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YERSEKE - In het Regiocentrum Yerseke van Wageningen Marine Research werken onderzoekers en de schelpdieren visserijsector actief samen aan kennis en innovaties voor duurzaam gebruik van de Delta, kustwateren en de zee:
kennis van en voor de regio Zeeland. In het voorjaar van 2016 werd daarover een convenant gesloten tussen wetenschap, bedrijfsleven en regionale overheden. Het werk beslaat een scala aan onderwerpen, zoals het verbeteren
van het kweekrendement van mosselen, overlevingsonderzoek van platvis, off-bottom kweek van oesters, schelpdiersurveys, onderzoek naar biotoxines, en effecten van zandsuppleties op natuurwaarden en (schelpdier)visserij.
Deze column zet iedere maand een activiteit van het Regiocentrum in de schijnwerpers. Deze keer het project BOKX.

WMR Regiocentrum Yerseke

Off-bottom kweek als middel tegen oesterboorders

ONDER de loep

De oestersector kampt momenteel met twee bedreigingen. Hierdoor zijn de oesterkwekers op zoek
naar nieuwe kweekmethoden.
Sinds 2010 is er in de Oosterschelde sprake van een oester herpesvirus waardoor, met name bij de
jonge Japanse oesters (creuzen),
veel sterfte optreedt. Daarnaast is
er een probleem met oesterboorders die in de Oosterschelde zijn
geïntroduceerd. De oesterboorder
boort een gaatje in de schelp van
de oester en eet dan het vlees op.
De eerste meldingen van de Japanse oesterboorder dateren van
2007. Door kwekers worden veel
oesterboorders en ook regelmatig
ei-pakketten van de boorders aangetroffen op en nabij de oesters op
de bodempercelen. Ook worden
veel schelpen met een boorgat
gevonden. Van de broedjes die
het herpesvirus overleven komt
vervolgens weinig terecht door
predatie door de boorders. De
combinatie van beide vijanden
leidt nu tot grote problemen in de
oesterkweek.
Dinsdagavond 14 maart vond
een bijeenkomst plaats van oesterkwekers en onderzoekers van
WMR Regiocentrum Yerseke en de
HZ University of Applied Sciences. Onderwerp was de off-bottom

kweek van oesters. Voor Nederland is dit een nieuwe techniek
waarbij oesters in zakken en manden worden gekweekt. Deze zakken en manden liggen op tafels
of in kooien of hangen aan longlines. Ten opzichte van de traditionele bodemcultuur is het voordeel
dat er geen contact meer is met de
bodem. Hierdoor heeft de voornaamste rover, de oesterboorder,
vrijwel geen kans meer.
Een klein aantal kwekers heeft
inmiddels enkele jaren ervaring
met off-bottom teelt. Zij hebben hun ervaringen gedeeld en
aangegeven welke problemen ze
tegenkomen. Op basis hiervan is
een lijst opgesteld met de belangrijkste knelpunten die een belemmering vormen om de nieuwe
techniek tot een succes te maken.
Vervolgens is hier een top 5 uit
geselecteerd.
- Als belangrijkste knelpunt
wordt de regelgeving en vergun-

ningverlening genoemd. Oesterteelt vindt plaats in Natura 2000
gebied. Daarom moet voor iedere
proef een vergunning worden
aangevraagd. Die aanvraag moet
vergezeld zijn van een Passende
Beoordeling. Het verkrijgen van
een vergunning is een tijdrovend
proces.
- Het tweede knelpunt hangt
hier nauw mee samen. Dat is de
ruimte die beschikbaar is voor de
nieuwe teeltmethoden. Om economisch rendabel te worden is voldoende ruimte nodig. Veel oesterpercelen hebben bijvoorbeeld niet
de geschikte diepte voor longlines.

- Op nummer drie staat een
kosten-batenanalyse. Off-bottom
teelt vraagt investeringen in materiaal en schepen. Daarnaast is het
arbeidsintensiever dan bodemcultuur. Kleinschalige experimenten
geven onvoldoende inzicht in de
mogelijkheden tot optimalisatie
van het proces. Alleen met opschaling kan hier informatie over
worden verkregen.
- Een belangrijk knelpunt is
ook de aangroei van bijvoorbeeld
wieren en mosselen op de zakken
en mandjes. Om de watertoevoer
tot de oesters te garanderen is regelmatig schoonmaken noodzake-

lijk. Dit vergt beschikbaarheid van
personeel.
- En als vijfde punt werd teelt
van de Platte oester genoemd.
Deze soort is niet gevoelig voor
het herpesvirus en lijkt minder
snel aangetast door de oesterboorders. Maar de eerste tests met
off-bottom teelt geven aan dat
Platte oesters minder goed gedijen in zakken en mandjes dan
creuzen.
Als vervolg op de bijeenkomst
wordt bezien hoe onderzoek kan
bijdragen aan het oplossen van
de genoemde knelpunten. Dit
wordt zowel binnen het conve-

nantproject BOKX (Begeleiding
OesterKweekeXperimenten) als in
een RAAK-SIA subsidieaanvraag
van de HZ University of Applied
Sciences opgepakt. Hierin zullen
het RegioCentrum en de HZ nauw
met elkaar en met de kwekers
die bezig zijn met experimenten
samenwerken. Goede uitwisseling
van ervaringen en opgedane kennis tijdens de experimenten is van
groot belang voor een effectieve
aanpak en de toekomst van de
oestersector.
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Woensdag 15 maart en donderdag
16 maart was er via Visveiling Urk
uitsluitend Oostzeevis verkrijgbaar,
respectievelijk 53 en 37 ton uit het
oostelijk deel.
De Noordzeevisserij is mager
deze weken. Vrijdag waren er 17
Noordzeekotters en een achttal klei-

nere Duitse vissers nodig voor een
dagaanbod van 166 ton vis. Enkele
Urker tongvissers weken uit naar
IJmuiden. De Z 41 van Jan Kramer
was voor het eerst op Urk na een
kreeftjesreisje. De handel had keuze
uit 2.294 kilo bot, 2.434 kilo griet,
2.819 kilo kabeljauw, 343 kilo krab,
2.815 kilo Noorse kreeftjes, 843 kilo
rog, 13.663 kilo schar, 103.372 kilo
schol, 559 kilo snoekbaars, 7.106

kilo tarbot, 24.201 kilo tong, 1.836
kilo tongschar, 257 kilo wijting, 762
kilo witje, 108 kilo witte heilbot en
2.202 kilo zwarte poon. Dagomzet:
558.540 euro.
Maandag 20 maart tekenden 29
aanvoerders voor 331 ton vis op Urk.
Zuinige vangsten met een uitschieter
van 600 kisten was het beeld. De
belangrijkste aanvoeren: 12.428
kilo bot, 3.760 kilo griet, 8.162 kilo

kabeljauw, 1.064 kilo krab, 760 kilo
rog, 21.907 kilo schar, 237.436
kilo schol, 10.675 kilo tarbot, 250
kilo kleine hondshaai, 17.876 kilo
tong, 5.587 kilo tongschar, 964 kilo
wijting, 558 kilo witje, 404 kilo wulk
en 5.767 kilo zwarte poon. Dagomzet: 816.422 euro.

euro. Daarvoor was bijna 18 ton vis
van 16 aanvoerders nodig. Er was
2.830 kilo snoekbaars voor 2,68
tot 9,22 euro, 10.094 kilo brasem
voor 0,32 tot 0,93 euro, 275 kilo
karper voor 0,87 euro, 202 kilo bot
voor 0,62 tot 0,73 euro, 1.795 kilo
voorn voor 1,33 euro, 1.891 kilo
rode baars voor 2,45 euro, 456 kilo
wolhandkrab voor 14,51 euro en
161 kilo meun voor 0,36 euro.

In Harlingen waren in week 11
negentien kotters nodig voor een
garnalenaanbod van 15.775 kilo.
De drie grootste weekvangsten van
Staverse en Wieringer kotters waren
1.400 tot 2.300 kilo. Met prijzen
van 9,66 tot 11,57 per kilo kwam
de weekomzet uit op 158.196 euro.

H Bijeenkomst van oesterkwekers en onderzoekers van WMR Regiocentrum
Yerseke en de HZ University of Applied Sciences over off-bottom kweek.

Nederlandse kopers vinden weg naar Zweedse afslag

De IJsselmeervisafslag noteerde in
week 11 een omzet van 42.784

H Oesterteelt in zakken in kooien die aan een
longline hangen.

Pefa en UFA bezoeken afslag Stockholm
STOCKHOLM – Klanten van UFA en Pefa hebben vorige week een bezoek gebracht aan de Stockholms Fiskauktion. Deze afslag is vorig jaar
opgericht door een honderdtal Zweedse zoetwatervissers en maakt
sinds november 2016 gebruik van het verkoopsysteem van Pefa. ,,De vis
die verhandeld wordt via deze afslag is een waardevolle aanvulling op
het assortiment van Pefa’’, zegt directeur Gijsbert Spek van Pefa. Naast
zoetwatervis als snoekbaars afkomstig uit de Zweedse meren worden
ook zeevis en schaal- en schelpdieren van de Zweedse kust en kweekvis
te koop aangeboden. ,,Een uniek product zijn de langoustines die levend
verhandeld worden.’’
Afslagdirecteur Henrik Johansson en voorzitter Mats Eriksson van de
vissersvereniging in Västerås hadden vorige week dinsdag en woensdag een vol programma opgesteld, met bezoeken aan de visserij en
kennismaking met vissers. Vanaf april verwachten zij dat de meren in
Zweden weer ontdooid zijn en zal er weer volop snoekbaars worden
aangevoerd.
Voor kopers die bij UFA zijn aangesloten is het mogelijk om op basis van
de bankgarantie bij UFA ook in Stockholm te kopen. Spek: ,,Afgelopen
dinsdag is er in totaal 4.819 kilo zoetwatervis aangevoerd voor de afslag van Stockholm. Van deze aanvoer is 65 procent gekocht door negen
verschillende Nederlandse kopers.’’ Het doel van de Zweedse vissers
lijkt geslaagd. Zij wilden enerzijds dichtbij Stockholm, als grootste lokale
afzetmarkt in Zweden, een goed werkende veiling hebben en anderzijds
hun vis via Pefa aan de hele Europese markt kunnen aanbieden.

In Stellendam werden in week 11 in
totaal 19 vangsten verkocht, waarvan tien weekvangsten van (grote)
Noordzeekotters. Als vreemde eend
in de bijt waren de BRA 5 en BRA 7
van de partij; de Duitse Eurokotters
lagen diep in de zuid te pulsvissen
en bleven in het weekend ook in
Stellendam havenen.
De verkoop op vrijdag 17 maart
duurde van 07.00 tot 11.30 uur.
Er was in totaal 76.476 kilo vis.
Tong vormde met 39.651 kilo de
hoofdmoot. Verder was er 19.935
kilo schol, 4.904 kilo tarbot en griet,
771 kilo wijting, 3.860 kilo bot,
151 kilo kabeljauw, 547 kilo poon,
3.134 kilo schar, 238 kilo krab,
1.044 kilo garnalen, 421 kilo rog,
405 kilo inktvis, 92 kilo tongschar,
225 kilo wulk, 263 kilo steenbolk
en 835 kilo diversen.
Weekomzet 465.403 euro.

Drie kotters losten in week 11 in
Colijnsplaat ruim 3.000 kilo garnalen. De opbrengst hiervan bedroeg
30.416 euro.
UFA boekte een weekomzet van dik
1,2 miljoen euro.

