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Samenvatting
In deze studie is onderzocht of er een effect is waar te nemen van de productie van MZI locatie Neeltje
Jans op de nabijgelegen mosselpercelen. De oogst op deze locatie was in 2010 0.32 mln kg. In 2011 en
2012 is de oogst toegenomen tot respectievelijk 0.47 en 0.48 mln kg.
De veilinggegevens van de nabijgelegen mosselpercelen zijn geanalyseerd op totale productie en de
vleespercentages. Over het algemeen worden er niet zo heel veel mosselen geleverd van de zuidelijke
percelen van Neeltje Jans, in de buurt van de MZI locatie (percelen Hammen 181, 182c, 184, 185 en
186) in vergelijking tot de rest van de percelen op Neeltje Jans. Vooral in het seizoen 2011-2012 is er
zeer beperkt geleverd van deze percelen. Het is uit de gegevens niet duidelijk of er in dat seizoen vrijwel
geen mosselen lagen op deze percelen of dat de kwaliteit dusdanig slecht was dat de kwekers hebben
besloten deze pas in het volgend seizoen te leveren.
De vleespercentages van de mosselen in de Oosterschelde zijn de laatste jaren goed en soms zelfs beter
dan in de Waddenzee. Vooral de jaren 2010 en 2012 waren bijzonder goed in de Oosterschelde. In de
jaren 2008 en 2009 waren de vleespercentages van de zuidelijke percelen van Neeltje Jans hoger dan de
gemiddelde vleespercentages van Neeltje Jans. In de jaren daarna nemen de vleespercentages van de
zuidelijke percelen van Neeltje Jans af ten opzichte van het gemiddelde vleespercentage. Echter is 2010
en 2010 is het verschil niet groter dan in de jaren 2004 tot en met 2007.
Op basis van deze studie is geconcludeerd dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de MZI productie
van MZI locatie Neeltje Jans heeft geleid tot minder productie en lagere vleespercentages op de
nabijgelegen mosselpercelen. In de jaren 2010 en 2012 zijn de vleespercentages weliswaar laag ten
opzichte van de rest van de percelen van Neeltje Jans, maar dat was in voorgaande jaren 2004 tot en
met 2007 ook het geval. Aanbevolen is om bij de toekomstige verdere ontwikkeling van de
mosselzaadinvang de veilinggegevens te gebruiken om te onderzoeken of er effecten gaan optreden
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

In het kader van de transitie van de mosselsector vindt er een geleidelijke opschaling plaats van
mosselzaadinvang (MZI) door de sector ter vervanging van de bodemvisserij op zaad (Meijer e.a., 2010).
De minister van EZ heeft hiertoe beleid ontwikkeld voor het bieden van ruimte aan mosselzaadinvang
(MZI) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta (LNV, 2009a; LNV, 2009b). Ter voorbereiding
van het beleid is een groot aantal zoeklocaties geïdentificeerd in de Waddenzee, Voordelta en de
Oosterschelde die potentieel bruikbaar zijn voor MZI-toepassingen. In het beleidsplan (LNV, 2009b)
staan een aantal locaties beschreven en is het beschikbare oppervlak om de beoogde hoeveelheden
mosselzaad te winnen voor de beleidsperiode 2010 tot en met 2013 vastgelegd:
•
•
•

Waddenzee is 660 ha beschikbaar, waarvan 500 ha in de vrije ruimte en 160 ha op bestaande
mosselkweek percelen.
Oosterschelde is 200 ha in de vrije ruimte én op de percelen.
Voordelta is maximaal 60 ha beschikbaar.

De opschaling gedurende deze beleidsperiode geschiedt geleidelijk. In de eerste tranche (2010, 2011) is
de uit te geven ruimte in de Oosterschelde 100-120 ha en in de Waddenzee 175 – 200 ha (LNV, 2009b).
Het inwinnen van mosselzaad met behulp van MZI’s is een relatief nieuwe activiteit. Er zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van MZI’s op hun omgeving (e.g. Scholten e.a., 2007; De
Mesel e.a., 2009; Jongbloed e.a., 2009; Wiersinga e.a., 2009; Smaal en Van Den Brink, 2011).
Daarnaast is in 2009 het project “Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke
Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta” gestart, waarvan in 2013 de eindresultaten worden verwacht.
De passende beoordeling voor mosselzaadinvang in de Nederlandse kustwateren (Wiersinga e.a., 2009)
is gebaseerd op een oppervlak van circa 40 ha voor de locatie Neeltje Jans (Oosterschelde), circa 80 ha
voor de locatie Zuidmeep (Waddenzee) en 90 ha voor de locatie Vogelzand (Waddenzee). Het ministerie
van Economische Zaken is voornemens deze drie gebieden uit te breiden: Neeltje Jans van 41 ha naar
98 ha, Vogelzand van 90 ha naar 150 ha en Zuidmeep van 79 ha naar 91 ha. In december 2012 is er op
verzoek van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gedaan naar de effecten van deze
geplande uitbreiding op de filtratiedruk in de gebieden (Wijsman en Kamermans, 2012).
In deze studie is geconcludeerd dat de geplande uitbreidingen niet direct zullen leiden tot andere
conclusies betreffende de filtratiedruk dan in de passende beoordeling uit 2009 (Wiersinga e.a., 2009).
Voor de locatie Neeltje Jans is echter de kanttekening gemaakt dat de uitbreiding dan wel geen effect zal
hebben op het westelijk deel van de Oosterschelde (het gebied tussen de Oosterscheldekering en de
Zeelandbrug), maar dat wel het risico bestaat op een lokaal effect op de nabijgelegen kweekpercelen.
Aanbevolen wordt voor de locatie Neeltje Jans de ontwikkeling in perceelopbrengsten te analyseren in
relatie tot de omvang van het MZI bestand ter plaatse alvorens tot uitbreiding over te gaan.

1.2

Vraagstelling

Het ministerie van EZ heeft IMARES opdracht verleend om de ontwikkeling in perceelopbrengsten van
het perceelgebied Neeltje Jans te analyseren in relatie tot de omvang van het bestand op MZI locatie
Neeltje Jans.
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1.3

Aanpak

In deze studie is de hoeveelheid en de kwaliteit van oogst van de kweekpercelen op Neeltje Jans
geanalyseerd in relatie tot de opbrengst van de MZI locatie Neeltje Jans. Er is daarbij gebruik gemaakt
van de veilinggegevens. De leveringen van de percelen die het dichtst bij de MZI locatie Neeltje Jans
liggen zijn vergleken met de leveringen van percelen die verder van de MZI locatie liggen.

1.4

Afbakening

Deze studie zal zich beperken op de mogelijke effecten van de MZI locatie Neeltje Jans op de
kweekmosselen op de nabijgelegen percelen. Dit zal worden gedaan middels een analyse van de
veilinggegevens. Gegevens uit de kokkelsurvey die ook een indicatie kunnen geven van
draagkrachtvermindering zullen in deze fase niet worden geanalyseerd.
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2
2.1

Materiaal en methoden
Kweekpercelen in de Oosterschelde

In de Oosterschelde worden er 4 verschillende perceelgebieden onderscheiden waar mosselen worden
gekweekt: Hammen, OSWD, Zandkreek en Mastgat (Figuur 1). De meeste consumptiemosselen worden
aangevoerd vanuit het deelgebied de Hammen en OSWD. Vanuit de Zandkreek en Mastgat worden maar
weinig consumptiemosselen geleverd. Deze, relatief beschutte gebieden, worden voornamelijk gebruikt
voor halfwas mosselen. In de kom van de Oosterschelde worden geen mosselen gekweekt. In dit gebied
liggen de verwaterpercelen en de oesterpercelen. Het gemiddeld bestand van de mosselen op de
percelen in de Oosterschelde aan het begin van de zomer is ongeveer 46 mln kg (periode 1992 - 2009,
De Mesel en Wijsman, 2011). De meeste mosselen liggen in de gebieden OSWD en Hammen. Sinds 2003
vindt er een geleidelijke verschuiving plaats van mosselkweek in het middengebied naar het westelijk
deel van de Oosterschelde(De Mesel en Wijsman, 2011).

Figuur 1

Ligging van de verschillende perceelgebieden in de Oosterschelde

De mosselpercelen van Neeltje Jans liggen in het westelijk deel van de Oosterschelde (Figuur 2) en
maakt onderdeel uit van het perceelgebied Hammen. In totaal liggen er 29 kweekpercelen op Neeltje
Jans. Voor deze studie is het perceelgebied Neeltje Jans onderverdeeld in een Noordelijk gebied
(percelen Hammen 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 en 180a), een Zuidelijk perceelgebied
(percelen Hammen 181, 182c, 184, 185 en 186) en de rest. De Noordelijke percelen liggen aan de
Schaargeul en de zuidelijke percelen liggen aan de Roompotgeul. Het is de verwachting dat de percelen
in het zuidelijk gebied eerder zullen worden beïnvloed door de MZI’s van Neeltje Jans dan de percelen
aan de noordzijde van Neeltje Jans.
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Figuur 2

2.2

Overzicht van de bodempercelen op Neeltje Jans. In deze studie zijn de percelen onderverdeeld in
een Noordelijk deel, een zuidelijk deel en de rest. Linksonder is het MZI-gebied Neeltje Jans
(groen) aangegeven met de geplande uitbreiding (rood).

MZI locaties in de Oosterschelde

In de Oosterschelde zijn de MZI-locaties in de vrije gronden (buiten de invang boven de percelen)
verdeeld over een 4-tal gebieden (Figuur 3):
•
Vuilbaard (65 ha)
•
Neeltje Jans (41 ha)
•
Roggenplaat (25 ha)
•
Vondelingsplaat (70 ha)
Het totaal oppervlakte in de Oosterschelde is 200 ha (LNV, 2009b). In het kader van de transitie uit het
mosselconvenant zal de mosselsector in 2013 een extra MZI oppervlakte van 85 ha in Zeeland worden
aangeboden. Circa 40 ha hiervan kan worden gevonden binnen de bestaande MZI-locaties. Omdat een
gedeelte van de oorspronkelijke locaties uiteindelijk niet bruikbaar is ontstaat er voor het jaar 2013 een
tekort aan MZI ruimte van ongeveer 45 ha.
Om het tekort voor 2013 op te lossen wordt door het ministerie van EZ een gebiedsuitbreiding
voorgesteld voor de locatie Neeltje Jans. De MZI Locatie Neeltje Jans ligt ten zuiden van de
intergetijdenplaat Neeltje Jans (Figuur 3). Het huidige gebied is 41 ha, en is een relatief langgerekt
gebied. De uitbreiding (57 ha) is voorzien aan de westkant van het huidige gebied. Totaal zal de
oppervlakte van het gebied, inclusief de 41 ha huidige situatie, komen op 98 ha.
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Figuur 3

2.3

Ligging MZI locaties in de Oosterschelde. Uitbreiding voor de locatie Neeltje Jans is in rood
aangegeven.

Data analyse

Voor deze studie zijn de veilinggegevens van 1 mei 2002 tot en met 22 november 2012 gebruikt. Omdat
de veilinggegevens mogelijk bedrijfsgevoelig kunnen zijn, zijn de gegevens zijn zo gepresenteerd dat het
niet mogelijk is de gegevens van individuele bedrijven uit te lezen.
Bij aanlevering aan de veiling worden diverse gegevens geregistreerd. In deze studie zijn van iedere
partij de volgende gegevens gebruikt:
•
Datum levering
•
Herkomst partij
•
Bruto gewicht
•
Vleespercentage
Het vleespercentage is het percentage van het gekookte vleesgewicht ten opzichte van het versgewicht
(vlees + schelp).
Voor iedere levering is bepaald in welke maand en in welke week is geleverd. Het midden van de maand
is iedere keer de 15e en het midden van de week is iedere keer op woensdag. De maand en
weekgemiddelde vleespercentages zijn gewogen naar het bruto gewicht van de betreffende levering.
∑  ∗ 
̅ =
∑ 
Waarbij ̅ is het gewogen gemiddelde vleespercentage, wi is het bruto gewicht van levering i, xi is het
vleespercentage van levering i en n is het aantal leveringen uit een bepaald gebied in een periode.
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De leveringen met vleespercentages van minder dan 7% zijn niet meegenomen in de analyses voor
vleespercentages.

2.4

MZI opbrengst

In 2008 is er geen MZI gewonnen bij Neeltje Jans (Kamermans en Smaal, 2009). In 2009 is er wel een
MZI geplaats boven een perceel in het zuidelijk perceelgebied (Poelman en Kamermans, 2010). Het is
niet duidelijk of en hoeveel zaad er is ingewonnen. In 2010 is er 0.32 mln kg zaad ingewonnen in het
perceelgebied Neeltje Jans. In 2011 was het 0.47 mln kg en in 2012 was het 0.48 mln kg (data Marnix
van Stralen).
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3.1

Resultaten
Leveringen

De mosselproductie in Nederland is voornamelijk afkomstig van de percelen in de Oosterschelde en de
Waddenzee. Sinds 2002 wordt er jaarlijks gemiddeld 54.6 mln kg aan mosselen geleverd uit de
Waddenzee en de Oosterschelde (Figuur 4). De totale oogst van mosselen varieert van jaar tot jaar.
Gemiddeld wordt er sinds 2002 per seizoen 27.2 mln kg (standaard deviatie 9.9 mln kg) geleverd uit de
Waddenzee en 27.4 mln kg (standaard deviatie 9.7 mln kg) uit de Oosterschelde. In het seizoen 20122013 is er (tot en met 22 november) aanzienlijk meer geleverd uit de Oosterschelde (29.7 mln kg) dan
uit de Waddenzee (8.2 mln kg).

Figuur 4

Bruto aanvoer (mln kg) van mosselen aan de veiling in Yerseke vanuit de Waddenzee en de
Oosterschelde van het seizoen 2002-2003 tot en met het seizoen 2012-2013. Een seizoen is
gedefinieerd van 1 mei tot en met 30 april. NB de gegevens voor het seizoen 2012-2013 lopen
tot en met 22 november 2012.
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Figuur 5

Seizoensfluctuaties in de bruto aanvoer (mln kg) van mosselen aan de veiling in Yerseke vanuit
de Waddenzee en de Oosterschelde van mei 2002 tot en met 22 november 2012.

De leveringen uit de Oosterschelde en de Waddenzee starten doorgaans in juni (Figuur 5). In het begin
van het seizoen worden er voornamelijk mosselen uit de Oosterschelde geleverd en later in het seizoen
komen er meer mosselen uit de Waddenzee.
In de Oosterschelde worden de mosselen geleverd uit 4 verschillende gebieden (Hammen, OSWD,
Zandkreek en Mastgat, Figuur 1). De meeste mosselen worden geleverd uit de Hammen en OSWD
(Figuur 6). De percelen in de Zandkreek en Mastgat worden vanwege de relatief beschutte ligging
voornamelijk gebruikt voor halfwas mosselen en er worden maar weinig consumptiemosselen uit deze
gebieden geleverd aan de veiling.
In de jaren 2002 tot en met 2005 was het gebied OSWD het belangrijkste levergebied voor mosselen uit
de Oosterschelde. Vanaf 2006 is er een verschuiving plaatsgevonden naar de Hammen. De percelen van
Neeltje Jans leveren een belangrijk aandeel in de totale levering van mosselen uit het gebied de
Hammen. Gemiddeld is bijna 45 % van de totale mosselaanvoer uit de Hammen afkomstig van Neeltje
Jans. Vooral in de recente seizoenen 2010 - 2011 en 2012 – 2013 zijn er veel mosselen geleverd van
Neeltje Jans.
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Figuur 6

Bruto aanvoer van mosselen uit de verschillende deelgebieden in de Oosterschelde van het
seizoen 2002-2003 tot en met het seizoen 2012-2013. Het deelgebied Hammen is onderverdeeld
in het gebied Neeltje Jans en de rest

Figuur 7

Aanvoer van mosselen uit het perceelgebied Neeltje Jans, onderverdeeld in Noord, Zuid en rest.

De totale hoeveelheid mosselen die worden geleverd van de zuidelijke percelen van Neeltje Jans is niet
zo heel groot (Figuur 7). Vooral in het seizoen 2011 – 2012 is maar een beperkte hoeveelheid geleverd
(totaal slechts 4 leveringen, van 2 verschillende percelen). De productie van de percelen aan de
westelijke zijde van Neeltje Jans (rest) is de afgelopen 4 seizoenen erg hoog. Opgemerkt moet worden
dat er recentelijk een aantal nieuwe percelen (180b, 180c en 180d) zijn bijgekomen in dit gebied.
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3.2

Vleespercentages

Over het algemeen is het vleespercentage in de Waddenzee hoger dan in de Oosterschelde (Figuur 8).
Opvallend zijn de lage vleespercentages in de Oosterschelde in de jaren 2006 en 2007. In de
Oosterschelde neemt het vleespercentage door het seizoen doorgaans af terwijl het vleespercentage in
de Waddenzee toeneemt. Dit is in overeenstemming met het gegeven dat de leveringen uit de
Oosterschelde eerder in het seizoen op gang komt dan in de Waddenzee. Het jaar 2010, maar ook 2012
waren zeer goede jaren wat betreft vleespercentages in de Oosterschelde. In het begin van het seizoen
van deze jaren was het gemiddelde vleespercentage in de Oosterschelde zelfs hoger dan in de
Waddenzee.

Figuur 8

Maandelijks gewogen gemiddelde vleespercentages van de leveringen uit de Oosterschelde en de
Waddenzee.

Het gemiddelde vleespercentage in de Oosterschelde wordt voornamelijk bepaald door de leveringen uit
de gebieden Hammen en OSWD (Figuur 9). De slechte vleespercentages uit 2006 en 2007 komen
voornamelijk uit OSWD. Vooral in 2007 waren de vleespercentages uit Hammen (en Neeltje Jans) wel
goed. In 2010 en 2011 was het maandelijks gemiddelde vleespercentage in Hammen beter dan in
OSWD. In 2012 waren de vleespercentages in Hammen en OSWD vergelijkbaar. Er is geen duidelijk
verschil in vleespercentage van de leveringen van Neeltje Jans in vergelijking tot de rest van de
Hammen.

Figuur 9
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Maandelijks gewogen gemiddelde vleespercentages van de leveringen uit de verschillende
deelgebieden in de Oosterschelde.
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Figuur 10

Vleespercentages van de leveringen van Neeltje Jans Noord, Neeltje Jans Zuid en de rest van de
percelen op Neeltje Jans. De Zwarte bollen geven de maandelijks gemiddelde vleespercentages
van alle leveringen van de percelen op Neeltje Jans en het grijze gebied het 95% interval.

In Figuur 10 is het vleespercentage van de individuele leveringen van de percelen op Neeltje Jans
onderverdeeld in Noord, Zuid en de rest uitgezet tegen het maandelijks gemiddelde vleespercentage van
alle leveringen van Neeltje Jans. Het blijkt dat in 2010 de vleespercentages in Neeltje Jans Noord relatief
laag zijn ten opzichte van de andere leveringen.

Figuur 11

Verschil in vleespercentages van de individuele percelen van Neeltje Jans Zuid en het gewogen
weekgemiddelde vleespercentage van alle leveringen van Neeltje Jans. De gekleurde stippen
geven de 5 individuele percelen weer (Hammen 181, 182c, 184, 185 en 186).

Voor alle leveringen van de percelen in Neeltje Jans zuid (Hammen 181, 182c, 184, 185 en 186) is het
verschil berekend tussen het vleespercentage en het gewogen weekgemiddelde vleespercentage van alle
leveringen van Neeltje Jans (Figuur 11). Een negatieve waarde geeft aan dat het vleespercentage van de
betreffende levering lager is dan het gewogen gemiddeld van alle leveringen van Neeltje Jans in die
week. De leveringen van de 5 individuele percelen zijn met verschillende kleuren aangegeven, maar er is
niet specifiek aangegeven welke percelen het betreft omdat deze informatie bedrijfsgevoelig kan zijn.
Op alle percelen lijkt er een negatieve trend te zitten in de vleespercentages sinds 2009. De grootste
afname is te zien op het perceel dat met de donkergroene markers is weergegeven. In 2009, en ook in
2010 waren de vleespercentages van deze percelen echter relatief hoog. In 2010 en 2012 waren de
vleespercentages weliswaar laag in vergelijking met de overige percelen op Neeltje Jans, maar dat was
ook het geval in de jaren 2004 tot en met 2007 toen er geen MZI bij Neeltje Jans lag.
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4
4.1

Discussie en conclusies
Conclusie

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de MZI productie van MZI locatie Neeltje Jans heeft geleid tot
minder productie en lagere vleespercentages op de nabijgelegen mosselpercelen. In de jaren 2010 en
2012 zijn de vleespercentages weliswaar laag ten opzichte van de rest van de percelen van Neeltje Jans,
maar dat was in voorgaande jaren 2004 tot en met 2007 ook het geval.

4.2

Discussie

In deze studie zijn de veilinggegevens gebruikt om te onderzoeken of de MZI locatie Neeltje Jans effect
heeft op de productie van nabijgelegen percelen. De veilinggegevens zijn niet per se representatief voor
de situatie op de percelen. De veilinggegevens registreren namelijk alleen de mosselen die daadwerkelijk
zijn geleverd aan de veiling. Als een kweker besluit de mosselen niet te leveren omdat de kwaliteit slecht
is, en deze een jaar te laten liggen is dat niet terug te vinden in de veilinggegevens. In het jaar 2011
bijvoorbeeld zijn er slechts 4 leveringen (van 2 percelen) uit het zuidelijke deel van Neeltje Jans.
Mogelijk lagen er dat jaar ook mosselen op de overige percelen, maar zijn deze vanwege de slechte
kwaliteit niet geleverd. Ruimtegebrek, maar ook een goede prijs aan de veiling kan de kweker doen
besluiten mosselen van beperkte kwaliteit wel te leveren. Dit laatste geldt echter voor alle percelen.
De veilinggegevens geven wel een redelijk beeld van de ontwikkeling van de mosselen op de percelen en
kunnen daarmee als indicator dienen voor eventuele lokale draagkrachtproblemen. Het is aan te bevelen
om bij de toekomstige verdere ontwikkeling van de mosselzaadinvang de veilinggegevens te gebruiken
om te zien of er effecten gaan optreden. Naast de veilinggegevens kunnen ook de gegevens van de
kokkelsurvey op de intergetijdenplaten hierbij bruikbaar zijn.
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