ONDERWIJS & ONDERZOEK

Aquacultuur Europa 2019
in Berlijn
Een impressie van: Jelle Buscher

Ook dit jaar verheugde ik mij op het bijwonen van de Europese
aquacultuur conferentie. Vorig jaar was de conferentie in hartje zomer
in het zonnige Montpellier. Dit jaar was dat even anders. Begin oktober,
in het herfstige Berlijn, werd de conferentie gecombineerd met de
NordicRAS. Met ruim 2700 deelnemers toonden de conferenties de
groeiende interesse in de aquacultuur sector.

Door gebrek aan tijd had ik besloten enkel deel
te nemen aan Aqua2019 en NordicRAS te laten
schieten. Dit bleek geen belemmering voor
het ontmoeten van alle oude bekenden en het
leggen van contacten met nieuwe aquacultu-
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risten, en dat zijn voor mij de hoofdredenen
om de conferentie jaarlijks te bezoeken. Na
‘s maandags enkele uren comfortabel in de
sneltrein te hebben gezeten kwam ik aan in
de oude stad Berlijn. In de avond waren de

opening sessie, waarin het thema ‘we are
aquaculture’ werd verklaard, en daarna de
traditionele openingsborrel. Na het nuttigen
van een aantal ‘Helles Weizen’ vertrok ik met
een groep oude en nieuwe bekenden richting
het centrum om te eten en uiteraard meer
Duits bier te nuttigen. De sfeer was gezet! Het
enthousiasme en de passie waren te voelen.
Op dinsdag begonnen de presentaties: maar
liefst 798 verdeeld over 56 sessies. Met de sessies
over Klimaatverandering, Vis welzijn en Recirculatie Aquacultuur Systemen was mijn dag
qua presentaties gevuld. Ter afwisseling van
de presentaties struinde ik over de tentoonstelling. Deze bestond uit ruim 150 kraampjes waaronder ook een aantal Nederlandse bedrijven zoals die van Dutch Aquaculture experts, Landing
Aquaculture en VGE international. In de avond
stond de ‘student party’ op het programma.
Het feest werd georganiseerd in een typische
locatie met de nodige ‘Berlin underground
beats’. Een pittige avond kan ik wel stellen.
Woensdag ochtend, na een iet-wat korte nachtrust, eerst langs onze vaste bakkerij waar een
belegd broodje en een dubbele cappuccino de
brakheid wat indamden. Vandaag was mijn
plan om vooral presentaties over ‘Waarde
toevoeging en marketing’ te volgen, maar deze
sessies begonnen pas in de middag en dus had
ik ruimte om een variatie aan presentaties te
volgen en nog eens rond de lopen op de tentoonstelling. Daar belande ik in een interessante
discussie met een Duitser over trommelfilters,
alarmsystemen en trekzalm waardoor een deel
van de ochtend presentaties aan mij voorbijging. De middag liep meer als gepland met het

bijwonen van de marketing sessie. Opvallend
hoogtepunt van deze dag was de sessie ‘vrouwen in de aquacultuur’ die voor het eerst was
opgenomen. Deze trok zoveel interesse dat
er niet genoeg plaats in de zaal was voor alle
geïnteresseerden. Hieruit concludeer ik dat de
rol van vrouwen in de Europese aquacultuur
steeds belangrijker wordt. Een trend die in
Scandinavië al een aantal jaar langer is te zien.
De één na laatste avond werd het traditionele
‘president dinner’ gehouden. Dit jaar was dit
geheel in Duits boheems thema, met een cliché
maaltijd met braadworst, ‘sauerkraut’ en andere
typisch Duitse gerechten, terwijl een duitse
schlager band luid hun genre muziek speelde.
Na het vullen van de maag vergezelt met Weizen was het tijd om het centrum in te gaan.
Donderdag ochtend zat voor mij de conferentie er op. De wekker stond vroeg voor ‘n ritje
richting Berlijn centraal. Daar dronk ik nog
een bak koffie met een mij bekende Deense,
voordat ik de sneltrein naar Nederland nam. Ik
moest sessies over onder andere baarsachtigen,
pathogenen en ziektes, en broederij technologie
aan me voorbij laten gaan.
Wat mij elk jaar opvalt en verrast zijn het optimisme en de gemoedelijkheid die er heerst
tussen de aquaculturisten. Dit jaar was dat niet
anders, en is wellicht een gevolg van de groei die
de sector nog elk jaar wereldwijd doormaakt.
De sfeer was zelfs zo motiverend dat een aantal
Nederlanders het idee hebben opgevat om de
EAS conferentie weer naar Nederland te halen.
Wordt vervolgd!
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