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Aqua2018: Vissige groeten
uit Montpellier
Door: Jelle Busscher

Het was weer een aantal jaar geleden dat ik de jaarlijks EAS (European Aquaculture Society) conferentie had bezocht. Deze keer was de verleiding om het vliegtuig te nemen
richting het zonnige Montpellier te groot. In het operagebouw, met de prestigieuze
naam Le Corum, werd er van 24 tot 29 augustus gepraat over viskweek en alles wat er
rondom hangt. Ook vond de jaarlijkse beurs plaats waar velerlei bedrijven zichzelf en
hun product(en) promoten.

Oester op wekelijkse wijnfestival.
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Tijdens het president dinner van de EAS konden uiteraard de oesters niet ontbreken. De
conferentie deelnemers lieten zich de lokale
lekkernij goed smaken.
Geland in Montpellier dwaalde ik eerst in
het oude stadcentrum samen met mijn
AirBNB genoten. Hoe internationaal de
aquacultuur sector is bleek wel uit het bonte
gezelschap waaruit onze groep bestond:
een Rus, Italiaanse, Spaanse, Braziliaan,
Engelsman en deze kaaskop.
Het gebied rondom Montpellier staat bekend om zijn goede wijnen maar ook de
kweek van mosselen en oesters. Kortom,
de ideale plek om onder genot van een, of
meerdere, glazen wijn en oesters over aquacultuur te praten of te netwerken (Foto 1 en
2). De sfeer op het congres was, vermoedelijk mede door de royaal vloeiende wijn,
zeer gemoedelijk. De sfeer gaf een goede
indruk van de drang van de aquacultuur
sector om te blijven innoveren en groeien;
het thema van dit jaar paste daar goed bij:
‘we R Aquaculture’. Het idee was om producenten, investeerders, wetenschappers en
technisch adviseurs bij elkaar te brengen. Ik
heb zelf aan den lijve kunnen ondervinden
dat dit is geslaagd.

De conferentie opende de eerste dag met
een workshop over baarsachtigen waarna
de opvolgende 4 dagen in twaalf verschillende zalen presentaties werden gegeven
over meer dan 60 verschillende thema’s.
Deze varieerden van kweektechnieken tot
beleidsplanning, en van oester tot paling.
Voor studenten was het mogelijk om mee
te doen aan een poster wedstrijd om hun
scriptie of promotie te kunnen verkondigen.
De beurs was dit jaar groots opgezet met
bedrijfsstands op 3 verdiepingen. In totaal
waren er ruim 130 verschillende bedrijven
aanwezig. Deze was net zo gevarieerd als
de genoemde onderwerpen en varieerden
van kweeksysteemonderdelen tot onderzoeksinstituut.
Nederland was goed vertegenwoordigd op
de beurs en op het congres. Op de beurs
waren bedrijven als Alltech Coppens, UV
producent VGE international, Darling feed,
maar ook de Dutch Aquaculture Experts
waren weer van de partij. Op het congres
waren er presentaties van verschillende
professoren en hoogleraren van de Wageningen Universiteit, en van de Nederlandse
systeembouwer Landing Aquaculture. Kortom, het was een zeer geslaagde Aqua18
editie. Komende jaar vindt Aqua19 plaats
in Berlijn en ik sta te popelen om dan weer
van de partij te zijn.

De oude binnenstad van Montpellier is gekenmerkt door knusse straatjes en uiteraard
naar Franse standaard zijn patisseries op vele
plekken in de stad te vinden.
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