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Subsidieregeling demonstatie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

Het eerste en belangrijkste wat we gedaan hebben een Coöperatief Samenwerkingsverband opgericht en “getest”. De
manier van samenwerken lijkt een succes te worden. In de praktijk komt het er op neer dat de YE 62, eigendom van Simos
BV en lid van de coöperatie, ingezet wordt om alles wat met mzi’s te maken heeft, zoals inleggen lijnen, inbinden,
invangtouw bevestigen, oogsten en opruimen. In extra bemanning wordt voorzien door uitleen vanuit de betrokken
bedrijven. De activiteiten die de YE 62 in het eigen kweekbedrijf moet doen worden door de andere deelnemende
mosselkweekbedrijven uitgevoerd. Tarieven zijn van te voren vastgelegd. Het komende seizoen worden op basis van
nacalculat ie nieuwe tarieven vastgesteld.
Wij menen vast te kunnen stellen wij dit onderdeel succesvol geïmplementeerd hebben. Ook in de sector leeft het gevoel
dat SMY een en ander goed heeft aangepakt
De ontwikkeling van mzi’s is op hoofdlijnen uitgekristalliseerd. Toch is er op detailniveau nog een wereld te winnen. Met
kleine aanpassingen wordt de handelbaarheid van de systemen sterk verbeterd. Hier blijkt ook de samenwerking erg nuttig
te zijn omdat twee meer weten dan één.

Het project verloopt qua inhoud en uitvoering grotendeels volgens planning. De bestelling van materialen is goed
verlopen, alles werd binnen de tijd afgeleverd, ondanks dat het van ver moest komen. Ook de wijziging in de verankering
heeft goed gewerkt. In eerste instantie was de bedoeling om de mzi’s met ploegankers te verankeren. RWS wilde er niet aan
dat paalankers beter zouden zijn, maar na diverse gesprekken en een goed beargumenteerd plan hebben we voor een
periode van twee jaar vergunning gekregen om in de Waddenzee met paalankers te gaan werken. Tussentijds is dit ook in
het plan verwerkt in overleg met de subsidieverstrekker. Deze verankering is erg succesvol gebleken , zodanig dat we
besloten hebben om alle systemen in de toekomst op deze wijze te verankeren. Zowel op het gebied van veiligheid als
efficiënt gebruik van de ruimte heeft het alleen maar voordelen. Ook de verbeterde handelbaarheid van de lijnen tijdens het
leggen en het oogsten is stukken beter.

De aanpassing van de YE 62 is ook volgens plan verlopen. Diverse verbeterpunten zijn tussentijds meegenomen en worden
voor het komende seizoen verder doorgevoerd.
(als het niet volgens planning verloopt geeft u aan waarom dit zo is en hoe u hier mee omgaat, tevens geeft u aan wanneer
u denkt de eventuele 'achterstand' in te halen.) Wat zijn de eerste react ies van uw collega’s?

De oogstresultaten zijn hoopvol. We hebben op beide locaties in de Waddenzee, Zuidmeep en Vogelzand, goede resultaten
behaald. Het geoogste mosselzaad was van een ideaal busstukstal ( 1500- 2000 in blik) om goede overlevingskansen op de
bodem te hebben. Er is in drie gebieden gezaaid zodat we ook wat meer zicht krijgen op de onderlinge verhoudingen.
Vanuit Imares wordt er met regelmaat bemonsterd op diverse percelen om de ontwikkeling van het zaad op de bodem te
volgen zodat er een goed beeld ontstaat van de rendementen over de komende periode. Alle relevante zaken worden daarin
meegenomen zoals de groei, de dichtheden, het gewicht en de kwaliteit van het zich ontwikkelende mzi zaad.

Een aantal zaken zijn door de actualiteit achterhaald. Het certificeren van de mosselen is door de totale sector opgepakt,
zodat het geen zin heeft om daar zelf nog energie in te steken. Ook de druk op het verzaaien van mzi zaad van de
Oosterschelde naar de Waddenzee is sectorbreed gemaakt.
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Wat de technische kant van de zaak betreft; In samenwerking met Machinefabriek Bakker is er een aangedreven rol
ontwikkeld, die in de kraan gehangen, de lijnen in en uit de laadruimen van de boot kan draaien. Voor het welzijn van de
bemanning, die tot voor kort handmatig deze klus moesten klaren, een grote vooruitgang. Ook is er is in overleg met
scheepswerf Van Os een apparaat in ontwikkeling om het oogsten sterk te vereenvoudigen. De eerste korte proef was
veelbelovend, maar de aanpassingen die er gedaan moeten worden kunnen pas het komende seizoen uitgeprobeerd en
verder ontwikkeld worden

Voor de toekomst zijn we visie aan het ontwikkelen die ertoe zou kunnen leiden dat we de coöperatie meer in gaan richten
als een zelfstandig bedrijf,met eigen schip en bemanning, waar de leden hun mosselzaad van af gaan nemen. We kunnen in
deze fase nog niet overzien wanneer het moment gekomen is om deze stap te nemen. De onzekerheden zijn nu nog te
groot, vooral omdat we pas op zijn vroegst in 2012 weten wat het financiële rendement is. Dan pas worden naar
verwachting de eerste mosselen verkocht die op deze wijze ingevangen en opgekweekt zijn.

Wat het onderdeel communicatie betreft: de mosselsector is een kleine sector waar alles “informeel” gecommuniceerd
wordt. Uit reacties van collega’s blijkt wel dat ze inzien dat de samenwerking veel posit ieve kanten heeft. Wat we zien is dat
bedrijven elkaar ook op zijn gaan zoeken om samen de uitdagingen die de transitie van de mosselsector met zich
meebrengt aan gaan pakken. Er wordt “op de kaai” volop kennis en informatie uitgewisseld.

Met het bovenstaande is voldoende duidelijk gemaakt dat we de gestelde doelen die we voor het eerste jaar voor ogen
hadden hebben gehaald. Ook het beoogde effect, zowel naar binnen, in de implementatie van het coöperatieve denken en
handelen, als naar buiten, in de reacties van de collega’s op onze manier van samenwerken, is bereikt. Daarmee is niet
gezegd dat we alles voor elkaar hebben. We blijven werken aan verbeteringen zowel aan de technische kant, als aan
mentaliteitsverandering als gevolg van anders tegen de werkelijkheid aan kijken. Dit kost tijd, energie en inzet van alle
betrokken partijen. Deze elementen willen we dan ook volop blijven inzetten om te komen tot een werkbare en
renderende manier om mosselen te kweken. Juist in veranderende tijden. We willen bij-blijven

.
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