V A N D E V E R E N I G I N G EN

Enkele momenten ‘walhalla van
aquacultuur’: De Groene Welle
op 11 april 2018
Door: Jan Willem Henfling & Jelle Busscher

Op 11 april werd de jaarlijkse ALV georganiseerd op de Groene Welle in Zwolle. Naar
traditie werd er eerst afgetrapt met de algemene leden vergadering (Zie het verslag
elders in dit nummer).
Na de enerverende ALV was het tijd voor
de presentie. De leden werden door Jelle
Busscher, bestuurslid, voorgesteld aan
Margreet van Vilsteren (Foto 1). Margreet
is een van de oprichters van de Good Fish
Foundation (GFF). De Foundation is onder
andere bekend van de viswijzer. De GFF
heeft als doel de “transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt
te bevorderen. Dit doen ze door de vraag
naar duurzame vis te vergroten, en consumenten en ondernemers te ondersteunen in
een verantwoorde keuze.” In de presentatie
van Margreet werd met name aandacht
besteed aan zowel certificering, maar ook
het Europese wetgeving en de betrokken
partijen in dit proces. Positief klonk dat GFF
niet à priori de duurzame palingteelt uitsluit.
Wel werd duidelijk dat, in vergelijking met
de visserij, de Europese Aquacultuur slecht
is vertegenwoordigd in ‘Straatsburg’ en
‘Brussel’. GFF is daar een van de weinige
lobbyisten voor deze sector. Heeft ons
NGvA daar een rol te vervullen?
Tenslotte was nog een korte tijdspanne
ingeruimd voor een lokale rondleiding, een
borrel en een proeverij van Nederlandse
kweekvis. De Groene Welle is een MBO

Foto 1: Margreet van Vilsteren presenteert
de GFF.
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Foto 2: De gestapelde plantenbakken in het
praktijklokaal, en de visbakken in de inzet.

opleiding met een zeer actieve sectie visteelt en sportvisserij. Enkele jaren geleden
kwamen we ook bijeen op deze voortreffelijke locatie en toen genoot ik van de
rondleiding in het praktijklokaal visteelt en
de zeer enthousiaste docenten. Als extra
hadden ze nu diverse aquaponic systemen
voor de opleiding van hun studenten dierverzorging (Foto 2).
De vishapjes waren een bijdrage van de
steurhoeve te Laren en Salco fisharm in
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Dronten. Waarbij de steurhoeve ambachtelijke gerookte steur had geleverd en
Salco fisfarm voor excellente paling filet
had gezorgd. Helaas kwamen zij die met
de trein waren alleen toe aan enkele stukjes
gerookte steur en paling (voortreffelijk!)
en de helft van een biertje: de laatste trein
van de dag stond klaar op spoor 5 en het
is een straffe wandeling van 10 minuten
naar het station.

