Va n d e v e r e n i g i n g e n

Aquarius alumnidag
Door Sarah Pesie, Student Aquacultuur & Visserij, Wageningen Universiteit

Op 24 april organiseerde Aquarius, studievereniging van de studie Aquaculture and
Fisheries (AFI) van Wageningen Universiteit, ter ere van haar 4e lustrum een alumnidag
voor al haar leden, oud-leden en alumni. Het was een zeer geslaagde dag met bijna 50
deelnemers en 3 sprekers.
Na een korte introductie door Pieke Molenaar, de voorzitter van Aquarius, gaf Prof.
dr. Verreth (hoofd leerstoelgroep AFI) een
kort overzicht van de geschiedenis van
de studie. In 1975 werd de leerstoelgroep
opgericht en deze groeide de eerste 10 jaar
sterk. Van 1985 tot 2000 vond er een periode
van consolidatie plaats, waarna een lichte
crisis aanbrak. Er bleef een continue stroom
van buitenlandse studenten geïnteresseerd in aquacultuur en visserij, maar de
Nederlandse studenten lieten het afweten.
Ook Aquarius is in die tijd erg rustig. Er zijn
minder mensen geïnteresseerd en onder
buitenlandse studenten was Aquarius nog
niet zo bekend. Sinds 2005 is er weer een
stijgende lijn in het aantal leden en zowel
de studie als Aquarius doen het goed.
Aquarius heeft als vereniging nu ook meer
bekendheid bij PhD’ers en studenten van
buitenlandse afkomst. Juist voor hen is
het leuk om een kijkje in de Nederlandse
aquacultuur- en visserijsector te nemen.
Er is binnen de opleidingen en het werkveld
van aquacultuur en visserij steeds meer interesse in duurzaamheid. De leerstoelgroep
richt zich op vis-omgeving interacties en
ecologische aspecten van duurzaamheid.
Het onderwijs wordt gedreven door projecten die studenten aanspreken. Drie voor-

beelden van deze projecten zijn: het N.W.O.
Wolga project waarbij gekeken wordt naar
het effect van een veranderende vloeddynamiek en de visstand in grote rivieren;
voedselweb dynamica in het Victoriameer in
Tanzania en het CoralTriangle Program van
het W.W.F., waarbij gekeken wordt naar de
invloed van visserij en klimaatveranderingen op koralen.
Voor de toekomst ziet het er goed uit. Het
aantal PhD’ers groeit snel en studenten
raken meer betrokken bij de opleiding door
studievereniging Aquarius. Prof. dr. Verreth
sloot af met leuke foto’s van vroegere buitenlandse excursies.
De tweede spreker was Joep Kleine Staarman. Hij vertelde erg geanimeerd over zijn
loopbaan en noemde ook de problemen
die soms komen kijken bij het ondernemerschap. Zo noemde hij aquacultuur in één
adem met ziektes en mislukkingen, wat
tot enig gelach en begrijpend commentaar
uit de zaal leidde. Ondanks de kritische
houding van dhr. Kleine Staarman is hij in
2007 het bedrijf Barramundi Asia gestart.
Naast het Singaporese Semakau hangen
grote kooien in zee, er is hier een continue
aanvoer van vers water. Door middel van
een gestructureerd voedingsregime, waarbij de herkomst van het voer controleerbaar
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is, en het monitoren van ziektes, wordt de
productie gemaximaliseerd. Momenteel is
hij een van de grootste producenten van
barramundi uit de Singaporese zee. De vis
voldoet aan alle EU-normen maar zijn nóg
niet in Nederland op de markt.
Tijdens de pauze was er tijd om te netwerken en herinneringen op te halen. Iedereen
genoot van een hapje en drankje.
Na de pauze was Sander Voortman de derde
en laatste spreker.
Dhr. Voortman heeft samen met Vincent
van den Briel in 2003 LilyPond Wageningen opgezet (zie ook Aquacultuur 2008,
nr. 1). Beide heren hebben in Wageningen
gestudeerd en zijn gespecialiseerd in aqua-

cultuur en aquatische ecologie. Naast de
ecologische zwembaden en zwemvijvers
schrijven ze inrichtings- en beheersplannen voor waterpartijen van gemeentes,
golfbanen en particulieren. Op dit moment
gaat het erg goed met LilyPond en werken
ze ook over de grens in Duitsland, Frankrijk
en Italië. Dhr. Voortman is gespecialiseerd
in het natuurlijke aspect van de vijvers, hij
is erg enthousiast over de invloed van kikkers, insecten en micro-organismen zoals
watervlooien. In combinatie met de juiste
filtertechnieken en planten zorgen deze voor
een helder natuurbad zonder chemicaliën.
Het was een erg geslaagde middag die
mede mogelijk was door sponsoring door
Coppens Diervoeding, zie www.coppens.nl .

Springende witflankdolfijnen. Schilderij van R. van Assen.
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