Tapijtschelpen voor Zeeuwse pasta

Spaghetti met vongole. Zeeuwse schelpdierbedrijven werken samen aan binnendijkse teelt van de tapijtschelp.

Het proefbedrijf van Stichting Zeeuwse
Tong heeft in december een nieuw
product geleverd: tapijtschelpen. Tien
restaurants testen de schelpdieren nu
in hun gerechten. De tapijtschelpen zijn
de eerste schelpdieren die binnendijks
zijn geteeld. Ze worden onder andere
gebruikt als vongole in pastagerechten.
Het proefbedrijf aan de voet van de Zeelandbrug zoekt naar mogelijkheden om nieuwe
teeltsystemen voor tong, schelpdieren, algen
en zagers te combineren. Het leverde eerder
in 2011 ook al de eerste lading binnendijks
geteelde tong op. Doelstelling voor het proefbedrijf is het vinden van commercieel haalbare
nieuwe teelten. Daarbij proberen onderzoekers
en deelnemende bedrijven zoveel mogelijk
kringlopen te sluiten.
De basis voor het bedrijf is de teelt van
zagers – zeeduizendpoten die gegeten worden door tong. Om het water in de bassins
schoon te houden, experimenteert onderzoeker en locatiemanager van het proefbedrijf

Sander Ruizeveld de Winter met verschillende
schelpdieren, waaronder tapijtschelpen.
Binnendijks
Ook schelp- en schaaldierenbedrijf Prins &
Dingemanse doet proeven met de binnendijkse
teelt van deze schelpen. Volgens Ronald de
Vos, directeur aquacultuur van het bedrijf, is
de teelt interessant omdat de schelpen relatief
duur zijn, en in de Nederlandse zee alleen in
lage dichtheden voorkomen. ‘Wij denken dat het
mogelijk is om op land schelpdieren te telen
met een hogere efficiency dan in open water.
Je kunt ze in hoge dichtheden inzaaien en je
hebt geen last van predatoren zoals krabben
en zeesterren.’ Binnendijkse teelt van schelpdieren zou volgens De Vos ook voor andere
dure schelpdieren interessant kunnen zijn.
De Vos werkt in zijn onderzoek samen met
Stichting Zeeuwse Tong, het samenwerkingsverband tussen negen bedrijven, agrarische
ondernemersorganisatie ZLTO, Wageningen UR
(University & Research centre) en Hogeschool
Zeeland. Ook heeft Prins & Dingemanse
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samen met Roem van Yerseke, een ander
groot Zeeuws schelpdierenbedrijf dat in
Zeeuwse Tong deelneemt, een proefstation.
Dat heeft acht vijvers met schelpen en zestien
met algen waarin ze experimenteren met de
teelt. Dit proefstation maakt ook deel uit van
het project Zeeuwse Tong.
De proeven leveren volgens De Vos ook inzichten op die gebruikt kunnen worden in de traditionele activiteiten van het bedrijf. ‘Omdat we
beter weten welke factoren bepalend zijn voor
de groei van schelpdieren, weten we ook beter
welke waterkwaliteit we moeten hebben bij het
verwateren van mosselen in de Oosterschelde.’
Bang om de concurrent te helpen is De Vos
niet. ‘Onze afdelingen marketing en verkoop
zijn concurrenten, maar in het onderzoek zijn
we collega’s. Wij hebben belang bij de aanwezigheid van een stevige sector in de regio.
Die bouw je niet op één bedrijf.’
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