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TPW (Theoretische Productie Waarde) aan percelen toe

Helpdeskvraag:

te kennen (Figuur 2).

Uit de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn in
de kwaliteit van mosselkweekpercelen. De vraag is
gesteld welke omgevingsfactoren bepalen of een
perceel meer of minder geschikt is voor mosselkweek.

Inleiding
Het succes van de mosselkweek is voor een belangrijk
deel afhankelijk van de kwaliteit van de kweekpercelen.
Kweekbedrijven beschikken over een beperkt aantal
percelen, die niet allemaal even geschikt zijn voor de
opkweek en productie van mosselen.
Bij het in gebruik nemen van nieuwe percelen (bijvoorbeeld wisselpercelen) is het van belang dat de kweker
vooraf kan inschatten wat de productiepotentie is van
de nieuwe locatie. Het kan daarbij helpen als de factoren die de kwaliteit van een perceel bepalen duidelijk
zijn. In deze folder wordt op basis van beschikbare
kennis en ervaring een overzicht gegeven van de factoren die de kwaliteit van een perceel bepalen.

Figuur 2: TPW uitgerekend per hectare per kweekperceel voor
kweekpercelen in de Waddenzee

Productie van mosselen is het product van groei en
overleving. De kwaliteit van mosselen kan uitgedrukt
worden in visgewicht (gekookt mosselvlees als percentage van het versgewicht). Dit visgewicht is doorgaans
hoger op locaties waar meer voedsel beschikbaar is. De
dichtheid van de mosselen en de omgeving van een
perceel hebben een groot effect op zowel groei als overleving. Voor consumptie mosselen geldt dat de prijs op
de veiling vooral bepaald wordt door het visgewicht in
combinatie met de grootte van de mosselen (Nguyen,
2012).
Groei en overleving worden beïnvloed door de omgeving
van het perceel (natuur) en factoren die effect hebben
door de kweekactiviteiten (cultuur). Deze twee staan
niet los van elkaar. Een kweker zal op basis van ervaring zijn kweekactiviteiten aanpassen op de omgeving.

Figuur 1:

Staken markeren de grens van een perceel

Kwaliteit van percelen
De kwaliteit van een mosselperceel kan worden uitgedrukt in termen van productie (mosselton per ha.),
gemiddeld visgewicht per perceel, rendement en geschikt oppervlakte. De combinatie van historische productie en ervaring is in het verleden gebruikt om de

Factoren die de kwaliteit van percelen bepalen
Hoe weet je nu of een ‘nieuwe’ locatie geschikt is om
mosselen te kweken? Hieronder is een opsomming van
de omgevingsfactoren (voedsel, stroming, substraat,
predatoren, competitie en zoutgehalte) die een belangrijke rol spelen voor de productie (groei en overleving)
van mosselen.
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Voedsel: mosselen filtreren deeltjes groter dan 3 mi-

2016). Op locaties waar de mosselen snel groeien, kun-

crometer uit het water, van deze deeltjes wordt een

nen ze krabbenvraat ontgroeien (Murray, Seed, &

selectie gemaakt, tussen eetbaar (algen) en niet eet-

Jones, 2007). Zeesterren zijn gevoelig voor wegspoe-

baar (slib). De hoeveelheid voedsel en de kwaliteit van

ling, maar als er mosselen aanwezig zijn, kunnen ze

voedsel laten grote verschillen zien in ruimte en tijd.

zich hier aan vast houden zodat ze veel minder snel

Hoeveelheid voedsel is bijvoorbeeld groter in de buurt

wegspoelen dan als er geen mosselen zijn (Agüera, van

van de zeegaten. De hoeveelheid oneetbare deeltjes is

de Koppel, Jansen, Smaal, & Bouma, 2015). Zeesterren

groter in de Waddenzee dan in de Oosterschelde en

zijn ook erg gevoelig voor lage of fluctuerende zoutge-

binnen de Waddenzee neemt de voedselkwaliteit af

haltes. In gebieden waar het zoutgehalte laag is of sterk

richting de afsluitdijk (Van Stralen, 1995). Mosselen

fluctueert, zijn zeesterren vaak afwezig of niet actief.

kunnen zich ook aanpassen aan de omstandigheden. Uit

Eidereenden laten ook duidelijke patronen in versprei-

een studie van Essink and Bos (1985) is gebleken dat

ding zien, deze vogels voeden zich vaak op mosselper-

mosselen zich beter aan kunnen passen als ze worden

celen in de Waddenzee en veroorzaken behoorlijke ver-

verplaatst uit een situatie met een lage naar een situa-

liezen onder halfwas en consumptie mosselen.

tie met een hogere voedselkwaliteit dan omgekeerd.
Competitie: water waar al een deel van het voedsel
Stroming: waterbeweging zorgt voor verversing en

uitgefilterd is, bevat minder voedsel voor de mosselen.

brengt voedsel bij de mosselen. Bij te lage stroomsnel-

Dit heet re-filtratie en kan ervoor zorgen dat mosselen

heden kunnen de mosselen het voedsel lokaal uitputten.

op de randen van percelen het vaak beter doen dan in

Mosselen kunnen voedsel opnemen bij hoge stroom-

het midden (Knights, 2012) en dat jonge mosselen vaak

snelheden, maar dan is ook het risico dat ze wegspoe-

bandachtige patronen vormen omdat ze ofwel sterven

len groter (Widdows, Lucas, Brinsley, Salkeld, & Staff,

ofwel wegtrekken van plekken waar minder voedsel in

2002). Ook golven kunnen mosselen losslaan waardoor

het water zit (Van de Koppel, Rietkerk, Dankers, &

ze weg kunnen spoelen. Dit effect is groter in geëxpo-

Herman, 2005). Ook is te verwachten dat bijvoorbeeld

neerde, ondiepe locaties. In de winter liggen mosselen

percelen die stroomafwaarts of in het midden van een

vaster in de bodem omdat ze dan minder actief omhoog

perceelblok in een geul gesitueerd zijn minder voedsel-

kruipen en zo al het ware worden ingraven. Vooral klei-

rijk zijn dan percelen die aan het begin van een geul

nere mosselen kunnen dan vast in de grond zitten.

liggen.

Ondiepere locaties, waar golfwerking duidelijk merkbaar

Bustal

is op de bodem, leiden ertoe dat het zaad ‘harder’

op slik of zand (Leuchter, Hartog, & Capelle, 2015) en
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kaar kruipen. Hierdoor is de lokale dichtheid lager dan
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mosselen zich goed kunnen hechten en minder op el-
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Substraat: Schelpen (gruizige grond) zorgt ervoor dat
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Bustal

effect treedt ook op op droogvallende locaties.

Jul

schelp (Beadman, Caldow, Kaiser, & Willows, 2003). Dit
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wordt. Het spint zich beter vast en krijgt een dikkere

spoelen de mosselen minder snel weg omdat schelpen
als ankertjes fungeren (De Wit, Hartog, & Capelle,
2015). Mosselen vangen slibdeeltjes uit het water en
leggen dit vast op de bodem. Vooral op luwe locaties
kan dit slib als een dikke laag onder de mosselen blijven
liggen. De mosselen blijven als een mat op deze laag
slik liggen. Als de mosselen klein zijn, of in lage dichtheden op een perceel liggen kunnen ze moeilijker een
mat vormen en kunnen ze wegzakken in het slik. Veel
slik onder de mosselen maakt ze ook gevoeliger voor
wegspoeling, bij stormen (Theisen, 1968).

Figuur 3: Groei van mosselen (bustal over de tijd, bovenste
figuur) op verschillende locaties (onderste figuur) over het perceelblok in een geul onder Terschelling (KOMPRO)

Predatoren: over de relatie tussen omgeving en aan-

Zoutgehalte: hoewel lage zoutgehaltes de predatie van

wezigheid en activiteit van predatoren is weinig bekend.

zeesterren kan verminderen, leiden lagere zoutgehaltes

Krabben kunnen een behoorlijk aandeel hebben in het

ook tot een verminderde groei van de mosselen (Maar,

verlies van mosselzaad. In een experiment op een

Saurel, Landes, Dolmer, & Petersen, 2015). Percelen die

droogvallend perceel in de Zandkreek, bleken krabben

richting Den Oever of Harlingen liggen zijn hierom min-

goed voor een derde van het verlies aan zaad na het

der productief.

zaaien (Capelle, Scheiberlich, Wijsman, & Smaal,
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Conclusies: Hoe weet je nu of een ‘nieuwe’
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Kwaliteit van een perceel is dus een optelsom van de
lokale variatie in voedsel hoeveelheid (ligging ten opzichte van de zeegaten en andere percelen) en kwaliteit, ruimtelijke variatie predatoren, stroomsnelheid,
zoutgehalte, substraat (grondslag), gevoeligheid voor
storm (diepte) en ijsgang.
Kwaliteit van een perceel wordt dus voor een groot deel
door de locatie bepaald. Zowel voor de Oosterschelde
als de Waddenzee laten aanvoergegevens en meetgegevens zien dat de kwaliteit van mosselen verbeterd
richting de zeegaten. Praktijk en onderzoek leert dat de
percelen in de rustigere gebieden, zeker waar de grond
gruizig is, overleving van mosselzaad, vooral MZI zaad
beter is dan op meer geëxponeerde locaties. Op deze
geëxponeerde locaties zoals vlak bij de zeegaten is de
groei vaak veel beter en halfwas mosselen (minder
gevoelig voor wegspoeling dan zaad) kan uitgroeien tot
een kwalitatief goede consumptie mossel. Nieuwe percelen kunnen bv geschikt zijn voor zaad maar niet voor
productie van consumptiemosselen. Mosselpercelen zijn
vaak gepositioneerd in of langs geulen, stroomafwaarts
in de geul, neemt de stroomsnelheid doorgaans af en
wordt het water in toenemende mate gerefiltreerd en
neemt de groei en kwaliteit doorgaans af (Figuur 3).
Goede locaties voor consumptie percelen, relatief hoge
stroming, goede menging, dicht bij de zeegaten, hoge
voedselkwaliteit, niet te slikkerig. Goede locaties voor
(MZI)zaad: gruizige grond, niet te diep, niet te slikkerig.
Lokale omstandigheden kunnen ook een rol spelen in de
kwaliteit van een perceel. Afvoerende geultjes van bijvoorbeeld een plaat kunnen lokaal de voedselaanvoer
naar het perceel beïnvloeden. Tevens kunnen benthische diatomeeën van de plaat tijdens de ebfase leiden
tot extra voedsel in het water. Groei van een perceel in
de monding van een dergelijke geul kan hierdoor beter
zijn dan een naastgelegen perceel.
Hoe kan een kweker een locatie optimaal benutten?
Door het zaad goed te verspreiden, dichtheid van de
mosselen af te stemmen op de locatie, door schelpen
mee te zaaien – grond gruizig maken, door gebruik
maken van verschillen in lokale voedseldynamiek, dus
de mosselen op het juiste moment te verplaatsen, ook
door in te spelen op de relatie wegspoeling-grootte van
het zaad-dichtheid-substraat.
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