Spaanse multinational Pescanova zoekt in Nederland naar oplossingen
In navolging van de in november 2009 door TRANSFER Consultancy en NCH georganiseerde
handelsmissie aquacultuur heeft een technische delegatie van het bedrijf Pescanova een
beroep gedaan op TRANSFER om een bezoekprogramma samen te stellen langs de belangrijkste
spelers in de Nederlandse aquacultuursector. De delegatie bestond uit de technische
directeuren van de grootste tarbotkwekerij in Spanje en de grootste tarbotkwekerij in Europa
(in Portugal), de technische directeur van het centrale broedhuis (hatchery) en de tarbotexpert
van Pescanova.

De aanleiding van de reis was tweeledig; enerzijds nader kennis maken met de in november
gesproken bedrijven om de specifieke samenwerkingsmogelijkheden in kaart te kunnen
brengen, anderzijds technische oplossingen zoeken voor enkele specifieke problemen waar
Pescanova mee kampt. Gedurende 4 dagen werden 15 bedrijven en organisaties aangedaan in
achtereenvolgens Zeeland, Brabant, de Achterhoek en Noord-Holland.
In Zeeland bleek tijdens het bezoek aan Seafarm dat Pescanova zeer geïnteresseerd is in
Nederlandse recirculatietechnologie ten behoeve van water- en nutriëntenhergebruik,
alsmede extreem laag energieverbruik. De overige afspraken met achtereenvolgens Prins &
Dingemanse (schaal- en schelpdieren), Algaelink (algenkweek), IMARES (onafhankelijk
maritiem onderzoeksinstituut) en stichting Zeeschelp (schelpdierenkweek) bevestigden de
leidende rol die de relatief kleine Nederlandse aquacultuursector speelt inzake automatisering
en duurzaamheid. Een groot contrast met de Spaanse en Portugeese sector waar de
productievolumes gigantisch zijn maar waar de kweekmethodes nog voornamelijk afhankelijk
zijn van de gunstige natuurlijke omstandigheden en relatief goedkope arbeidsmarkt. Het
gebrek aan ruimte in combinatie met de hoge arbeidskosten heeft de Nederlandse sector
gedwongen innovatieve technologie, besparingen en automatisering door te voeren waardoor
het makkelijker kan voldoen aan de steeds strenger wordende Europese (milieu)richtlijnen.
Aan het eind van de week kon de delegatie terugkijken op een vruchtbare reis waarbij naast de
vele goede (handels) contacten ook diverse concrete afspraken voor proefprojecten en
commerciële samenwerking zijn gemaakt met bedrijven als Fishion Aquaculture en Micanti.
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