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Nieuwsbrief Winter 2016/2017
Beste aandeelhouders en certificaathouders van Glasaal Volendam,
Ook u de beste wensen voor 2017! Hierbij ontvangt u onze winternieuwsbrief. In deze nieuwsbrief
wordt u op de hoogte gehouden van de stand van het onderzoek en overige zaken die momenteel
spelen. Voor meer vragen en informatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Wij wensen u veel leesplezier!
Vriendelijke groeten,
Glasaal Volendam
__________________________________________________________________________________

Guus Warringa nieuw bestuurslid Glasaal Volendam BV
Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, gehouden op 24 januari, is Guus Warringa toegetreden
tot het bestuur van Glasaal Volendam. Hij zal zich hieronder aan u voorstellen:
Beste allemaal,
Mijn naam is Guus Warringa. Ik ben onlangs door de aandeelhoudersvergadering benoemd tot een
van de directeuren van ons bedrijf. Ik was al aandeelhouder.
Ik heb Glasaal leren kennen via de media. In mijn jeugd was ik een fanatieke sportvisser en ook
omdat Glasaal zoveel mooie kanten heeft (het is duurzaam, het is Nederlands, het schept
werkgelegenheid) heb ik de media goed heb gevolgd. Ik werkte toen voor een grote financiële
instelling (APG) dus ik kon vanwege compliance regels niet betrokken raken. Zodra dat veranderde
heb ik contact gezocht met Hein Koning en van het één kwam het ander. Ik denk - ik weet - dat het
gaat lukken de larven tot glasaal te laten doorgroeien en zo de cirkel te sluiten -zeker gezien de
tomeloze en grotendeels onbezoldigde inzet van zovelen (echt
indrukwekkend!). Binnen het bestuur zal ik mij ook bezighouden
met financiering, documentering en het goed beschermen van
alles wat we al hebben bereikt en gaan bereiken. Ik heb er erg
veel zin in en dank de aandeelhouders voor het uitgesproken
vertrouwen! Ik hoop velen van u binnenkort te ontmoeten,
Vriendelijke groeten,
Guus Warringa (zie ook mijn LinkedIn profiel voor meer info)

__________________________________________________________________________________
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Samenwerkingsovereenkomst DTU Denemarken getekend
Zoals u wellicht weet heeft Glasaal Volendam een goede relatie met de Danish Technical University
(DTU). Zo is onze manager Petra daar in juni op bezoek geweest en wisselen we regelmatig kennis en
resultaten uit via Skype-meetings. Nu is deze goede relatie bekrachtigd met een getekende
samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat omschreven dat we samen gaan werken op het gebied
van onder andere ouderdierenvoer, hormoonbehandelingen en houderijsystemen voor de larven.
Wij zijn erg blij dat deze samenwerking nu geformaliseerd is!
__________________________________________________________________________________

DenkTank bijeenkomst
In januari is de DenkTank van Glasaal Volendam
weer bijeengekomen. Er is gesproken over
verschillende
onderwerpen,
onder
andere
tankdesign, voeding en analyses. Wij zijn de
DenkTank erg dankbaar voor hun kritische
opmerkingen en goede ideeën en connecties.

__________________________________________________________________________________

Nieuws uit de kwekerij
Plannen 2017
Een nieuw jaar brengt weer nieuwe plannen met zich mee. Voor 2017 staan onder andere de
volgende ontwikkelingen op de agenda:

Waterkwaliteitsverbetering
Wij gebruiken in de kwekerij zeewater uit de Oosterschelde, het schoonste natuurlijke zeewater dat
in Nederland te vinden is. Echter, voor onze eieren en larven vinden wij dit nog niet schoon genoeg.
Vandaar dat er over een aantal weken een systeem gebouwd wordt dat het water nog beter zal
reinigen voor gebruik.

Larvensystemen
Op dit moment produceren we regelmatig bevruchte eieren en larven. Echter de capaciteit om de
larven in op te kweken en proeven mee te doen is niet toereikend. Daarom zal er in 2017 een nieuw
larvensysteem gebouwd worden waarin dit wel mogelijk is.
__________________________________________________________________________________
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Ontwikkeling eigen voer “OptimAal”
Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het ontwikkelen van een eigen voeder voor de
ouderdieren. Dit omdat goede voeding essentieel is voor het produceren van goede eitjes, en dus
sterke larven. Voor verschillende vissoorten zijn dit soort voeders al verkrijgbaar (denk hierbij aan
grootschalig gekweekte soorten, zoals zalm en forel). Voor paling bestond zulk soort voer echter nog
niet. In samenwerking met een visvoederspecialist hebben wij “OptimAal” palingvoer ontwikkeld,
speciaal voor palingouderdieren. Dit voer heeft een andere samenstelling dan regulier palingvoer en
is verrijkt met vitamines en andere belangrijke voedingsstoffen. Daarnaast wordt het in onze
kwekerij wekelijks vers bereid. We zijn op dit moment een groep toekomstige ouderdieren aan het
voeren met dit voer, over 6 maanden gaan deze dieren de voortplantingsexperimenten in en weten
we of het voer een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van eitjes en larven. Nog even
wachten dus maar de palingen smullen voorlopig OptimAal!

OptimAal palingvoer

Kleine verbouwing
Omdat er de afgelopen tijd steeds meer eitjes en larven
geproduceerd worden is hier meer ruimte voor nodig.
Daarom zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het
verplaatsen
en
herindelen
van
verschillende
kweeksystemen. De mannetjesdieren zwommen eerst in
dezelfde ruimte als de eitjes en de larven. Wij hebben de
mannetjes verplaatst, zij zijn nu in één ruimte geplaatst
met de vrouwtjesdieren. Hierdoor is er veel ruimte
vrijgekomen voor meer larventanks en een plek voor het
waterreservoir met zeer schoon water. Dit zeer schone
water is nodig om de eitjes en larven beter in leven te
kunnen houden, goede waterkwaliteit is hiervoor essentieel.
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Dit systeem voor de mannetjesdieren is verplaatst

