 50 gram. Dit is het 
minimaal aanbevolen lichaamsgewicht voor een VEMCO V8 akoestische zender (2 g in lucht). De 
aanbevolen belasting van 5 % van het lichaamsgewicht wordt door de literatuur als veilig 
onderbouwd (Fischer et al., 2019). De overige 86 vissen zijn met PIT tags (21 mm) gezenderd.  
 

  

Figuur 1. De gemiddelde gewichten van de forellen per aquarium 
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4 Conclusies en discussie 

Algemene conclusie 
De algemene conclusie is dat de kleinschalige pilot kwekerij in 2020 een succes is geweest. Tijdens 
het opkweken van de juveniele forel was er meer sterfte dan in 2019. Toch is het doel van 150 
geproduceerde (pre)smolts behaald. De kwekerij is wederom een goed leerproces geweest voor het 
RAS systeem dat voor Vissen voor Verbinding wordt gebouwd in 2021. 
 
Groei  
De groeicurves van de forellen in de verschillende aquaria geven minder informatie dan in 2019 
doordat er vaker vissen herverdeeld zijn en er minder is gekeken naar de voederconversie. Echter is 
gebleken dat van de 153 gekweekte smolts er 67 groot genoeg waren voor een VEMCO V8 zender. 
Aangezien er gericht was op het zenderen van 70 smolts met een V8 zender is dit zeker succesvol 
geweest.  
 
Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit was aanzienlijk beter dan in 2019. Doordat de microbiota in alle aquaria al 
ontwikkeld was vond er geen NH3 en NO2 piek plaats na het plaatsen van de visjes in de aquaria. De 
hoogst gemeten waarden van NH3 en NO2 waren 0,5 mg/l. Er is in 2020 ook minder water ververst 
dan in 2019, wat gunstig is voor de stabiliteit van het water. Ook ondervinden de vissen hierdoor 
minder stres wat ook weer bijdraagt aan gezondere vissen die sneller groeien.  
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