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Solea overgenomen door
Zeeuwse Tong
In oktober werd bekend dat de aandeelhouders van Solea,
de in IJmuiden gevestigde tongkwekerij, faillissement hadden aangevraagd. De kweek van tong bleek niet voldoende
rendabel, met name de voeding van jonge tong leverde
problemen op met te hoge sterfte als gevolg. Men zocht en
vond gegadigden die het bedrijf met zijn schat aan ervaring
en kennis over de voortplanting en opkweek van tong wilden
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overnemen. In november werd bekend dat Stichting Zeeuwse
Tong alle materiële middelen van de tongkwekerij Solea te IJmuiden had overgenomen.
Zeeuwse Tong zal het bedrijf vooral inzetten voor het opkweken van jonge tong.
De jonge tongetjes zijn nodig voor het
proefbedrijf bij Colijnsplaat, waar de pootvisjes opgroeien tot volwaardige tongen.
Het Zeeuwse proefbedrijf heeft als ambitie
aan te tonen, dat kweek van tong in zoutwatervijvers technisch en wetenschappelijk
haalbaar is. De hier opgedane kennis zal
beschikbaar zijn voor agrarische ondernemers, die interesse hebben in binnendijkse
kweek van zilte cultures. Het onderzoeksinstituut IMARES, onderdeel van Wageningen
UR, zal vanuit de vestiging IJmuiden het

onderzoeksprogramma van Solea voortzetten. Dit in samenwerking met de Solea
medewerkers, waaronder directeur Andries
Kamstra, die voor de oprichting van Solea
bij het RIVO (de voorloper van IMARES)
werkte en daar het onderzoek aan de kweek
van tong was gestart. Kamstra en de overige medewerkers zullen (weer) in dienst komen van IMARES. Tot het moment dat er in
Zeeland een broedhuis voor Zeeuwse Tong
is gerealiseerd zal IMARES de pootvisproductie vanuit IJmuiden blijven verzorgen.
Door de inzet van IMARES en de Stichting
Zeeuwse Tong wordt bereikt dat een deel
van de activiteiten van Solea worden ingebed in het nationale onderzoeksprogramma
voor kweekvis en activiteiten van het proefbedrijf ZeeuwseTong. Door deze bundeling
van krachten gaat de ontwikkelde kennis en
ervaring van Solea niet verloren.
Bronnen:

Kamstra geeft, staande voor stellingen met
7 lagen tongbassins, uitleg aan een groep
bezoekers.
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