IN ’T NIEUWS

Nederlandse
tarbotkwekerij Seafarm
krijgt ASC-certificaat
Door Wim van Eijk, redactie AQUACultuur

De tarbotkwekerij Seafarm van Adri en Dave Bout heeft het Aquaculture
Stewardship Council (ASC) keurmerk verdiend. Vader en zoon kweken al langer
dan een kwart eeuw tarbot op een unieke wijze in een recirculatiesysteem (zie
AQUACultuur 36, 14-21).
De duurzaamheidsnormen voor platvis zijn
er pas sinds 2019 omdat ASC zich eerst had
gericht op vissen met grote productievolumes
zoals Tilapia, zalm en garnaal. Adri en Dave
zijn bijzonder verheugd over de erkenning

door ASC van hun duurzame en diervriendelijke manier van tarbotproductie. Beide heren
kunnen bovendien super trots zijn op het ASC
keurmerk omdat zij de eersten zijn – wereldwijd – met dit keurmerk voor tarbot. ASC is

Op de foto staan v.l.n.r. Juul Meusen, manager viskweek, Dave Bout, directeur Seafarm en Nikki den
Boon van SGS, een in Zwitserland gezeteld bedrijf voor o.a. audits en inspecties voor certificering.
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Seafarm is wereldwijd het
eerste bedrijf met een ASC
keurmerk voor tarbot.
erg gericht op de mens en het milieu.
Daarnaast is het welzijn van vissen een belangrijk criterium. Omdat de dichtheden van
de vispopulatie ruim zijn, ruim 10 kilo per m²,
kunnen de vissen vrij rondzwemmen. Basis
voor dit succes is de goede waterkwaliteit en
de beschikking over een eigen zoutwaterbron
met constante kwaliteit. Het voorkomt onnodige stress waardoor de vissen zich prettig
voelen en gezond zijn. Dit alles leidt ertoe dat
de tarbot in een rustige omgeving vertoeft.
Met de juiste visvoeders, resulteert dat een
optimale groei van de tarbot.
De duurzaamheid is ook gebaseerd op het hergebruik van water. Het water wordt constant
gefilterd en dat gebeurt met een laag stroom
gebruik. De manier van verwerking van het
afvalwater is eveneens een belangrijk duurzaamheidsaspect. Bovendien beschikt het
bedrijf over voldoende zonnepanelen die een
ruim deel van de energie leveren voor de kwekerij. Voor tarbot is dat eenvoudiger dan voor
veel andere vissen: tarbot leeft in water dat
qua temperatuur veel lager is dan veel andere
vissen namelijk 16 °C à 17 °C.
Naast het kweken van tarbot ligt er al een
nieuwe uitdaging in het verschiet: vader en
zoon zijn begonnen met het kweken van tong.
Met dank aan Marcel van Keulen van Seafarm
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