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ONDERWIJS & ONDERZOEK

AFI: 
volgend en leidend in 
de Blauwe Revolutie

In de eerste paragrafen omschrijft Geert Wiegertjes hoe de 
vakgroep Aquacultuur en Visserij (AFI) van Wageningen 

University & Research de Blauwe Revolutie volgt. Echter, AFI’s 
missie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gaat verder 
en dieper dan de dagelijkse praktijk van de visser en visteler. In 

het laatste deel van zijn betoog geeft hij aan hoe AFI denkt bij te 
dragen aan een duurzame en robuuste toekomst van de sector.

De rector van Wageningen Universiteit, Prof. Arthur Mol, opent de ceremonie (https://ackermans.net/).
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De context
Vijf jaar geleden, toen ik persoonlijk hoogleraar 
werd, heb ik tijdens mijn inauguratie laten zien 
hoe mijn onderzoek aan het immuunsysteem 
van belang is om het immuunsysteem van 
vissen te doorgronden. Vissen wiens gezond-
heid bedreigd werd door gevaarlijke bacteriën, 
virussen en parasieten. Nu wil ik u, ter gelegen-
heid van mijn inaugurale rede als hoogleraar 
Aquacultuur en Visserij aan de Wageningen 
Universiteit & Research op 16 mei 2019, laten 
zien dat onze eígen gezondheid in gevaar is. 
Zonder de Blauwe Revolutie dreigt er namelijk 
een gebrek aan dierlijke eiwitten en omega-3 
vetzuren. 
Wereldwijd ligt de gemiddelde visconsumptie 
boven de 20 kg per persoon. Onder de grote 
hoeveelheid mensen op onze wereldbol bevin-
den er zich velen waarvoor vis de goedkoopste 
en meest toegankelijke bron van dierlijk eiwit 
is. Om te zorgen dat ook in 2050 ieder mens 
genoeg vis en aanverwante producten kan eten, 
zal de productie moeten verdrievoudigen. Deze 
toename zal van de aquacultuur moeten komen 
volgens SOFIA (Zie Aquacultuur 2018-3). Om dit 
te realiseren is de Blauwe Revolutie hard nodig. 

De Blauwe Revolutie wordt zo genoemd in 
navolging van de Groene Revolutie, die in de 
jaren 60 van de vorige eeuw de rijstproductie 
verveelvoudigde. Dit gebeurde echter niet op 
een erg duurzame manier. Wanneer we ons 
realiseren dat zeventig procent van onze aard-
bol door water wordt bedekt, dan zien we dat 
het potentieel van de Blauwe Revolutie enorm 
is. Om de gespannen verwachtingen voor de 
aquacultuur niet nog groter te maken werkt 
AFI, samen met andere leerstoelgroepen van 
Wageningen Universiteit & Research, wereld-
wijd ook aan onderzoek van de visserij. Het doel 
hierbij is deze te beheren volgens het maximum 
sustainable yield principe. 

AFI’s historische en huidige bijdrage aan 
de ‘vis’ sector
Aquacultuur in vijvers is al vele duizenden 

jaren oud. Sinds een halve eeuw echter, staat 
AFI’s onderzoek aan de basis van visproductie 
in recirculatiesystemen op land. Deze systemen 
zorgen wereldwijd voor minder watervervui-
ling per kilogram geproduceerde vis. Daar-
naast heeft AFI steeds meer aandacht voor 
het ecologische principe van voedzame vijvers 
(Nutritious ponds) volgens het motto ‘voer het 
systeem en niet alleen de vis’. Daarvoor werkt 
AFI nauw samen met WorldFish in onder an-
dere Bangladesh, Indonesië, Egypte en Zambia. 
In Nederland werken we met succes aan de 
productie van aal, tarbot en yellow tail kingfish 
in recirculatiesystemen. We zijn met recht trots 
op onze alumni die, lokaal maar ook wereldwijd, 
deze sector helpen ontwikkelen. Echter, zoals 
ik vorig jaar in een interview in Aquacultuur 
al stelde: AFI is onderdeel van een universiteit. 

Prof. Geert Wiegertjes tijdens zijn inaugurale rede 
(https://ackermans.net/).
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Zodoende behoren ons onderzoek en onder-
wijs dieper en verder te gaan dan de dagelijkse 
praktijk van een visproducent in Nederland. 
Voor de praktijk zijn er gelukkig de beroeps-
studies aan onder andere de HAS in Den Bosch 
en de Hogeschool Zeeland, waarmee de banden 
recentelijk zijn versterkt via lectorschappen in 
insectenvoer (Zie vorige nummer Aquacultuur) 
en Schelpdieren (Zie elders in dit nummer). 

In Nederland is de haringvisserij traditioneel 
een belangrijke sector die, mede dankzij de ken-
nelijk Vlaamse uitvinding van het haringkaken, 
in de 16e eeuw een enorme groei doormaakte. 
Ook toen profiteerde de visserijsector al van 
overheidssteun, en kort geleden hebben we al-
len nog gezien hoe dat soms verkeerd afloopt. 
Voor wat betreft het marine en kust onderzoek, 
raakt het werkveld van AFI aan dat van de 
vakgroep Marine Animal Ecology en het prak-
tijkgerichte onderzoeksinstituut Wageningen 

Marine Research (WMR). Met die laatste heb-
ben we nauwe banden, zoals ook blijkt uit het 
gezamenlijk interview van dit blad met de WMR 
directeur en mijzelf. 

Er is echter meer water met vis. Tot 17% van het 
Nederlandse oppervlak bestaat uit zoetwater. 
Vis is een belangrijke indicator van de ecologi-
sche staat van onze meren en rivieren, zoals de 
Rijn. Bij AFI bieden we een neutraal platform 
voor organisaties rond de binnenvisserij, zoals 
professionele vissers, waterbeheerders en 
sportvissers. Die laatste groep heeft meer dan 
een half miljoen leden en is dus een partner bij 
uitstek voor burgeronderzoek (citizen science). 
Sinds kort worden de mogelijkheden hiervan 
beter onderzocht, mede dankzij de deeltijd be-
noeming van een WMR staflid bij AFI. Het doel 
is het verzamelen van ecologische indicatoren, 
waarmee het publiek betrokken wordt bij het 
beheer van de visstanden in Nederlands zoete 

De nieuwe en voormalige professoren Vistteelt en Visserij (https://ackermans.net/).
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wateren. Ons platform schept zodoende ook 
de mogelijkheid om een andersoortige Blauwe 
Revolutie in Nederland te starten.

AFI en de Blauwe Revolutie
Laten we nog eens stilstaan bij de mogelijkhe-
den van de aquacultuur, met in onze gedachten 
de 9.5 miljard mensen die de aarde in 2050 be-
volken. Mensen die zo hard vis nodig hebben. 
Hoe kan de Blauwe Revolutie dat realiseren 
en op welke manieren zijn wij als AFI van plan 
daaraan bij te dragen? 
Bij AFI geloven we in de toekomst van recir-
culatiesystemen (RAS) in de aquacultuur. RAS 
technieken bieden de mogelijkheid om onder 
intensieve omstandigheden tot zeer hoge pro-
ductie te komen, met een minimaal gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen als water en energie. 
De bijbehorende constante omstandigheden 
creëren een technische maar bijna homeostati-
sche oplossing voor het produceren van vis, ten 
midden van de Blauwe Revolutie. In combinatie 
met de juiste hygiënische omstandigheden 
wordt RAS wereldwijd snel een eerste keuze 
van de aquacultuur sector. Om haar leidende 
positie te behouden zal AFI (Zie 007a onder-
aan) zich met hulp van een nieuw aan te stellen 
staflid blijven specialiseren in deze vorm van 
aquacultuur. Dit bij voorkeur in samenwerking 
met het bedrijfsleven voor onderzoek op indu-
striële schaal, in hun zogenaamde “Living labs”. 

AFI heeft een van werelds’ leidende voedings-
experts in huis. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het succes van de aquacultuur sterk afhangt 
van de voeding. Sterker nog: voeding zal een 
beslissende rol spelen in het succes van de 
Blauwe Revolutie. Rantsoensamenstelling, 
zowel voor wat betreft de hoeveelheden eiwit, 
carbohydraat en energie, maar ook de fysische 
eigenschappen van visvoer, zijn cruciale fac-
toren. Het zuurstofgehalte in het water wordt 
medebepaald door zowel voeropname als feces 
en zij beïnvloeden dus voor een belangrijk deel 
groei en gezondheid. Wij zijn er van overtuigd 
dat de verschillende aspecten van visvoeding 

een sleutel kunnen bieden voor de gezondheid 
van de vis. 

Tot op de dag van vandaag verliest de aquacul-
tuur jaarlijks duizenden miljoenen ten gevolge 
van infectieuze ziekten. De impact op viswelzijn 
is zelfs niet in geld uit te drukken. Zoals ik 5 jaar 
geleden, toen ik persoonlijk hoogleraar werd, al 
benoemde: de sleutel voor gezonde vis ligt in de 
capaciteit van het immuunsysteem om eigen 
lichaamscellen te onderscheiden van organis-
men zoals virussen, bacteriën en parasieten. 
Aangeboren immuniteit is een eerste verdedi-
gingsmechanisme, maar verkregen immuniteit 
werkt, hoewel langzamer, veel specifieker tegen 
ziekteverwekkers. Deze verkregen immuniteit 
heeft, in tegenstelling tot het aangeboren im-
muunsysteem, een lange termijn geheugen 
en biedt daarmee de biologische basis voor 
vaccinaties. Wij zijn met ons allen zeer bekend 
met het verminderde gebruik van antibiotica 
dankzij vaccinaties en ik ben ervan overtuigd 
dat voorkomen beter is dan genezen. Ikzelf ben 
regelmatig betrokken geweest bij Europese 
en globale initiatieven ter preventie van vis-
ziekten. Daarmee ben ik getuige geweest van 
meerdere ontwikkelingen rond visgezondheid, 
die verdere intensivering van de aquacultuur 
sector mogelijk maakten. De eerste keer dat ik 
een congres van de World Aquaculture Society 
bijwoonde, verbaasde ik mij echter. De reeds 
lang lopende discussies rond het functioneren 
van de intensieve veehouderij zijn veelal nog 
niet doorgedrongen in de aquacultuur. We 
zouden moeten leren van de intensieve akker-
bouw en veehouderij betreft het omgaan met 
de perceptie van het publiek, over onderwerpen 
als intensivering, infectieuze ziekten, sterfte en 
dierenwelzijn. Waarom zoekt de aquacultuur 
nog niet naar een meer duurzaam, robuust en 
circulair concept?

De toekomst
Alhoewel veel kweekvissoorten routinematig 
worden gevaccineerd, zijn er ook veel soorten 
waarvoor dit (nog) niet mogelijk is. Voor deze 
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soorten zijn we aangewezen op verschil-
lende immuun-stimulantia, welke toegevoegd 
worden aan het visvoer. Stoffen zoals beta-
glucanen kunnen verdere ontwikkeling van 
antibioticaresistentie helpen voorkomen. Hun 
werking is gebaseerd op aangeboren immuni-
teit. Dit maakt hen niet-specifiek en dus effec-
tief tegen meerdere ziekteverwekkers tegelijk. 
Daarnaast vergroten zij, dankzij training van 
het immuunsysteem, de visgezondheid voor 
middellange periodes. Dit principe is toepas-
baar voor intensieve aquacultuursystemen zo-
als we terugvinden in de zalmkweek, maar ook 
voor minder intensieve vijversystemen waarin 
soorten als tilapia en garnalen gehouden wor-
den. Mijn eigen kennis van dit domein heb ik 
gedurende 25 jaar opgebouwd bij de vakgroep 
Celbiologie en Immunologie. Tezamen met oud 
collega’s wil ik graag meer expertise opbouwen 
in toegepaste immunologie. Het is mijn ambitie 

om visziekten te voorkomen, met behulp van 
de vele innovaties zoals het trainen van het 
immuunsysteem, immuun-metabolisme, vac-
cinaties, enzovoort. 

We zijn ons bij AFI steeds meer bewust van 
het feit dat de viskieuwen heel unieke organen 
zijn. Tot nu toe zijn zij vooral bekend vanwege 
hun capaciteit tot gasuitwisseling met het 
water. Zoals we al heel lang weten, vindt dit 
proces plaats over het enorme oppervlak van de 
dunne epitheellagen van de kieuwfilamenten. 
Gedurende een lange periode waren we ons er 
echter nauwelijks van bewust dat dit enorme 
oppervlak de viskieuwen ook zeer gevoelig 
maakt. Niet alleen voor lage waterkwaliteit, 
bijvoorbeeld als gevolg van feces in het water, 
maar ook voor ziekteverwekkers. Pas sinds 
kort onderkennen onderzoekers de aanwezig-
heid van lokaal kieuwlymfe weefsel, dat een 
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cruciale rol moet spelen in de verdediging 
tegen die ziekteverwekkers. Een nieuw staflid 
van AFI (Zie 007b onderaan) gaat zich daarom 
specialiseren in de studie naar de interactie 
tussen visvoeding, visgezondheid en de rol van 
de viskieuwen. Dit zijn immers de organen die 
de zuurstofopname en dus de efficiëntie van 
groei en voergebruik bepalen. Na de hersenen 
zijn de kieuwen daarmee misschien wel het 
meest interessante orgaan dat de evolutie heeft 
voortgebracht. Aangezien vis beide heeft moge 
het duidelijk zijn dat er geen interessantere 
diergroep is dan vis.

Naast deze ideeën zijn er echter meer nieuwe 
concepten nodig om de Blauwe Revolutie te re-
aliseren. Voor het ontwerpen van aquacultuur-
systemen met toekomst zullen we steeds vaker 
het concept “circulariteit” moeten omarmen. 
Alleen zo kunnen we de Blauwe Revolutie be-
stendigen. Samen met collega’s van de vakgroep 

Dierlijke Productie Systemen zullen we daarom 
vragen moeten gaan beantwoorden als: hoeveel 
dierlijke eiwitten – en hoeveel viseiwitten – wil-
len we eten? Voor veehouderijsystemen liet 
deze vakgroep reeds zien dat vee in een redelijk 
deel van onze eiwitbehoeften kan blijven voor-
zien. Dit is mogelijk dankzij de conversie van 
restanten, in plaats granen en andere biomassa 
die ook voor de mens eetbaar is. Hoe kan de 
aquacultuur zorgen voor viseiwitten volgens 
dit concept? Wij denken dat vis een eigen cir-
culaire benadering verdient. Een benadering 
waarbij de aquacultuurindustrie in plaats van 
voedsel dat ook direct door de mens kan wor-
den gegeten, de laagste trofische niveaus gaat 
voeren. Vis zou niet langer als visvoer gebruikt 
moeten worden, maar worden vervangen door 
visafval, of omega-3 vetzuren uit micro-algen, 
insecten of zeewier. Deze benadering verhoogd 
de kansen op een duurzame aquacultuur en 
dus op een succesvolle Blauwe Revolutie, zoals 
ik een paar maanden geleden ook - namens 
Wageningen UR – toelichtte tijdens het North 
Atlantic Seafood Forum in Bergen, Noorwegen.

Prof. Wiegertjes te midden van zijn team (https://
ackermans.net/).

...gaat verder en dieper 
dan de dagelijkse 
praktijk van de visser 
en visteler...
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Aldus kunnen wij vanuit Wageningen Uni-
versity & Research onze bijdrage leveren op 
wereldniveau, bijvoorbeeld aan de Sustainable 
Development Goals (SDGs) van de Verenigde 
Naties. Ons uitgangspunt is dat aardse bron-
nen eindig zijn, maar dat aan de huidige en 
toekomstige behoeften aan voedzaam eten op 
wereldniveau voldaan kan worden. Dit kun-
nen we realiseren door circulaire en gezonde 
voedselsystemen, die efficiënt en duurzaam 
gebruik maken van land, water en mariene 
hulpbronnen. Dit is niet megalomaan maar 
strikte noodzaak en om dit te bereiken moeten 
we samenwerken. Het visserijonderzoek is goed 
georganiseerd in Wageningen Marine Research 
maar ons aquacultuuronderzoek is dat (nog) 
niet. Dat is niet onlogisch: gedurende de laat-
ste 25 jaar is het onderzoek, mede dankzij het 
succes van de aquacultuur zelf, steeds verder 
gespecialiseerd binnen enkele vakgroepen. 

Tot nu toe heb ik veel van mijn zinnen gestart 
met ‘wij zijn’ (Engels: ‘we are’). Ik denk dat de 
vele kansen van Wageningen UR nog concreter 
en tastbaarder worden als we ons verbinden via 
een gezamenlijk platform. Dit platform: ‘Wage-
ningen - Aquaculture Research & Education’, 
afgekort als W-ARE, zal een collectief van meer-
dere onderzoekers en meerdere groepen zijn. 

W-ARE zou meerdere van onze huidige on-
derzoekspartners kunnen omvatten, zoals de 
vakgroepen Fokkerij en Genomica, Celbiologie 
en Immunologie, Mariene Dier Ecologie, en 
anderen. W-ARE moet zich van een verzame-
ling van losse eilanden ontwikkelen naar een 
sterk verbonden archipel. Een eigen website 
als toegangsportaal naar alle mogelijkheden 
van Wageningen UR op het gebied van aquacul-
tuur onderzoek en onderwijs zal hierbij helpen. 
Ook de inbedding in het master onderwijs 
van de MSc Aquaculture & Marine Resource 
Management (MAM) ligt ons na aan het hart. 
Naar mijn mening zal de W-ARE portaal niet 
alleen de verdiensten van MAM nog beter 
voor het voetlicht brengen, tegelijkertijd kan 

de zichtbare aantrekkelijkheid van Wagenin-
gen Marine Research, MAM en de betrokken 
vakgroepen verbeteren. Zodoende zullen nog 
meer (inter)nationale studenten aangetrokken 
worden tot studies in en rondom aquacultuur 
en visserij. Wellicht brengt dit ook een Wage-
ningse blauwe kandidaatsstudie (BSc) binnen 
handbereik. Via het W-ARE portaal kan ook de 
succesvolle jaarlijkse internationale workshop 
over visimmunologie een trekpleister vormen. 
De succesvolle combinatie van intensieve we-
tenschap, praktisch laboratoriumwerk en soci-
ale interacties is wellicht een solide basis voor 
meer van dergelijke workshops, bijvoorbeeld 
over RAS en Visvoeding. Zo kan W-ARE niet 
alleen de noodzakelijke specialisatie faciliteren 
maar tegelijkertijd fragmentatie voorkomen. 
Ook zal middels W-ARE niet alleen de interna-
tionale zichtbaarheid van Wageningen in het 
aquatische domein consolideren, maar vooral 
ook verbeteren.

007a en 007b: Zie News & Agenda op de AFI web-
site: https://www.wur.nl/en/Research-Results/
Chair-groups/Animal-Sciences/Aquaculture-
and-Fisheries/News-Agenda/

Close-up van Prof. Geert Wiegertjes (https://
ackermans.net/).


