VAN DE VERENIGINGEN

Themabijeenkomst
Aquacultuur
van de CoP Noordzee
Door Laura Willemsen, RVO

Het RVO Kennis Knooppunt Vis organiseerde, samen met de
CoP Noordzee, een kennisuitwisseling rond het thema Aquacultuur voor
medewerkers van RVO, LNV en NVWA werkzaam
op het gebied van visserij en aquacultuur.
Hieronder een samenvatting van de vier lezingen.

Op 10 maart jl., net voor het platleggen van alle
grote bijeenkomsten vanwege de covid-19 uitbraak, besprak de Community of Practice (CoP)
Noordzee een drietal vragen rond het thema
Aquacultuur. Wat is de toekomst van aquacultuur? Welke ervaringen en uitdagingen zijn er in
de sector op het gebied van visteelt en zeewierteelt? De bijeenkomst beoogde kennisuitwis-

seling van medewerkers van RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland, LNV (Ministerie
van Landbouw, Natuur en Visserij) en NVWA
(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) die
werkzaam zijn op het gebied van visserij en
aquacultuur. We hadden een mooie opkomst
van 50 deelnemers op locatie van het NH Hotel/
WTC in Den Haag. De bijeenkomst werd georga-

CoP Noordzee
De CoP Noordzee is een samenwerkend
netwerk van overheden, NGO’s, onderzoeksinstellingen én ondernemers voor het
stimuleren van de Duurzame Blauwe Economie met medegebruik als drijvende kracht.
Dit doen we door het ondersteunen van de
transities op het gebied van voedsel/visserij,
natuur en energie op de Noordzee. Hiermee
willen we bestaande én nieuwe economie
waar mogelijk ruimtelijk combineren, door
het stimuleren van innovaties van start-ups
en scale-ups. Voor meer informatie stuur
een mail aan CoPNoordzee@rvo.nl.
Jan Schipper van Hortimare
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De mariene voedsel piramide met voorbeelden uit de Noordzee (aangepast van de WUR).

niseerd door het RVO Kennis Knooppunt Vis in
samenwerking met de CoP Noordzee.
De potentie van aquacultuur
Vanuit het beleidsperspectief ging Wilbert
Schermer Voest in op de schelpdierkweek,
viskweek, en de kweek van zeewier en macroalgen. Viskweek is veelbelovend als alternatief
voor de steeds beperktere ruimte voor vissers
op zee en ook een eiwitrijk alternatief voor

vlees. De viskweek staat voor grote uitdagingen als gevolg van de hoge loonkosten en dure
productiesystemen. Bovendien kijkt de consument kritisch naar gekweekte vis. Innovatie en
samenwerking kunnen een oplossing bieden.
Voor schelpdierkweek (mosselen en oesters)
is het zoeken naar nieuwe productiegebieden,
zoals op de Noordzee, in kustwateren en bij
windparken, en naar nieuwe productiemethoden (off bottom kweek). De kansen voor zeewier

Alle deelnemers luisteren aandachtig naar Jan Peter Oelen van RVO (moderator).
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De werkgroep viskweek met Adri Bout.
en macro-algen zitten nog in een experimentele
fase, waarbij onderzoek nodig is in de hele keten.
Rendabele en ecologische verantwoorde kweek
op de Noordzee zijn hierbij de belangrijkste
aandachtspunten.
De mariene voedselpiramide
Geert Wiegertjes, hoogleraar Aquacultuur en
Visserij bij de WUR, gaf ons een blik op het
internationale perspectief van aquacultuur. In
Nederland is de bijdrage van de aquacultuur
nog relatief bescheiden, maar wereldwijd komt
de productie aan vis, schaal- en schelpdieren
inmiddels voor de helft uit de aquacultuur.
Door bevolkingsgroei en toenemende welvaart
zal de vraag naar deze visproducten uit de
aquacultuur blijven toenemen omdat duurzame
visserij uit zee en andere wateren begrensd zijn.
Men verwacht een toename van de vraag van
135 miljoen MT vis in 2012 naar 260 miljoen MT
in 2030. Voor wat betreft aquacultuur op zee
bieden vooral zeewier en schelpdieren goede
mogelijkheden omdat zij laag in de mariene
voedselpiramide staan, waardoor voor deze
primaire productie weinig energie en eiwitten
nodig zijn. Interessant is dat we ons op zee tot
nu toe vooral gericht hebben op vissen hoog in
deze piramide. Wiegertjes liet ook nog interessante internationale voorbeelden zien, van (de
beperkingen van) intensieve zalmteelt in Noor-
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wegen1 en (mogelijkheden voor) geïntegreerde
aquacultuur in China zoals vormgegeven in
Sanggou Bay, Rongcheng, en bewonderd tijdens
een uitwisselingsprogramma van de WUR2.
Groen licht bij Tongkwekerij van Seafarm
Adri Bout van Seafarm3 en Fry Marine gaf ons
een interessante presentatie over zijn visie en
bedrijf. Hij komt uit een echte vissersfamilie
en startte in 1993 zijn kwekerij van tarbot, mesheften en oesters in Kamperland. Het bedrijf is
verder leider in de handel in schelp- en schaaldieren en heeft ook een visrestaurant Seafarm.
Beide bedrijven doen veel onderzoek. Bij de tarbotkwekerij bleek bijvoorbeeld dat groen licht
een optimale groei geeft. Fry Marine heeft, via
RVO, Europese steun ontvangen voor onderzoek
naar de kweekprocessen van Noordzeetong. Een
duurzame, rendabele kweek op land van de tong
is mogelijk bij verdergaande automatisering,
optimaal voer en meer vrouwelijke tong. Met
Blue Invest partners wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar een meer circulaire visteelt,
met meer hergebruik van grondstoffen, lager
verbruik van energie, grondstoffen en water, en
minder uitstoot van schadelijke stoffen. In Zeeland heeft Kingfish al een groot viskweekbedrijf
en als het aan Adri Bout ligt komen er meer van
dergelijke bedrijven in deze provincie.

Een van de werkgroepen rond het bord.
Zeewier veelzijdig en veelbelovend
Tenslotte vertelde Job Schipper van Hortimare4
over zijn bedrijf voor de vermeerdering en selectie van zeewierrassen ten behoeve van professionele zeewiertelers wereldwijd. Het bedrijf
heeft hiervoor naast een R&D laboratorium in
Heerhugowaard, eigen testsites in Noorwegen
en een kwekerij op de Faeröer eilanden. De ruim
11.000 soorten zeewier oftewel macroalgen, zijn
onderverdeeld in roodwieren, bruinwieren en
groenwieren. Zeewier kan zijn eigen voeding en
energie produceren door middel van fotosynthese, en daarom hangt hun kleur samen met
hun plaats in het water en de mate van zonlicht.
De bekende groene zeewieren, met het meeste
bladgroen, drijven daar waar het water betrekkelijk ondiep is, terwijl de bruine zeewieren net
buiten het getijdegebied groeien, zo’n 2-3 meter
onder het oppervlak waar rode en oranje golflengtes van licht worden geabsorbeerd. Rode
wieren echter worden tot op honderd meter
diepte en meer gevonden, aangezien blauwe en
paarse golflengtes tot veel grotere diepten kunnen doordringen. Dit proces gebruikt koolstofdioxide en zonlicht om suikers aan te maken die
essentieel zijn voor zeewier. De toepassingen van
zeewier zijn heel divers: als eiwitrijk voedsel, in
de veevoeding (t.b.v. de reductie van de methaanproductie) en in de biochemische industrie voor
de productie van bioplastics en biobrandstof.

Uit onderzoek van de WUR blijkt dat zeewier
grote toekomstmogelijkheden heeft, wereldwijd,
maar zeker ook in ons land. Geteeld op zee kan
het een belangrijke bijdrage leveren aan de
voedselzekerheid en een Biobased Economy.
Het heeft de potentie dé duurzame eiwitbron
van de toekomst te worden: het gehalte aan
hoogwaardige eiwitten is hoog, het kan op een
duurzame manier worden verbouwd en er is
geen concurrentie om schaarse landbouwgrond.
Samen met de Noordzeeboerderij voorziet Hortimare een potentiële productieomvang van 500
km2 zeewier in 2030, op locaties in de Noordzee
zoals rondom windparken. Job Schipper riep
op tot meer regelgeving voor zeewier, zodat het
voor bedrijven duidelijk is wat wel en niet is
toegestaan bij de productie en v.w.b. de zeewier
locaties.
Links:
1. https://www.youtube.com/
watch?v=vjAbV1hjyi0
2. https://www.youtube.com/
watch?v=W9niI9KALh0
3. https://www.seafarm.nl/home
4. https://www.hortimare.com/
5. https://kennisdelen.rvo.nl/groups/
view/55075508/community-of-practicenoordzee
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