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Vissenpoep als basis voor gezonde groenten
DUURZAAM KWEEKSYSTEEM

EVERT VIERHOUT BEKIJKT IN ZIJN WERKRUIMTE DE TEKENINGEN VAN HET KWEEKBAKSYSTEEM AQUAPONICS. FOTO ANNINA
ROMITA

Het is een gesloten kringloopkwekerij met vissen en planten. Hoe het
werkt: vissenpoep bezinkt in de tanks, waar het door bacteriën en
beluchting wordt omgezet in een biologische meststof, die wordt gebruikt
in kweekbakken met groenten en planten. Het gezuiverde water gaat terug
naar de vissenbakken.
Van BOB GEVERS

Hengeloër Evert Vierhout (33) van Vierhout Engineering heeft inmiddels zo'n 1500 uur in de
ontwikkeling gestoken. Het systeem bestaat al: Aquaponics, een Australische uitvinding. Tijdens
zijn studie werktuigbouwkunde maakte Vierhout kennis met deze duurzame methode voor
voedselproductie. "Het fascineerde me enorm", zegt hij.
De ingenieur, gespecialiseerd in onder meer technische 3D-tekeningen en sterkte-en
constructieberekeningen, ontwikkelde dit kwekerijsysteem verder. Onder het label 'Green
Tukker' is hij nu op zoek naar Twentse partners die interesse hebben in zo'n installatie. Er tekent
zich een voorzichtig begin af: een varkensboer in het buitengebied van Hengelo, die over
leegstaande stallen beschikt, heeft wel belangstelling.
Zo'n kringloopkwekerij is een goed alternatief in deze tijd met discussies over stikstof en de
dreigende inkrimping van veestapels, vindt Vierhout: "Elke stal of veeschuur kan daarvoor
worden omgebouwd." Ze passen ook gewoon in een weiland, op een braakliggend stuk grond, in
oude kassen en in leegstaande kantoorgebouwen. Lachend: "Het oude V&D-pand zou er een
perfecte plek voor zijn." Een 'urban farm', heet zoiets.
Vierhout heeft inmiddels verschillende uitvoeringen ontworpen, van groot tot klein. Hij laat een
groot ontwerp zien, met zes zeecontainers waarin de vissenbakken zijn ondergebracht. Tilapia,
meerval, koi of siervis, dat zijn geschikte soorten. De bezink- en mineralisatietanks staan ook in
de containers.
Daarnaast staan de kweekbakken met planten of groenten. Via pompen wordt de voedingsstof
over het groen verdeeld, inclusief een eb-en vloedsysteem waardoor de planten beter groeien.
Zonnepanelen op de containers zorgen voor de benodigde energie. De groenten groeien er snel
en zijn gezond: kluitsla, tomaten, bonen; een greep uit de mogelijkheden.
Ook mogelijk: een kleine uitvoering voor thuisgebruik. Vierhout is er momenteel zelf een aan
het bouwen. "In de schuur staat een vistank van 1000 liter met biofilters, een bezink- en een
mineralisatietank. Verder een eb- en vloedsysteem en daarboven kweekbakken met
verschillende soorten kropsla." Eind dit jaar is installatie klaar, begin volgend jaar komt de eerste
sla op het bord in huize Vierhout.
De Hengelose werktuigbouwkundige heeft ook een compact systeem ontworpen met
afmetingen van 15 bij 3,5 meter, met kweekbakken op twee etages. Geschikt voor bijvoorbeeld
een horecabedrijf, een kantoor of een verzorgingshuis, geeft hij aan. "Het is in een week te
bouwen en levert wekelijks ruim tweehonderd kroppen sla op. Maar met het eb- en
vloedsysteem kun je er allerlei gewassen laten groeien." De kosten zijn 15.000 euro.
Hij moet nog flink aan de slag om het kweeksysteem in Twente tussen de oren te krijgen. "Het
leeft hier nog niet, het moet bekender worden." Wie interesse en ruimte heeft, mag hem bellen.
"Ik heb alle techniek in huis, inclusief een ondernemingsplan. Ik lever zelf de engineering en het
advies erbij."
Het duurzame kweeksysteem Aquaponics heeft allerlei voordelen, aldus Evert Vierhout. Hij
noemt er een aantal: tot 90 à 95 procent waterbesparing, vergeleken met de traditionele akkeren landbouw; geen gebruik van synthetische kunstmest, pesticiden en antibiotica; CO2-neutraal
en gebruikmakend van duurzame energie; modulair op te bouwen en uit te breiden, en op elke
locatie te plaatsen; gesloten stikstofkringloop. En: "Meer smaak, voedzamer, hogere productieopbrengst, beste kwaliteit en productie het hele jaar rond."

