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Subsidie voor vier innovatieprojecten in de aquacultuur
Door de redactie

Het ministerie van EL&I heeft eind augustus 25 subsidieaanvragen gehonoreerd in de
regelingen voor ‘Innovatie in de visketen’ en ‘Collectieve acties in de visketen’. Er is 6 miljoen euro over de projecten verdeeld. De 25 voorstellen die in de prijzen vielen waren voor
het grootste deel op de vangst, verwerking en handel (of een combinatie hiervan) gericht,
maar ook vier aquacultuurprojecten kregen een subsidie toegekend. Daarnaast viel ook een
voorstel gericht op herstel van de palingstand in de prijzen.
In de regeling “Innovatie in de visketen’
werden zeven projecten gehonoreerd,
waarvan drie aquacultuurprojecten. Het
bedrijf Jagran Holding BV uit Hillegom kan
een subsidie van € 103.079 tegemoet zien
voor de ontwikkeling van insectenmeel vervaardigd van duurzaam gekweekte insecten
voor gebruik in visvoer.
Silt uit IJmuiden kreeg € 293.676 toegekend
voor het project King Kong. Dit project
richt zich op de ontwikkeling van een fokprogramma voor Yellowtail Kingfish zodat
straks pootvis (die nu nog wordt geïmporteerd) van hoge kwaliteit van eigen bodem
geleverd kan worden. Het project heeft ook
de verbetering van de voeding- en kweektechniek van deze vissoort tot doel. (In
Aquacultuur 2011, nr 2 werd het onderzoek
door IMARES aan de kweek van yellowtail
kingfish beschreven).
Het project ‘Duurzame voortplanting Nederlandse aquacultuurvis’ van het bedrijf New
Catch uit Leiden kan € 147.381 tegemoet
zien. Het project wil met de ontwikkeling
en het testen van embryonale cellijnen en
de toepassing van cellulaire implantaten in
paling, snoekbaars en tong de voortplanting van deze soorten beter onder controle
krijgen en zo de pootvisvoorziening bevorderen. De implantatentechniek stond
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beschreven in Aquacultuur 2010, nr 4.
Het project ‘Fish on demand’ dat door
Fishion uit Helmond was ingediend kan
van het Ministerie uit de fondsen voor de
regeling ‘Collectieve acties in de visketen’
€ 345.045 tegemoet zien. Viskwekers en
handelaren willen met dit project consumenten- en klantbehoeftes van kweekvis in
het algemeen en van Claresse in het bijzonder identificeren en in kaart brengen. De
hoop is dat dit tot nieuwe concepten met
hogere toegevoegde waarde en vergroting
van de afzet van kweekvis zal leiden.
Het project ‘Doorontwikkeling balansberekeningen ter verduurzaming van de palingsector’ dat door DUPAN was ingediend kan
van de overheid € 350.000 verwachten. In
samenwerking met de binnenvissers zullen
inventarisaties worden gemaakt, vangsten
in kaart worden gebracht en zullen aalbeheersmodellen worden ontwikkeld. Dit alles
met het oog op een nieuw aalbeheersplan
dat in 2012 van kracht zal worden.
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