weg, met subsidies en onderzoek. We gaan
kijken wat we anders gaan doen en wie wat
gaat doen om een duurzame groei van de
sector te realiseren.’
Daarmee komt een succesvolle avond ten
einde. Hoewel de temperaturen flink opliepen, viel dat met de gemoederen mee; de
lagerhuisregels werden netjes opgevolgd.
Ook organisator Magnus van der Meer kan
tevreden terugkijken. ‘Stiekem had ik toch
gehoopt dat er meer mensen zouden ko-

men. Maar het was een interessante avond.
Ik hoop dat het tot een positief plan leidt,
met een goede vertaalslag naar de praktijk.’
Het rapport Visteelt in Nederland, analyse
en aanzet tot actie is te downloaden via
www.lei.wur.nl
Kijk voor meer informatie over de
kenniskring viskweek op
www.kenniskringvisserij.wur.nl

nieuws

Subsidies toegekend voor
Nederlandse aquacultuurbedrijven
Van de 22 projecten die eind juli door LNV
op voorspraak van het Visserij Innovatie
Platform waren geselecteerd om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn er twee
op het gebied van aquacultuur.
Een groepje Noord Hollandse viskwekers
kan vanuit Den Haag financiële ondersteuning tegemoet zien om pootvis van snoekbaars te gaan produceren met behulp van
de implantaattechniek (zie artikel elders in
dit blad) en om een nieuw klimaatregime te
gaan uitproberen om gevangen snoekbaars
op natuurlijke wijze voort te kunnen planten.
Ook het algenkweekproject van het Zeeuwse bedrijf La Solitude komt voor een subsidie van LNV (€ 180.000) in aanmerking.
Het project beoogt een optimale mix van
microalgen te ontwikkelen om mosselen
en oesters op te kunnen kweken. De afge-
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lopen 2 jaren heeft La Solitude tijdens het
testen van verschillende algenmengsels en
technieken veel hinder gehad van de ontwikkeling van dierlijk plankton, waardoor de
algen nog niet de gewenste concentraties
konden bereiken.
Coöperatie Aquacultuur Nederland, een
Noord Hollands samenwerkingsverband
waarvan o.a. de gemeente Enkhuizen
deel uitmaakt, heeft uit het Europese Visserijfonds een subsidie ontvangen om
te onderzoeken of het opzetten van een
speciaal bedrijvenpark voor vis-, schaal- en
schelpdierkwekerijen en kwekerijen met
zoutminnende gewassen kans van slagen
heeft. Deze subsidie is rechtstreeks vanuit
Brussel toegekend.
Bronnen: Visserijnieuws, 6 augustus 2010; Persbericht Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord,
7 juni 2010.

