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Provincia Noord-Holland steunt aquacultuur
Door Peter G. M. van der Heijden

De provincia Noord-Holland wil de ontwikkeling van duurzame aquacultuur stimuleren,
en een van de speerpunten van deze wens is de kweek van paling, platvis en snoekbaars.
De provincia heeft daarom een bed rag van € 235.400 aan subsidie toegekend voor onderzoek aan de voortplanting van paling en aan het opkweken van palinglarven. De provincia
beoogt hiermee behalve aan duurzame kweek ook bij te dragen aan verbetering van de
natuurlijke aalstand. Een groat dee! van het onderzoek zal plaatsvinden in Volendam, een
dorp dat graag zijn traditie en bekendheid vanwege de palingvisserij voortzet. Het project
wordt uitgevoerd door Glasaal BVVolendam en omvat behalve onderzoek aan de paling
ook het opzetten van een palinginformatiecentrum: de Palingdrome. Het onderzoek en het
opzetten van het informatiecentrum gebeurt in samenwerking met de Universiteit Lei den,
Wageningen UR en hetVolendamse bedrijfsleven. Het project heeft een looptijd van drie
jaar en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van LNV.
De provincia Noord-Holland heeft oak een subsidiebedrag van € 200.000 toegekend voor
de bouw van een 80 tons snoekbaarskwekerij. Deze kwekerij (totale investering € 1,8 miljoan) is eigendom van de gebroeders Lubin Enkhuizen. De gebroeders willen de komende
jaren de kwekerij uitbreiden en zijn van plan om met het afval van de snoekbaars karpers
te gaan kweken.
Bron: Persberichten Provincie Noord Holland 17 december 2009.

