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Samenvatting
Mosselzaad Invang Installaties (MZIs) zijn drijvende systemen met substraat om mossellarven in te
vangen als grondstof voor de bodemkweek. Met betrekking tot de inrichting van het MZI-systeem
speelt de omgeving een belangrijke rol. De sleutelfactoren die hier van invloed op zijn, zijn:
stroomsnelheid, stroomrichting en voedselconcentratie. Op deze factoren heeft een kweker geen
invloed. De variabelen waar een kweker wel invloed op heeft is de configuratie van de systemen op
locatie, vooral in het aantal systemen, de hoeveelheid substraat en de dichtheid van de systemen
(#systemen per ha). Het proces waarbij de configuratie van MZI-systemen een negatief effect heeft
op de productie van deze systemen ook wel aangeduid met ‘schaduwwerking’.
Voorliggend literatuuronderzoek geeft een overzicht in hoeverre de configuratie van de MZI-systemen
in relatie tot de omgevingsfactoren de productie van MZI-mosselzaad kan beïnvloeden.
Ruimtelijke variatie in mosselproductie binnen off-bottom systemen is aangetoond voor
hangcultuursystemen (longlines, vlotten met substraat) en bij MZIs. Oorzaak hiervan is de weerstand
die deze systemen hebben op het instromende water, die weerstand veroorzaakt een afname in
stroomsnelheid. De afname in stroomsnelheid kan in combinatie met de filtratie van mosselen leidden
tot lokale voedseldepletie binnen in het kweeksysteem. Door depletie wordt de groei geremd en neemt
de ruimtelijke variatie in productie binnen het systeem toe. De meeste studies hierover zijn gericht op
hangcultuursystemen (longlines en vlotten met substraat) in laag dynamische gebieden en er zijn
weinig studies uitgevoerd naar MZI-systemen in hoog dynamische gebieden met hoge
stroomsnelheden.
Uit de literatuur kan geconcludeerd worden dat configuratie van de kweeksystemen gebruikt kan
worden als sturende variabele in het off-bottom kweekproces om voedseldepletie te voorkomen.
Hierbij werd tussenruimte (ruimtes tussen het substraat en tussen de systemen) naar voren gebracht
als de sleutelvariabele waarmee ruimtelijke variatie in groei en productie het beste kan worden
verklaard. Er is één studie waarin specifiek aan ruimtelijke variatie in mosselkwaliteit binnen MZIsystemen in hoog dynamische gebieden (Waddenzee, Oosterschelde, Voordelta) gemeten is. Voor de
meeste MZI-locaties in deze studie werd geen ruimtelijk effect in productie gemeten binnen de
ruimtelijke kweekunits (met andere woorden: productie was vergelijkbaar aan de randen en in het
midden van het systeem). Op één locatie in de Waddenzee werd wel verminderde productie gemeten.
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Inleiding

Ontwikkelingen in de mosselsector hebben geleid tot een toenemend gebruik van Mosselzaad Invang
Installaties (MZIs) om te voorzien in mosselzaad als grondstof voor de bodemkweek (zie onder andere
Scholten 2007, Kamermans et al. 2014, Capelle & van Stralen 2017). MZI’s bestaan uit drijvers
(boeien, buizen) of frames met daaraan substraat in de vorm van touwen of netten. Op dit substraat
kunnen in het voorjaar en de vroege zomer de van nature in het water aanwezige mossellarven zich
hechten. Het aldus gehechte mosselzaad kan vervolgens in de waterkolom uitgroeien tot het een
geschikte grootte heeft om geoogst te worden om vervolgens uitgezaaid te worden op de
kweekpercelen. Productie van mosselzaad op een MZI-systeem kan uitgedrukt worden in kg
mosselzaad per meter touw of per vierkante meter net (Capelle & van Stralen 2017). Deze productie
is van een aantal factoren afhankelijk.
Broedval: er zullen voldoende larven aanwezig moeten zijn om zich te vestigen op het substraat en
het substraat moet geschikt zijn voor vestiging (bijvoorbeeld niet gehinderd door aangroei).
Groei: na broedval gaan de mosselzaadjes die zich op het substraat gehecht hebben groeien.
Mosselen zijn voor voedsel volledig aangewezen op de omgeving. Dit voedsel - voornamelijk in de
vorm van fytoplankton - wordt aangevoerd door het water, waarbij dus voldoende verversing nodig is.
Voor een goede groei is dus stromend voedselrijk water nodig.
Overleving: er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat een deel van het mosselzaad op de
MZIs het niet overleeft. Concurrentie om voedsel of plaats met andere mosselen (interspecifiek) of
met andere dier- of plantensoorten (intraspecifiek) kan sterfte tot gevolg hebben. Daarnaast vindt er
sterfte plaats door predatie, waarbij mosselen geconsumeerd worden door bijvoorbeeld zeesterren,
vissen, krabben of vogels. Ten slotte kan het mosselzaad ook door diverse oorzaken (bijvoorbeeld
door sterke stroming, hoge mosseldichtheid, of stormen van het substraat af vallen (afvalverlies),
waardoor het voor de oogst verloren is.
Haalbare productie van een MZI-locatie is ook afhankelijk van de productiedraagkracht van de locatie.
De hoeveelheid beschikbaar voedsel voor de mosselen bepaalt de productiviteit van een MZI-locatie.
Het inschatten van deze productiedraagkracht is complex, en vereist een vergaand begrip van de
interacties tussen het MZI-systeem en de omgeving (McKindsey et al. 2006). Dit maakt ook het
inrichten van een MZI-locatie complex, omdat de algehele productie gemaximaliseerd dient te worden
terwijl variatie binnen de locatie geminimaliseerd dient te worden. Er moet dus met betrekking tot de
inrichting van het systeem rekening gehouden worden met de omgeving. De sleutelfactoren die hier
van invloed op zijn, zijn: stroomsnelheid, stroomrichting en voedselconcentratie (Rosland et al. 2011).
Op deze factoren heeft een kweker geen invloed. De variabelen waar een kweker wel invloed op heeft
is de configuratie van de systemen op locatie, vooral in het aantal systemen, de hoeveelheid substraat
en de dichtheid van de systemen (#systemen per ha).
Het proces waarbij de configuratie van MZI-systemen een negatief effect heeft op de productie van
deze systemen ook wel aangeduid met ‘schaduwwerking’.
Voorliggend literatuuronderzoek geeft een overzicht in hoeverre de configuratie van de MZI-systemen
in relatie tot de omgevingsfactoren de productie van MZI-mosselzaad kan beïnvloeden.
MZI-systemen
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven over in hoeverre kweeksystemen de stroming
beïnvloeden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het mogelijke effect van deze veranderingen op de
broedval van mosselen. Hoofdstuk 4 beschrijft mogelijke effecten van omgevingsfactoren op de
voedselvoorziening voor mosselen, en daarmee op de productie van het systeem en in hoofdstuk 5
wordt beschreven welke factoren in de configuratie van kweeksystemen de meeste invloed hebben op
de productie van off-bottom kweeksystemen.
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De (internationale) literatuur over dit onderwerp gaat in op off-bottom kweeksystemen, vooral
longlines en vlotsystemen voor productie van consumptie mosselen. Specifieke studies naar MZIsystemen over dit onderwerp zijn nauwelijks verricht. Daarom zal het grootste gedeelte van deze
literatuurstudie ingaan op effecten gemeten bij longline en vlotsystemen. Longlines en vlotsystemen
zijn ook als MZI gebruikt, in dit rapport refereren de termen longlines en vlot(systemen) echter
uitsluitend naar hangcultuursystemen, waarin off-bottom consumptiemosselen gekweekt worden. Alle
systemen die uitsluitend voor de invang van zaad als uitgangsmateriaal voor de mossel bodemcultuur
gebruikt worden, worden aangeduid als MZI(-systemen). Er zijn een aantal verschillen tussen deze
systemen en MZI-systemen: MZI-systemen worden exclusief gebruikt voor de invang van mosselzaad,
dit limiteert het gebruik tot een korte periode waarbij de meeste productie in de zomer plaatsvindt. In
de zomer is het vaak rustig weer en is veel voedsel voorhanden zodat het zaad op de systemen hard
groeit. Longlines en vlotsystemen zijn in de regel gesitueerd in laag-dynamische gebieden, om het
afvalverlies voor (grote) mosselen te minimaliseren. MZIs zijn met name geplaatst in hoogdynamische gebieden in de Waddenzee en Oosterschelde, en het mosselzaad wordt geoogst voor het
moment dat het afvalverliesrisico hoog wordt.
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Effecten van off-bottom
mosselkweeksystemen op de
stroming

MZI-drijvers zijn verankerd aan palen of met ankers op vaste posities en het substraat hangt in de
bovenste 3-5 meter van de waterkolom. Het water stroomt door de systemen heen en ervaart daarbij
weerstand waardoor het stromingsprofiel veranderd en de stroomsnelheid afgeremd wordt.
Waterbeweging in en rondom MZIs zijn nog niet gekwantificeerd. Er zijn in diverse delen van de
wereld wel metingen verricht aan vergelijkbare structuren, namelijk aan drijvende longlines en aan
vlotten met substraat. Metingen laten zien dat de waterstroming binnen longlines en vlotsystemen
door deze systemen gereduceerd wordt (Boyd & Heasman 1998, Heasman et al. 1998, Grant & Bacher
2001, Strohmeier et al. 2005, Riethmüller et al. 2006, Aure et al. 2007, Stevens et al. 2008,
O’Donncha et al. 2013, Aguiar et al. 2017).
In een longline systeem in Noorwegen was de stroomsnelheid 30 meter vanaf de rand van het
systeem met meer dan 70% afgenomen (Strohmeier et al. 2005, Strohmeier et al. 2008). Ook in
longlines in Ierland werd een afname in stroomsnelheid gevonden van rond de 30% (O’Donncha et al.
2013). In Spanje remden de vlotten met substraat de stroomsnelheid met 25-62% af (Cranford et al.
2014). In Saldanha Bay (Zuid Afrika) werd de stroomsnelheid met een factor 6 verlaagd in het midden
van het vlot Boyd and Heasman (1998). Op grotere schaal zoals gebieden waar grote concentraties
kweeksystemen liggen kan de doorstroming in heel het kweekgebied aanmerkelijk lager zijn, zoals
berekend voor Sungo Bay in China (Grant & Bacher 2001).
Verandering in stroomsnelheid ontstaan vooral door de weerstand die het substraat met mosselen (en
aangroei) aan het langsstromende water geeft (Stevens et al. 2007). Er zijn verschillende wiskundige
modellen ontwikkeld om veranderingen in stroming rond en in longlines en vlotten met substraat in
kaart te brengen (Aure et al. 2007, Rosland et al. 2011, O’Donncha et al. 2013, Newell & Richardson
2014, Wang et al. 2015). Door de complexiteit en een gebrek aan empirische gegevens, hebben deze
modellen echter een relatief grote onbetrouwbaarheidsmarge (Cranford et al. 2014). Als bijvoorbeeld
in een longline systeem het water langs de lijnen met mosselen stroomt ontstaat er turbulentie
waardoor in combinatie met de lagere stroomsnelheid de weerstand van de volgende lijn
stroomafwaarts afneemt, of er kan sprake zijn van een aanzuigende werking van onderaf (Stevens et
al. 2007, Cranford et al. 2014).
De stroomsnelheden die in voorgaande studies gerapporteerd zijn (maximale waardes 0.3 m s-1) zijn
een aantal maal lager dan wat bij MZI-systemen in de Waddenzee gevonden wordt. Voor de Marsdiep
inlaat worden maximale stroomsnelheden van 1.0-1.5 m s-1 gerapporteerd (Ridderinkhof et al. 2002).
Het is onbekend in welke mate MZI systemen in hoog dynamische gebieden de stromingspatronen
beïnvloeden. Op basis van (Petersen et al. 2008 en Cranford et al. 2014) kan mogelijk verwacht
worden dat de effecten van de systemen op de stroming relatief zelfs hoger is in hoog dynamische
gebieden.
Behalve binnen de kweeksystemen zijn er ook effecten op de waterstroming rondom de systemen. In
mosselcultures in Spanje werd stroomafwaarts van de vlotsystemen, door vortices (draaiende
beweging in een vloeistof), een voedselarme zone van 30-50 m gevonden (Riethmüller et al. 2006).
Daarna herstelde de stroming en hiermee toevoer van het voedsel zich weer. Om die reden wordt een
afstand van 100 tussen de vlotten geadviseerd in deze Spaanse situatie waarbij de structuren elkaar
dan niet in de weg zitten (Petersen et al. 2008).
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Variatie in broedvalsucces

De variatie in stroomsnelheden veroorzaakt door de systemen kunnen theoretisch een effect hebben
op de vestigingskans van mossellarven. Hier is echter weinig over bekend. Er is wel een studie
uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden, waarin mossellarven blootgesteld werden aan
verschillende stroomsnelheden (Pernet et al. 2003). De resultaten hiervan laten zien dat mosselen
zich actief vestigen in micro-habitatten waar de schuifspanning en stroming relatief laag is. Als de
stroming langzaam opgevoerd werd, waren de mossellarven niet meer in staat actief een geschikte
plaats te selecteren. Ze gedroegen zich dan als passieve deeltjes en het broedvalsucces nam af.
Als er structureel voedseltekort optreedt binnen de MZI kan dit gevolgen hebben voor de prestaties
van de mosselen. Constante blootstelling van mossellarven aan een laag voedselaanbod leidde bij
juveniele mosselen in een experimentele setting (Mytilus galloprovincialis) tot grotere verliezen en
tragere groei (Phillips 2014).
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Voedseldepletie in off-bottom
mosselkweek systemen

Groei van mosselen wordt bepaald door temperatuur en voedselbeschikbaarheid (Smaal & Van Stralen
1990, Troost et al. 2010). Voedselbeschikbaarheid is op zijn beurt weer afhankelijk van de omgeving,
vooral van de voedselconcentratie, voedselsamenstelling en stroming (Fréchette et al. 1989, Smaal &
Van Stralen 1990, Bayne 1998, Cranford & Hill 1999). Wanneer mosselen in hoge dichtheden
voorkomen kan concurrentie om voedsel optreden, en de groei kan hierdoor achterblijven (AlunnoBruscia et al. 2000). Voedseldepletie treedt op als het voedsel (fytoplankton) sneller opgenomen
wordt dan dat het door waterstroming of primaire productie aangevuld wordt. Voedseldepletie - wat
nauw samenhangt met reductie in stroomsnelheid door kweekstructuren - is een belangrijke indicator
voor het vaststellen van de productiedraagkracht van een kweeklocatie (Grant & Bacher 2001, Grant &
Filgueira 2011).
Kweekstructuren (zoals longlines) worden veelal met de stroomrichting mee geplaatst zodat het water
door de ruimtes tussen de structuren door kan stromen, en de weerstand op de systemen minimaal is.
De stroomsnelheid van het water neemt af wanneer het door de kweekstructuur stroomt (zie
hoofdstuk 2), en in combinatie met de filtratie van de mosselen neemt daarmee ook de concentratie
aan voedseldeeltjes stroomafwaarts het systeem af (Aure et al. 2007). Als de kweekstructuren
loodrecht op de stroming geplaatst zijn neemt de weerstand van de structuren toe en neemt de
stroomsnelheid sneller af, waardoor de kans op depletie verder toeneemt (Petersen et al. 2008).
Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar die mogelijke voedseldepletie in MZI-systemen
beschrijven. Voor andere mosselkweeksystemen (longline, vlotten) zijn wel gegevens beschikbaar.
Studies hierover berichtten over afnames van fytoplankton tussen 10 en 80% binnenin de
mosselkweekstructuur (Navarro et al. 1991, Boyd & Heasman 1998, Heasman et al. 1998, Ogilvie et
al. 2000, Strohmeier et al. 2005, Riethmüller et al. 2006, Gibbs 2007, Petersen et al. 2008, Cranford
et al. 2014). Het verschil in afname van voedseldeeltjes tussen de verschillende studies hangt vooral
af van het voedseltransport (stroming), de grootte (volume) van de structuur, het aantal mosselen en
de oriëntatie van de structuren (Duarte et al. 2008, Rosland et al. 2011, Cranford et al. 2014).
Verdeling van voedsel binnen het systeem wordt gecontroleerd door de hydrodynamiek
(stromingspatronen) binnen en buiten de kweekstructuur (Cranford et al. 2008). Deze
omgevingseffecten kunnen niet gegeneraliseerd worden; of vanuit het ene systeem op het andere
systeem geplakt worden. In een productieve omgeving met hoge stroomsnelheden en wind-gedreven
menging kan het praktisch erg lastig zijn depletie aan te tonen (Ogilvie et al. 2000, Petersen et al.
2008). In veel gevallen leidt voedseldepletie in het midden, of stroomafwaarts het systeem tot een
lagere groei en conditie van de mosselen in het midden van de kweekstructuur (Navarro et al. 1991,
Boyd & Heasman 1998, Karayücel & Karayücel 2000, Strohmeier et al. 2008).
Er is één studie uitgevoerd naar voedseldepletie binnen MZI-systemen in de Waddenzee en
Oosterschelde, waarbij ruimtelijke variatie in vleesgewicht binnen het systeem als indicator voor
voedseldepletie is gebruikt (Kamermans et al. 2014a). In deze studie (2013) zijn mosselen verzameld
tijdens de oogst, aan de rand en in het midden van de MZIs. Dit onderzoek is uitgevoerd op twee MZIlocaties in de Waddenzee (Gat van Stompe en Zuidmeep), twee locaties in de Oosterschelde (Neeltje
Jans en Galgeplaat) en een locatie in de Voordelta (Brouwershavense Gat). Van deze mosselen is de
conditie bepaald. Er werd in deze studie op één van de vijf onderzochte locaties, te weten het Gat van
Stompe een beter conditie van mosselen gevonden aan de rand van het systeem dan in het midden.
Bij de andere locaties kon geen aantoonbaar verschil gevonden worden.
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Effecten configuratie MZI systeem

Ruimte tussen de systemen (systeemdichtheid) wordt aangehaald als belangrijke sturende factor voor
het mogelijke optreden van productievermindering. Systeemdichtheid bepaalt namelijk zowel de
reductie in stroomsnelheden als de filtratiedruk en dus voedselopname capaciteit van het systeem.
In het duiden van de resultaten voeren de auteurs in Kamermans et al. (2014a) de dichtheid van de
systemen (ruimte tussen de netten) op als meest aannemelijke verklaring voor variatie in conditie
binnen de systemen van het Gat van Stompe. Gat van Stompe werd in 2013 namelijk minder intensief
gebruikt dan de Zuidmeep. Op de Zuidmeep zijn ook metingen verricht en daar is geen ruimtelijk
patroon gevonden. Ten opzichte van de Zuidmeep waren de systemen in het Gat van Stompe volgens
de auteurs dichter op elkaar geplaatst. Gegevens over mosseldichtheid of afstand tussen de systemen
zijn in deze studie niet verzameld, waardoor deze aanname niet kan worden geverifieerd.
In een modelstudie toegespitst op longlines in Noorwegen bleek ruimte tussen de touwen de
sleutelvariabele om totale biomassa productie te kunnen simuleren (Rosland et al. 2011). Het model
suggereerde een drempelwaarde in de ruimte tussen de touwen. Beneden deze waarde daalden de
stroming en filtratie van de mosselen sterk, met als gevolg een afname in groei en een toename van
de ruimtelijke variatie in groei. Deze drempelwaarde is sterk afhankelijk van de omgeving en zal voor
de voedselrijke en snel stromende Waddenzee anders zijn dan voor de voedselarme en langzaam
stromende locatie in Noorwegen.
In een andere studie wordt gerapporteerd dat voor een longline-systeem in Noorwegen (gemiddelde
stroomsnelheid 2.5-5.5 cm s-1) de structuren aangepast zijn door meer ruimte tussen de longlines
(5.5 m ten opzichte van 1.5 m) te creëren. De kleine afstand tussen de longlines zorgde voor te veel
weerstand (afname in stroomsnelheid van 70%) waardoor de voedseltoevoer en daarmee de groei in
die mate achterbleef dat rendabel kweken niet mogelijk was (Strohmeier et al. 2005, Strohmeier et al.
2008). In de systemen met meer ruimte tussen de longlines vond in het midden van de systemen nog
steeds een fytoplankton reductie van 20-91% plaats (Strohmeier et al. 2008). In een statistische
verkenning naar factoren in de productie van mosselen in de longline in Tracadie Bay in Canada werd
de ruimte tussen de touwen als enige verklarende variabele gevonden om gemeten verschillen in
mosselgewicht te kunnen verklaren (Drapeau et al. 2006). De modellen in deze studie voorspelden
18% toename in mosselgewicht (~34 mm) bij een toename van 11 cm ruimte tussen de touwen.
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Conclusies

Ruimtelijke variatie in mosselproductie binnen off-bottom systemen is aangetoond voor longlines,
vlotten met substraat en bij MZIs. Oorzaak hiervan is de weerstand die deze systemen hebben op het
instromende water, die weerstand veroorzaakt een afname in stroomsnelheid. De afname in
stroomsnelheid kan in combinatie met de filtratie van mosselen leidden tot lokale voedseldepletie
binnen in het kweeksysteem. Door depletie wordt de groei geremd en neemt de ruimtelijke variatie in
productie toe. Op basis van deze literatuurstudie is het niet mogelijk conclusies te trekken over de
effecten van een afname van stroomsnelheid op broedvalsucces of overleving.
De mate en vorm waarin off-bottom kweekstructuren de stroomsnelheid beïnvloeden, is complex,
afhankelijk van de omgeving en gaat gepaard met grote onzekerheid. Het is echter evident dat dit
proces op kan treden; in alle hier geciteerde studies over dit onderwerp is dit effect gevonden, of
wordt dit effect genoemd. Hierbij moet aangemerkt worden dat de meeste studies gericht zijn op
longline en vlot systemen voor de productie van consumptie mosselen in laag dynamische gebieden en
dat er weinig studies bekend zijn specifiek voor MZI-systemen in hoog dynamische gebieden met hoge
stroomsnelheden. In de meeste gevallen wordt voedseldepletie en/of verminderde productie gevonden
in het midden van het kweeksysteem.
Uit de literatuur kan geconcludeerd worden dat configuratie van de kweeksystemen gebruikt kan
worden als sturende variabele in het off-bottom kweekproces om voedseldepletie te voorkomen.
Hierbij werd tussenruimte (ruimtes tussen het substraat en tussen de systemen) naar voren gebracht
als de sleutelvariabele waarmee ruimtelijke variatie in groei en productie het beste kan worden
verklaard. Dit is aangetoond in zowel experimentele studies als in statistische en wiskundige
modelsimulaties Het vergroten van de ruimte tussen het substraat leidt in een aantal
studies/modelscenario’s tot een toename van de groei en productie. Deze studies zijn uitgevoerd met
longlines in laag dynamische gebieden. Er is één studie waarin specifiek aan ruimtelijke variatie in
mosselkwaliteit binnen MZI-systemen in hoog dynamische gebieden (Waddenzee, Oosterschelde,
Voordelta) gemeten is. Voor de meeste MZI locaties in deze studie werd geen ruimtelijk effect in
productie gemeten binnen de ruimtelijke kweekunits (met andere woorden: productie was
vergelijkbaar aan de randen en in het midden van het systeem). Op één locatie in de Waddenzee werd
wel verminderde productie gemeten.
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