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Aquacultuur beurs en congres
in Rotterdam
Door Magnus van der Meer, COSTA, magnusvandermeer@gmail.com

European Aquaculture Society (EAS) organiseerde de conferentie, een mega-event voor
vistelend Nederland, in samenwerking met IMARES en de leerstoelgroep Aquacultuur en
Visserij van Wageningen Universiteit. Zowel op de beursvloer als op het congres kwam
het hele scala van belangrijke onderwerpen als visvoer, medicijnen, kweeksystemen en
certificering aan de orde. En de deelnemers kwamen ook daadwerkelijk uit heel Europa
en soms nog ver daarbuiten. Hier een impressie van een paar dagen beurs en congres.
De Aquaculture Europe conferentie 2015 richt zich op de rol en de bijdrage van aquacultuur aan het beheer van de natuurlijke hulpbronnen en het belang ervan in de samenleving, door het produceren van voedsel van hoge kwaliteit, dat voedzaam en gezond is.

Één van de vele lezingen bij de EAS conferentie in de grote congreszaal.
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Selectie van kooicultuurgebieden in het Ghanese Volta meer.
Woensdag is de eerste dag, ik ben wat laat
en mis de plichtplegingen van de opening,
maar de beursvloer is nog rustig en bij het
standje van de Dutch Aquaculture Experts
is er alle tijd om onder de koffie wat bij te
praten en te netwerken. De dag begint met
een half dagdeel over biologische visteelt
en daar wil ik bij zijn. Bij de ingang van
de zaal wordt ik er echter uitgepikt: mijn
kaartje heeft een bruin randje: dat betekent
beursbezoeker en dan mag je niet naar
het congres. Naar beneden gehold en met
een blauw randje op de kaart en 275 euro
lichter weer snel de trap op naar de zaal. De
verhalen zijn interessant, goed te volgen en
geven de burger moed: er is niet al te veel
veranderd in de paar jaar dat ik biologische
visteelt even links heb laten liggen. Tijdens
de lunch word ik door Stefan Bergleiter
van Naturland helemaal bijgepraat over de
laatste stand van zaken in de wereld van de

biologische certificering en van het project
in Tanzania waar we samen aan gewerkt
hebben. ’s Middags laat ik me bijpraten over
duurzaamheid in de visteelt, over hoe de EU
geteelde vis beter op de kaart kan zetten en
over de mogelijkheden voor EU sponsoring
van onderzoek in de aquacultuur. Het blijkt
dat er nog wel geld is voor goed onderzoek,
maar er wordt wel bij verteld dat kans dat
een ingediend voorstel ook gehonoreerd
wordt helaas niet zo groot is: tussen de 5 en
12%. Subsidies kunnen interessant zijn voor
onderzoekers en MKB-ers in de visteelt,
maar dan moet er wel een uitmuntend onderzoeksvoorstel komen, moet het project
een samenwerkingsverband zijn van organisaties en bedrijven uit verschillende EU
landen en moet er uit de plannen genoeg
potentie en ambitie spreken.
Donderdags ben ik naar lezingen geweest
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Invloed van temperatuur op de overleving van palinglarven.
waar ik meer te weten kwam over allerlei
soorten vervangers voor vismeel in visvoer,
over de hoge prijzen van forel in Iran en
over het niet kunnen vinden van een optimale energie/eiwit verhouding in voer voor
tilapia’s. Allemaal interessante verhalen die
me konden boeien, maar die ook de nodige
vragen opriepen bij aanhoorders: klopt dat
nu echt wel? Soms kreeg ik toch wel het
idee dat er wel veel onderzoeksresultaten
gepresenteerd werden, maar er niet altijd
even grondig op kwaliteit van inhoud en
presentatie was geselecteerd. De hoeveelheid presentaties in al die zalen van de
Doelen was zo groot dat ik er wel eens in
verdwaalde. Zo kreeg ik onbedoeld (maar
zeker niet ongewild) interessante verhalen
te horen over de selectie van gebieden in
Lake Volta (Ghana) voor het kweken van
tilapia in kooien en over voer bedoeld om
hartziektes bij zalm te voorkomen. En helemaal razend interessant werd het toen een
jonge Deense onderzoeker uit de doeken
deed dat experimenten met jonge paling
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hadden opgeleverd dat larven bij een temperatuur van 18ºC maximaal groeien en
beter overleven. Zijn ze daar in Denemarken misschien verder met de kunstmatige
voortplanting van paling en het onderzoek
daaraan dan wij hier in Nederland?
Donderdag had ik de presentaties over
“New fields in aquaculture” onder leiding
van Marc Verdegem helaas gemist (in het
programma even iets over het hoofd gezien!). Vrijdag was er nog een bijeenkomst
over de bodemcultuur van mosselen onder
leiding van Aad Smaal en Jaap Holstein en
werden onder leiding van Johan Verreth
presentaties gegeven over insectenmeel.
Ook daar kon ik niet bij zijn, want al is zo’n
congres nog zo gezellig en interessant: als
zzp-er moet er zo nu en dan ook gewerkt
worden voor wat verdiensten. Volgend
jaar is het congres & beurs in Edingburgh:
“Food for thought” is daar het thema en ik
ga er zeker over nadenken of ik daar naar
toe zal gaan.

