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NGvA Award 2010 voor
professor Bram Huisman
Door Menno ter Veld

Geachte leden van het NGvA,
Het is mij een grote eer om hedenavond de
NGvA Award te mogen uitreiken.
Het is alweer meer dan twee jaar geleden
dat het bestuur aan de leden heeft gevraagd
om mensen te nomineren die een grote
betekenis hebben gehad voor de Aquacultuur sector in Nederland en die daarom in
aanmerking komen voor de NGvA award en
het erelidmaatschap van het genootschap.
Wij zijn dan ook zeer verheugd dat verschillende nominaties vanuit de leden zijn
aangedragen. Alle nominaties hadden betrekking op 3 personen, namelijk:

•

•

Chris Dekkers: Vanwege zijn activiteiten om wekelijks de meerval prijzen van
de verschillende verwerkers te publiceren en zo voor de kwekers transparantie
in de prijsontwikkeling te creëren. Volgens een aantal kwekers heeft dit er toe
geleid dat er, in elk geval tijdelijk, een
positieve prijsontwikkeling is ontstaan.
Sietze Leenstra: Vanwege zijn werk
als bedrijfsleider van de proefaccommodatie voor vissen van de Wageningen
Universiteit. Waarbij hij, zeker in de
beginjaren, zijn vrije tijd in het weekend
gebruikte om verschillende startende
kwekers te bezoeken en van gratis advies te voorzien.
• Prof. Bram Huisman:
Voor zijn werk als eerste
hoogleraar Visteelt en Visserij aan de Wageningen
Universiteit.
Het bestuur heeft ervoor
gekozen om de NGvA
Award uit te reiken aan
Professor Huisman. Het
lijkt ons voor de andere
twee genomineerden een
eer om samen met Prof
Huisman genomineerd
te zijn.

Menno ter veld kijkt toe terwijl Prof. Huisman de award uitpakt.
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Professor Huisman heeft
zijn studie afgerond aan

de Universiteit van Utrecht waarna hij daar
nog een aantal jaren heeft gewerkt als docent aan het Departement van Veterinaire
Pharmacology en Biologische Toxicology.
In 1968 is hij bij de OVB gaan werken waar
hij in 1972 directeur van de visvijvers in
Oostelijk Flevoland werd. In 1978 werd hij
benoemd tot directeur onderzoek van de
OVB maar in 1981 heeft hij de OVB verlaten
om als senoir adviseur bij Euroconsult te
gaan werken. Als adviseur was hij betrokken bij een groot aantal aquacultuur- en visserijontwikkelingsprojecten in Azie, Afrika
en het Midden Oosten. In de tussentijd heeft
hij een proefschrift geschreven getiteld:
Optimalisatie van de groei bij de karper
(Cyprinus carpio L.) met ondertitel: “Een op
de visteelt gericht onderzoek” en deze verdedigd op 31 mei 1974 aan de toenmalige
Landbouwhogeschool te Wageningen. In
1975 verkreeg hij de positie van Professor
en Hoofd van het Departement Visteelt en
Visserij. Deze leerstoelgroep bestond toen
nog niet en is mede door het initiatief van
Prof Huisman ontstaan als onderdeel van
het toenmalige Departement Tropische
dierproductie. Landbouwhogeschool Wageningen was daarmee één van de eerste
instellingen in Europa die onderwijs op universitair niveau aanbood in het vakgebied
Visteelt en Visserij.
Professor Huisman is er in geslaagd om als
‘deeltijdbaan’ een groep van toen 3 mensen
uit te bouwen tot dit in 1984 een volledige
baan werd en de groep was uitgegroeid tot
een volwaardige leerstoelgroep.
Wat is dan de betekenis geweest voor de
Nederlandse Aquacultuur sector? Ik ben
bang dat ik niet voldoende tijd heb om dat
allemaal te benoemen, ik zal me daarom
beperken tot een aantal punten:
Ten eerste is er het gedachten goed wat hij
in zijn proefschrift heeft beschreven, waaruit
de mogelijkheden bleken om visteelt op
een andere manier te bekijken en te gaan
intensiveren.

De NGVA award.
Was er ooit een meervalkweeksector in
Nederland ontstaan als er niet een project
was opgezet in Afrika om de kweek van
deze vis in te zetten als voedselproductie
voor de mensen daar? Toen de meerval het
hier in Nederland ook goed bleek te doen
in recirculatiesystemen zijn veel studenten
uit die tijd begonnen deze vis te kweken.
Verder het grote aantal studenten en promovendi die onder de bezielende leiding
van prof. Huisman hun opleiding heeft
mogen genieten, onderzoek heeft kunnen
uitvoeren en die met die kennis in de sector
aan het werk is gegaan.
Dames en heren, het leek het bestuur bijna
logisch dat professor Bram Huisman de eer
te beurt valt om de NGvA Award vandaag te
mogen ontvangen en tevens hem te benoemen tot erelid van ons genootschap. Professor Huisman, het is mij een grote eer om
u als eerste te mogen feliciteren met deze
titel en de Award aan u te overhandigen.
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