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Oesters kweken waar
de oesterboorder met open
mond ligt te wachten:
Hoe moet dat?
Door Eva Hartog & Tony van der Hiele, HZ University of Applied Sciences

Oesters, Zeeuwse platte of Japanse creuse, we houden ervan!
De kweek van beide soorten gebeurt in de deltawateren in Nederland.
Maar sinds enkele jaren is er een roofslak die nog liever oesters eet dan wij:
de Japanse oesterboorder. De manier waarop deze slak huishoudt op de
Zeeuwse kweekpercelen is destructief. Als deze veelvraat in het huidige
tempo doorgaat, blijft er geen oester meer over voor de consument. De
noodklok luidt voor de oestersector, niet alleen in Nederland, maar ook in
Frankrijk. In het project “Leren Leven met de Oesterboorder”, gesubsidieerd
door de Stichting Innovatie Alliantie (SIA), hebben de HZ University of Applied
Sciences, samen met de sector en andere partners, manieren gezocht om deze
bedreiging voor de oester aan te pakken.

Japanse oesterboorder
Japanse oesterboorders, Ocinebrellus inornatus (Figuur 1) zijn roofslakken, van origine
afkomstig uit Noordoost Azië. Sinds 2007 worden ze gevonden in de Oosterschelde, waar
ze waarschijnlijk beland zijn via schelpdiertransporten. De laatste jaren is de omvang van
de oesterboorderpopulatie sterk gegroeid en
komen ze ook voor in het Grevelingenmeer
en het Veerse Meer. De oesterboorders boren
een gaatje door de oesterschelp en zuigen het
vlees op. Ze planten zich voort door geslachtsgemeenschap, waarna het vrouwtje ei-pakketten (kleine geel-oranje envelopjes - Figuur 2),
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op hardere substraten afzet. De schelp kenmerkt zich door vijf windingen met 4-12 verticale richels. De mondopening is ovaal, met een
dikke buitenrand en bruinig van kleur.
De oesterboorder vormt een grote bedreiging
voor de traditionele kweek van oesters. Momenteel ondervindt de oestersector grote verliezen door de predatie van deze oesterboorder: volgens sommige berichten tot wel 90%
van de gehele oesterpopulatie. Daarom zijn
oesterkwekers op zoek naar handelingsperspectieven om deze predatie te verminderen.

Figuur 1: De Japanse oesterboorder op een creuze oester (foto: Luc Kauhl, HZ).
Het project “Leren Leven
met de Oesterboorder”
Met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek - Stichting
Innovatie Alliantie (SIA) - is van februari 2018
tot juli 2020 het project “Leren Leven met de
Oesterboorder” uitgevoerd. In dit project deed
de onderzoeksgroep Aquacultuur in Deltagebieden van de HZ University of Applied Sciences praktijkgericht onderzoek, samen met
onder andere de Nederlandse Oestervereniging (NOV), 12 oesterkwekers en Wageningen
Marine Research. In laboratoria en op kweekpercelen in de Oosterschelde is onder meer
gekeken naar de mobiliteit, aanwezigheid en
voedselvoorkeur van de oesterboorder (Figuur 3). De focus lag daarbij op het zoeken
naar manieren om de invloed van de oesterboorder te beperken.

Het doel van het project was om Zeeuwse oesterkwekers gevalideerde handelingsperspectieven aan te reiken die mogelijke kweekmaatregelen opleveren waarmee de oesterboorder
wordt weggehouden, vermeden of bestreden.
Met een betere overleving en groei van oesters
op hun kweekpercelen hopen de kwekers hun
opbrengst weer te kunnen vergroten.

Door de oesterboorder
luidt de noodklok voor
de oestersector.
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Figuur 2: Ei-pakketten van oesterboorder (foto: Eva Hartog, HZ).

Kruipsnelheid van oesterboorders
Uit de literatuur blijkt dat verspreiding van
oesterboorders minder dan 1 km per jaar is1.
Dit getal geeft geen realistisch beeld voor de
verplaatsing van de oesterboorders over de
kweekpercelen. Dat is omdat kruipgedrag onder meer afhankelijk is van de ondergrond en
wellicht van stroming. Om de mobiliteit van
oesterboorders op de kweekpercelen te bepalen, is een 50 meter lange kooi geplaatst op een
perceel op de Yerseke bank (Figuur 4). Daar is
gedurende 12 dagen de positie van 400 oesterboorders bepaald.
Oesterboorders blijken zich vaak willekeurig
te bewegen, en soms helemaal niet. Wanneer
de niet-actieve oesterboorders buiten beschouwing worden gelaten, kruipt een oesterboorder gemiddeld 2,2 meter per dag. Als
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de niet-actieve oesterboorders wel meegenomen worden, is de gemiddelde kruipsnelheid
ongeveer 1,4 meter per dag. Gezien de relatief
trage kruipsnelheid van oesterboorders kan
regelmatig schoonvissen van perceelranden
effectief zijn om te voorkomen dat meer oesterboorders op de kweekoesters prederen.
Verspreiding op percelen
Tijdens verschillende bemonsteringen op
droogvallende kweekpercelen in de Oosterschelde is in kaart gebracht op welke plaatsen
de oesterboorders het meest aanwezig waren.
Er is onderscheid gemaakt tussen sediment
of het soort schelp waarop de oesterboorders
zaten. Van alle oesterboorders op de bemonsterde kweekpercelen zit meer dan 60% op
sediment: zand, gruis of lege schelpen (Figuur

Figuur 3: Kooien en constructies op de Yerseke bank waarin de veldexperimenten uitgevoerd zijn
(foto: Tony van de Hiele, HZ).

5). Ongeveer 20% zit op oesters en de overige
oesterboorders zitten op andere schelpen of
op soortgenoten.
De gemiddelde dichtheid van de oesterboorders op de droogvallende kweekpercelen ligt
tussen de 4 tot 12 oesterboorders per m2. Wanneer er geen oesters op de percelen liggen, of
wanneer de kweekpercelen recent schoongevist zijn, zijn er minder oesterboorders te
vinden. In de wetenschap dat oesterboorders
talrijker zijn op volle percelen en bewust
richting de oesters kruipen, kunnen kwekers
de predatiedruk op marktwaardige oesters
verminderen door hun kweekpercelen en perceelranden regelmatig schoon te vissen van
oesterboorders.
Prooivoorkeur van de oesterboorder
Resultaten uit onderzoek in de VS en Denemarken gaven aan dat kleinere oesters meer
geboord werden dan de grotere2,3. Om te bevestigen of oesterboorders een prooivoorkeur
hebben, zijn op de kweekpercelen in de Oosterschelde predatie-experimenten uitgevoerd.
Hierbij is steeds de prooivoorkeur van oesterboorders voor twee oestersoorten of groepen

getest (predator-prooi verhouding 1:1). Na 3
weken is gekeken welke schelpdieren doorboord waren. Uit de veldexperimenten bleek
dat oesterboorders alleen een significante
prooivoorkeur hebben voor creusen boven
platte oesters (Figuur 6).
Invloed van seizoen op boorgedrag
In de zomer zijn oesterboorders veel actiever
dan in de winter3. Dat heeft met de temperatuur te maken (Figuur 7). In 2019 werden verschillende veldproeven van drie weken naar
voedselvoorkeur van de oesterboorder gedaan. Hierin was duidelijk te zien dat er meer
geboord werd in de zomermaanden (mei tot
september) dan daarna. Behalve dat er in de
winter minder boringen zijn, lijkt het erop dat

Oesterboorders bewegen
willekeurig maar toch vinden
ze oesters.

AQUAcultuur | 9

Figuur 4: De 50 meter lange kooi op de Yerseke bank (foto: Jildou Schotanus, NIOZ).

er meer gedeeltelijke boringen zijn dan geheel
doorboorde schelpen. Dat kan betekenen dat
de oesterboorder trager is bij lage temperaturen en er dus langer over doet om succesvol
door een schelp heen te boren.
Uit een onderzoek in Amerika blijkt dat er tijdens de 4 maanden dat de temperatuur boven
de 15oC uitkomt, meer oesters gegeten worden
dan in alle overige maanden van het jaar4. Ook
worden daar net na de winter en in het voorjaar meer kleine oesters (minder dan 1-2 gram)
geboord dan halfwas oesters (circa 10 gram),
terwijl in het zomerseizoen meer halfwas oesters geboord worden. In de zomer hebben de
oesterboorders door de hogere temperatuur
meer eten nodig. Ook hebben ze meer energie,
waardoor ze gemakkelijker dikkere schelpen
kunnen doorboren.
Handelingsperspectieven voor de kwekers
liggen in het beperken van bepaalde grootteklassen oesters (broed en halfwas) op de bodem tijdens de zomermaanden. De predatie
van oesterboorders op oesters vindt namelijk
vooral zomers plaats en de verliezen blijven
beperkt in de koudere maanden.
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Barrières
Het schoonvissen van de percelen voorafgaand aan het zaaien van oesters voorkomt
enige predatie. Toch komen oesterboorders
rap terug op de kweekpercelen.
Een van de onderzoeksvragen was: “Zou het
mogelijk zijn om een barrièrerand van mosselzaad om de oesters aan te leggen, waar de
oesterboorder niet doorheen komt?” Dit is uitgezocht in een experiment in de oesterputten
in Yerseke.
Het experiment bestond uit een rand van
mosselzaad met een breedte van 0,5, 1,0 of 1,5
meter. Binnen in de barrièrerand werden oesterboorders geplaatst. Buiten de mosselrand
bevonden zich oesters. Bij de helft van het

Naast regelmatig rondom
schoonvissen, kan een
brede strook mossels de
predatie verminderen.

Figuur 5: De verdeling van het aantal waargenomen oesterboorders met standaardeviatie (n = 5), op
acht type percelen op de Yerseke bank.

experiment zijn de oesterboorders meteen
ingezet en bij de andere helft pas na 4 weken,
zodat de mosselen sediment konden vormen,
met de gedachte dat oesterboorders niet van
losse bodem houden.
De resultaten toonden dat de oesterboorders
trager door de mosselrand gaan wanneer
deze eerst 4 weken sediment heeft gevormd,
dan wanneer de oesterboorders meteen worden uitgezet. Hoe breder de mosselrand, des
te groter de vertraging. Zowel bij een nieuwe
als een bestaande mosselrand (met sediment)
vertraagt een mosselrand van 1,5 meter de beweging van de oesterboorder significant ten
opzichte van die van 0,5 meter. Bij een nieuwe mosselrand van 1,5 meter heeft 40% van
de oesterboorders deze afstand na 80 dagen
overbrugd. Bij randbreedte een randbreedte
van 0,5 meter is dat 75%. Bij een bestaande
mosselrand zijn deze cijfers respectievelijk
15% en 55%.
Op basis van deze bevindingen kan gezegd
worden dat een mosselbarrière een goed alter-

natief kan zijn om oesterboorders weg te houden van marktwaardige oesters. Momenteel
is het echter niet toegestaan om mosselen op
oesterpercelen te leggen.
In de leer in Frankrijk
De oesterkwekers in de Zeeuwse Deltawateren kweken al van generatie op generatie
oesters. Met de komst van de oesterboorder
moeten ze aanpassingen doen in de huidige
manier van kweken. Met de opgedane kennis
van het ‘Leren leven met de oesterboorder’
project zijn de kwekers inmiddels wat wijzer,
maar zeker nog niet wijs genoeg. Ook zijn de
Nederlandse oesterkwekers helaas niet de enigen die hoge verliezen lijden door de predatie
van de oesterboorder. In de Franse kustgebieden (Normandië, Bretagne en Pays de la Loire)
kampen oesterkwekers ook met predatie van
de oesterboorder.
Als deel van het ‘Leren leven met de oesterboorder’ project organiseerde HZ University
of Applied Sciences daarom een studiereis
naar de regio bij Pays de la Loire en Zuid-Bre-
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Figuur 6: Gemiddelde aantal geboorde Creuze of Platte oester. Ratio prooi-predatie 1:1, n= 9.

tagne. Deelnemers gingen ‘in de leer’ bij Franse
collega’s. Van 17 tot 20 februari 2020 bezochten
11 oesterkwekers, 2 leden van de Nederlandse
Oestervereniging, 1 werknemer van het Ministerie LNV en 5 onderzoekers met een bus de
regio van Pays de la Loire en Zuid-Bretagne.
Het eerste bezoek op de agenda, vroeg in de
morgen, was aan Huîtres Vendée, in La Barre
de Monts. Dit is een oesterkweker die offbottom creuse oesters kweekt en zoutpannen
exploiteert. Het getij, zo vroeg in de morgen,
was gunstig waardoor we de off-bottom productielocatie konden bezoeken. Ook hier veroorzaakt de oesterboorder overlast. Tijdens de
sortering wordt deze handmatig verwijderd
en weggegooid.
In La Barre de Monts bezocht de groep aansluitend Les Huîtres du Cap Horn, waar
broed van creuse oesters wordt ingevangen
en vervolgens off-bottom opgekweekt. In de
sorteerhal komen oesters binnen in zakken.
Deze zakken worden uitgestort en machinaal
gesorteerd op grootteklasse van marktwaardige oesters en van oesters die teruggaan voor
verdere opgroei op off-bottom tafels.
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Na een heerlijke Franse lunch in een crêperie
reisde de groep verder naar France Naissain
in Bouin. De hatchery/nursery van het bedrijf
produceert broed van creuse oesters die ze
tevens off-bottom opkweken. In de nursery
worden miljoenen baby-oestertjes gehouden
in een grote loods. Zoveel oestertjes bij elkaar
zien is erg indrukwekkend, zelfs voor een
doorgewinterde oesterkweker.
Nadien bezocht de groep in Bouin de botenwerf Navalu. Deze is gespecialiseerd in het
bouwen van aluminium boten die worden ingericht voor de off-bottom schelpdierkweek.
De oesterkwekers deden ideeën op hoe de
kweek in Nederland efficiënter zou kunnen

Een Franse werf bouwt
een speciale boot voor het
werk op de off-bottom
percelen.

Figuur 7: Gemiddeld aantal boringen, met standaarddeviatie, per periode (3 weken) op 100 oesters
of mosselen. Hele boringen zijn volledig door de schelp heen; gedeeltelijke boringen zijn boorgaten
die niet helemaal door zijn. N = variëerde van 3 tot 6 proeven per periode.

met het gebruik van deze boten. Ondertussen
zijn enkele Nederlandse kwekers al in het bezit van aluminium boten van Navalu.

manier van kweken. Toch werden in de afgekeurde/uitgesorteerde oesters behoorlijk wat
boorgaatjes in de oesterschelpen gevonden.

De volgende ochtend stond de off-bottom locatie van France Naissain op het programma.
Na een rit over een weg die met hoogwater
volledig onder water staat, trokken we de
waadpakken aan en bekeken de vele tafels
met verschillende maten triploïde oesters,
afkomstig uit hun eigen hatchery (Figuur 8).
Platte karren met oesters rijden af en aan: iets
waar menig Zeeuwse oesterkweker jaloers op
is, omdat dit in Nederland niet is toegestaan.

Vervolgens bezocht de groep in Arradon de
oesterkwekerij Earl le Berrigaud, die platte en
creuse oesters kweekt op bodempercelen en
met off-bottom systemen. Ondanks de taalbarrière heeft de kweker met veel enthousiasme toegelicht hoe hij en zijn zoon werken.
Deze kweker had echter niet alleen passie voor
en verstand van oesters, maar ook een passie
voor wijn. Hierdoor ontstond er een spontane
wijnproeverij, waarvan het gezelschap met
volle teugen genoot.

Vervolgens ging de bus verder naar ZuidBretagne, waar we een bezoek brachten aan
Huîtres Henry, een oesterkweekbedrijf in Carnac. Het bedrijf vangt natuurlijk oesterbroed
in (zowel platte als creuse oesters) en kweekt
deze op bodem en off-bottom percelen op. Bij
Henry keken we rond in de bedrijfshal waar
oesters volautomatisch gesorteerd worden
voor de verkoop. Hier zeggen ze niet veel last
te hebben van de oesterboorder door hun

De laatste dag bezochten we in Larmor Baden
de oesterkweker Huîtres Crenegui, die zowel
platte als creuse oesters kweekt op bodem en
off-bottom percelen. Helaas konden we niet
meevaren naar de off-bottom kweeklocatie,
maar op het terrein was genoeg te zien en te
leren. Te midden van de gesorteerde oesters
werd er een mooie discussie gevoerd over
hoe de medewerkers van Huîtres Crenegui
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Figuur 8: Deelnemers aan de studiereis naar Frankrijk op een droogvallend kweekperceel van France
Naissain in Bouin.

omgaan met de oesterboorder en hoe ze hem
proberen tegen gaan. Ook hier blijkt dit geen
eenvoudige opgave en ondervinden ze veel
hinder van en verlies door deze predator.
Al met al een zeer geslaagde en leerzame studiereis, waarin vele verschillende facetten van
de Franse manier van oesterkweken bekeken
zijn en onderling ook veel kennis is uitgewisseld. In juli 2020, beklonken vrijwel alle reisgenoten het succes van deze reis tijdens een zeer
gezellige corona-proof reünie-BBQ.
Oesters kweken in aanwezigheid van de oesterboorders is een flinke uitdaging. Hoewel de
oesterboorder hardnekkig lijkt, heeft het onderzoek en de studiereis in het project “Leren
leven met de oesterboorder” nieuwe inzichten
over de oesterboorder opgeleverd. Oesterkwekers hebben nu betere ideeën over het verminderen van het effect van de oesterboorder op
hun oesterproductie.
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