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HET PROJECT IN HET KORT
- Een Europees project gefinancierd door de Europese
Commissie
- 6 landen: Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Frankrijk,
Italië en Spanje
-18 partners: een wetenschappelijke partner en een
professionele
partner
uit
elke
lidstaat,
hun
vertegenwoordigers op Europees niveau, drie plaatselijke
partners (CRC) en een technische partner.
- Coördinator: Comité National de la Conchyliculture
- Duur: 20 maanden, van oktober 2012 tot mei 2014

www.euroshell-fp7.eu
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STAND VAN ZAKEN

Wat is
vulgarisatie ?
De Europese mossel- en oestersector kent vele spelers:
producenten,
wetenschappers,
opleiders,
plaatselijke
collectiviteiten, enz. De twee tijdens het project gemaakte
stippenwolken brengen dit goed in beeld …
Hoewel de banden tussen deze spelers op plaatselijk niveau vaak
effectief zijn, geldt dit niet op regionale, nationale en Europese
schaal, vooral wat de betrekkingen tussen professionals en
wetenschappers betreft.
De enorme wetenschappelijke en empirische kennis die de sector
bezit, wordt onvoldoende gedeeld.
Om aan dit probleem het hoofd te bieden wordt in het Europese
project Euroshell voorgesteld het concept van vulgarisatie toe te
passen.

Dit is het op
educatieve wijze
doorgeven van kennis
in duidelijke, voor
iedereen
toegankelijke taal. Het
omvat ook uitwisseling
van informatie over
de technische
vooruitgang. Tot slot
dekt het concept ook
het begrip van het
versneld toepassen
van nieuwe
technieken.

Hoe kan dit concept worden toegepast op de
mossel- en oestersector?
Om deze vraag te beantwoorden zijn meer dan
200 spelers uit de mossel- en oestersector
geraadpleegd tijdens:
-‐ 7 regionale fora: 3 in Frankrijk (Bretagne, PoitouCharentes en Middellandse Zee),
1 in Italië, 1 in Spanje, 1 in Ierland en 1 in
Nederland
Arcachon, November 2012

-‐ 2 algemene symposia op Europees niveau om de
voorgestelde aanpak te presenteren en daarna

Hoe kan de samenwerking tussen onderzoekers en producenten verbeterd worden?
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DE VOORSTELLEN (1/2)

Opzetten van een netwerk voor vulgarisatie dat
zich uitstrekt van Europees tot lokaal niveau
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DE VOORSTELLEN (2/2)
Dit netwerk maakt gebruik van bestaande structuren
waarin nieuwe vulgarisatietaken worden opgedragen
De bij het project betrokken partijen wilden in de
vergadering van 27 mei in Brussel aan de nieuwe
Adviesraad voor de Aquacultuur de opdracht geven
voor het coördineren van de vulgarisatie-activiteiten
op Europees niveau.
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Het creëren van de functie van consulenten die op
plaatselijk niveau de verbindende schakel zullen zijn
tussen
wetenschappers
en
producenten,
ondergebracht bij een plaatselijke structuur en
aangesloten op het netwerk op Europees niveau.
De hulpmiddelen die het project al opgeleverd heeft
invoeren en steeds aanvullen:
Een kennisdatabank waarin alle onderzoeken met
betrekking tot de mossel- en oesterteelt te vinden zijn
die op Europees, nationaal, regionaal
of lokaal
niveau uitgevoerd zijn.
Kennis delen
De sector in kaart gebracht: productiegebieden,
onderzoeks
centra,
technische
centra,
beroepsorganisaties …
Weten waar en bij wie men moet zijn.
Een routeplan voor onderzoek waarmee in beeld
gebracht kan worden waar er lacunes zijn op
onderzoeksgebied
Waarop moeten onderzoeken zich richten?

Hoe moet het netwerk en
de vulgarisatie-activiteiten
gefinancierd worden?
Dankzij het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij (EFMZV)
=> Het principe van vulgarisatie moet vermeld
worden in het programmadocument.
=> Elke lidstaat heeft een beheersautoriteit voor het
EFMZV aangewezen die vanaf begin 2014 de redactie
van dit programmadocument coördineert; in principe
kunnen alle betrokken partijen hun zegje doen bij het
opstellen daarvan. Aan ieder dus de taak om in actie
te komen.

Vulgarisatie wordt te vaak gezien als
een middel voor het verspreiden van
wetenschappelijke en technische
vooruitgang en het overdragen van
technologieën. Deze nauwe definitie is
zeer onbevredigend. Verspreiding van
kennis is geen
eenrichtingsverkeer van de
wetenschappelijke wereld naar de
producenten. Er bestaat ook kennis
over mossel- en oesterteelt die men
moet beoordelen, analyseren, laten
circuleren en verspreiden. Aan de
andere kant hebben de producenten
niet alleen technische kennis nodig.
Het komt zelden voor dat een
eenvoudige technische oplossing
voldoet voor het behandelen van de
technische én de reglementaire,
economische, commerciële, sociale en
milieuaspecten.
Een ondernemer moet op de hoogte
zijn van het kader van wet- en
regelgeving, van de markten, de
vragen van consumenten. Als
informatie toegankelijker gemaakt
wordt, betekent dit nog niet dat deze
adequaat gebruikt wordt : de
producenten moeten op de
verschillende niveaus van hun
activiteiten (ondernemingen,
plaatselijke syndicaten, regionale of
nationale beroepsorganisaties) in
staat zijn om zelf de eisen te
analyseren, oplossingen te
onderzoeken en te testen en te kiezen
uit het bestaande aanbod van
diensten.
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DE PRIORITEITEN VAN DE MOSSEL- EN OESTERSECTOR
De raadplegingen waren ook een goede gelegenheid om de prioriteiten te bepalen
voor de mossel- en oestersector, zodat hier beter rekening mee kan worden gehouden
bij onderzoek.
De aldus vastgestelde prioriteiten zullen worden opgenomen door EATiP, het Europese
Platform voor Aquacultuur, Technologie en Innovatie en de visie en de strategische
agenda daarvan aanvullen die tot nu toe vooral gericht waren op de visserijsector.

-Ontwikkeling van nieuwe technieken : verpakking,
bewerking, product- en soortdiversificatie, offshore
productie, sterftecrises, nieuwe kweekpraktijken,
bestrijding van roofdieren, benutting van bijproducten…
-Kwaliteit van de weekdieren, consumptie en
volksgezondheid
-Levenscyclus en biologie van de geteelde soorten:
trofische capaciteit, geïntegreerde multitrofische
aquacultuur, beheersing van de wildstand...
-Aanvoer van zaad: beheer van de natuurlijke
en wilde vindplaatsen, broederijen

-Waterkwaliteit : invloed van vervuilende stoffen op de
gezondheid van de schelpdieren, beheer van
stroomgebieden
-Ruimtelijke ordening: toegang tot de kust, identificatie
van zones, concordantie van verschillende plannen,
classificering, conflicten over gebruik
-Toezicht op de gezondheid
-Aanpassing aan ontwikkelingen op milieugebied

Product /
Productie

Gebied /
Milieu

-Relatie met de spelers in het gebied
-Milieu-invloed van de productie: ecosysteemdiensten

Mossel- en

oesterkweker

Markt
-Diversificatie: afzetmarkten, verkoopwijzen,
activiteit, productaanbod
-Communicatie: labels, certificering, promotie in het
buitenland…
-Traceerbaarheid: etikettering, labeling, controle van
ingevoerde producten
-Verbetering van de marktintroductie: distributie,
levering, verpakking, transport; bundeling van de
verkoopactiviteiten
-Marktonderzoeken voor een betere afstemming tussen
productie en consumptie
-Opstellen van eerlijke spelregels binnen en buiten
Europa

Beheer/
Bestuur

-Kennisbeheer: toegang tot de wetenschappelijke
kennis, toegang tot gegevens die controles opleveren
-Communicatie: het imago van de sector verbeteren,
zorgen voor meer bekendheid, educatieve programma’s
-Begeleiding van bedrijven
-Benutting en ontwikkeling van het menselijk kapitaal:
waardering van beroepen, opleidingen…
-Vertegenwoordiging van de sector bij besluitvormende instanties
-Sociaaleconomische gegevens
-Vereenvoudiging en samenhang van reglementaire teksten en
administratieve procedures

EATIP
In dit platform zijn de spelers uit de Europese
aquacultuur bijeengebracht om een gezamenlijke
visie van de sector te bepalen en een strategische
agenda op te stellen voor onderzoek en innovatie en
een actieplan.
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DE PARTNERS
18 betrokken partijen uit
6 Europese landen die
partners zijn van

Web Sites
www.cnc-france.com

www.wageningenur.nl

www.easonline.org

www.ucc.ie

www.unive.it

www.ardtoemarine.co.uk

www.ifa.ie

www.shellfish.org.uk

www.mexillondegalicia.org

www.ac2g.fr

www.ifremer.fr

www.coquillages-de-bretagne.com

www.csic.es

www.src-poitoucharentes.com

www.a-m-a.it

www.srcm.fr

www.mosselkwekers.nl
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