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 Vereniging met ca. 460 leden  

 Leden zijn 

 Viskwekers, mensen uit het onderwijs en 

onderzoek, toeleveranciers en anderszins 

geïnteresseerden in aquacultuur. 

  Doel 

 De kennis en beoefening van de aquacultuur in 

Nederland in de ruimste zin van het woord te 

bevorderen.    

 NGvA  



Het Genootschap vormt voor zijn leden een platform 
waar kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en 

waar nuttige contacten kunnen worden gelegd. 

 

Het Genootschap bestaat uit het bestuur en twee 
commissies:  

 Redactiecommissie  

 verantwoordelijk voor de uitgave van het AQUAcultuur 
magazine 

  Activiteitencommissie  

 verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen  

NGvA  



 Het AQUAcultuur magazine 

 Het verschijnt zes maal per jaar 

  nu al 29 jaargangen  

 Actuele informatie over de aquacultuur  

 6-8 artikelen per blad   

 Van algen tot visziekte   

 Online te verkrijgen  

 

Redactiecommissie  



 Doel 4-5 thema avond per jaar 

 1 of 2 thema dagen per jaar 

 

 Afgelopen jaar  

 Thema-avond  
 Aquatische Kringlopen 

 Duurzaamheidscertificering voor aquacultuur  

 Potentiële verbeteringen in de Nederlandse visteelt 

  Themadag  

 Visvoeders  

Activiteitencommissie 



Tijdens de avond komen de volgende aspecten aan bod. 

 Afstemmen van technologie in RAS  op het dier. Er is 

onderzoek gedaan naar zwemtraining van vissen, omdat 

hiermee de weerstand tegen ziekten en de 

voederbenutting en groei verbeterd kan worden. 

 Optimalisatie van het afzwemmen om de verwijdering 

van grondsmaak te realiseren 

 Marktstudie naar eisen die verschillende 

marktsegmenten stellen aan visproducten en hoe de 

sector hierop kan aansluiten. 

 

Thema-avond  
Potentiële verbeteringen in de Nederlandse visteelt 

 



 We werken graag samen met andere verenigingen en 
instellingen.    

 Aquarius (studievereniging van studenten 
aquacultuur en visserij van Wageningen universiteit) 

 Belgische aquacultuur artikelen voor het 
AQUAcultuur magazine? In 2010-2012 is hiermee een 
goede start gemaakt! 

 Vlaams Aquacultuur platform? 

  

 

Promoten en samenwerken 



Overzicht Nederlandse markt 

  Catfish     Eel     Rest     total   

  tonnage players   tonnage players   tonnage players   tonnage players 

1995 3000 25   3000 30   200 10   6200 65 

2000 4000 25   4500 60   300 15   8800 100 

2005 5000 20   4300 40   500 20   9800 80 

2010 4000 10   4000 25   400 15   8400 50 

2015 3500 7   3000 15   300 10   6800 30 
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bedrijven tonnen 

Tarbot 2 150 

Snoekbaars 1 50 
Forel 2 50 

Koi 3 10 

Tilapia 1 5 

Tong 1 1 

Steur 1 50 

Garnaal 0 0 

Yellow tail 0 0 

Zeebaars 0 0 



 Paling - > herstelplan en imago 

 Meerval - > Marketing  

 Alternatieve soorten - > geen/wel nieuwe soorten? 

(evt nieuwe systemen voor bijv forel) 

 

 

Kansen aquaculture in Nederland 



 Lidmaatschap kosten 
De jaarlijkse lidmaatschapskosten zijn vastgesteld op: 

 €12,50 voor student-leden 

 €25 voor gewone leden 

 €35 voor buitenlandse leden 

 Lidmaatschap kan aangevraagd worden door een e-
mail te sturen naar de secretaris van onze vereniging 
(e-mail secretaris@ngva.org) o.v.v. naam, adres en 
telefoonnummer of je vult het online formulier in. 

 

Lidmaatschap 

mailto:secretaris@ngva.org


Bedankt  


