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‘Voortgang versnellen’
AquaVision 2012: Oceanen van mogelijkheden voor aquacultuur
Wereldwijd

[Jacqueline Wijbenga]

Aquacultuur kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het
wereldvoedselvraagstuk. Dat stelde VN-secretaris-generaal Kofi
Annan tijdens AquaVision 2012. Voorwaarden voor succesvolle
ontwikkeling van de sector zijn politieke wil, onderzoek, innovatie en training.
“Aquacultuur heeft veel potentie. De sector kan een belangrijke bijdrage leveren
aan het voeden van de groeiende wereldbevolking.” Dat zei Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, tijdens AquaVision 2012 in het Noorse
Stavanger. De conferentie trok ruim vierhonderd belangstellenden uit 33 landen.

De VN-topman complimenteerde de
aquacultuur met de vooruitgang die is
geboekt op het gebied van duurzaamheid en productiviteit. “Ik vraag u niet
van richting te veranderen, maar om de
vooruitgang te versnellen. We moeten
samenwerken om de honger in de
wereld te bestrijden”, aldus Annan.

G ro e i
Aquacultuur groeit snel, met name in
Azië. Deze groei stelt de sector echter
ook voor uitdagingen. Met het oog
daarop koos Nutreco ‘Meeting tomorrow today’ als thema voor de bijeenkomst. “Wat moeten wij vandaag doen
met aquacultuur om de wereld van morgen te voeden”, lichtte Knut Nesse,
directeur van Skretting, de aquacultuurdivisie van Nutreco, toe. Hij was het met
Annan eens dat aquacultuur ‘oceanen
aan mogelijkheden’ biedt als het gaat
om bijdragen aan het oplossen van het
wereldvoedselvraagstuk. Annan riep de
aanwezigen daarbij echter wel op, met
name de aanwezige grote bedrijven,
verder te kijken dan alleen het eigen
belang. “Kennis delen en partner zijn
voor kleine vissers in ontwikkelingslanden is van grote betekenis.”

Uitdagingen
De wereldvoedselorganisatie FAO is
eveneens van mening dat aquacultuur
een belangrijke bijdrage levert aan
duurzame voedselzekerheid. “In potentie zou aquacultuur kunnen voorzien in
de eiwitbehoefte van 500 miljoen mensen”, aldus Árni Mathiesen, assistent
directeur general bij de FAO. “Dit is een
kans, temeer daar visteelt inspeelt op de
voedselvoorkeur van consumenten die
hoge eisen stellen aan voedselveiligheid
gekoppeld aan duurzaamheid.”
Voorwaarden voor succesvolle ontwikkeling van aquacultuur zijn volgens
Mathiesen politieke wil, onderzoek,
innovatie en training.
D u u r z a m e g ro n d s t o ff e n
Skretting speelt met onderzoek in op
de vraag naar duurzame aquacultuur.
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Een van de ontwikkelingen die daaruit
is voortgekomen is de MicroBalancetechnologie. Hierdoor is minder vismeel nodig in de voeders voor verschillende vissoorten. “Momenteel werken
we aan een vergelijkbare toepassing
voor garnalenvoer”, vertelt Alex
Obach, algemeen directeur van
Skretting Aquaculture Research Centre.
“Vismeel en -olie zijn prima grondstoffen, maar de beschikbaarheid is
beperkt. Voor die grondstoffen moeten we op zoek naar duurzame alternatieven om de gewenste groei van de
sector te kunnen realiseren. Nieuwe
bronnen van meervoudig onverzadigde
vetzuren zijn gewenst, evenals verbetering van de opname daarvan door vissen”, stelt Obach.
B l a u w e re v o l u t i e
“Aquacultuur heeft een goede uitgangspositie, maar om de potentie
waar te maken is een blauwe revolutie
nodig en volledige toewijding en
betrokkenheid van alle belanghebbenden”, meent ook Wout Dekker, algemeen directeur van Nutreco. Dekker
heeft alle vertrouwen in de toekomst
van de aquacultuur.
De onderwerpen die aandacht vragen
in aquacultuur zijn volgens Dekker niet
enorm veranderd sinds de eerste editie
van AquaVision in 1996. “Destijds vonden we dat de reputatie van de sector
de grootste bedreiging was. Reden om
AquaVision te organiseren en met
betrokkenen in de keten daarover van
gedachten te wisselen. Die functie heeft
dit platform nog steeds.”
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“Kennis delen en
partner zijn voor
kleine vissers in
ontwikkelingslanden is van
grote betekenis”, aldus Kofi
Annan.

