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De sint-jakobsschelp en
zijn belangrijkste visserijen
Renger Dljkema
Rijksinstituut voor Visserij onderzoek Yerseke.

De visserij op verschillende soorten kamschelpen (Pectinidae, ze worden ook wei ten onrechte "kammosselen" genoemdl wordt in Groot-Brittannie, lerland, Frankrijk en Spanje
al zeer lang beoefend. Sinds de zestiger jaren is deze sterk in omvang toegenomen. De uit
visserijoogpunt belangrijkste soort is de sint-jakobsschelp (Pecten maximusl.
In het Engels wordt deze soort "scallop" genoemd, ook wei "escallop" of "king scallop" .
In het Frans spreekt men van de "coquille
saint-jacques" . Met name rond de Britse eilanden en noordelijker wordt ook gevist op een
andere soort, de "queen scallop" (Chlamys
opercularis). die daar meestal "queen" wordt
genoemd . Deze soort is kleiner dan de sint-jakobsschelp (8 - 10 cm) en heeft, in tegenstelling tot de laatste, twee bolle schelpen . In het
Frans heet hij "vanneau", in het Nederlands
de "wijde mantel" . Verder wordt in Frankrijk
en Spanje nog op andere soorten gevist, zoals
de "petoncle" (in Nederland heet deze de
"bonte mantel") . Vanuit IJsland bestaat de
laatste tien jaar een grote, maar door overbevissing in belangrijkheid afnemende visserij op
de "Iceland scallop" (Chlamys islandica) in de
Noordelijke IJszee . In de Middellandse Zee
wordt onder andere gevist op een familielid
van de sint-jakobsschelp, Pecten jacobeus, die
meestal de Mediterrane sint-jakobsschelp
wordt genoemd .
De sint-jakobsschelp is in meerdere opzichten
een bijzonder schelpdier: hij bezit oogjes in de
mantelrand, waarmee bewegingen in de omgeving kunnen worden waargenomen, en de
jonge exemplaren kunnen zwemmen . Mogelij k door deze eigenschappen, en misschien

ook door zijn fijne smaak, hangt er rond deze
soort van oudsher een sfeer van symboliek.
Volgens de Griekse mythologie moet de godin
Aphrodite uit een sint-jakobsschelp zijn geboren . In de middeleeuwen werd de schelp het
embleem van de pelgrims naar het bedevaartsoord Santiago de Compostela in Spanje .
Aan de apostel Jacobus ontleent het dier ook
zijn naam .
Aanvoer
Hieronder voigt een overzicht van de aanvoer
van de belangrijkste kamschelpsoorten in Europa :
1988
1985
Sint-jakobsschelp
Groot-Brittannie :
8.910 t
Frankrijk:
6.505 t
lerland
228 t
Spanje:
128 t
Belgie:
286 t
Totaal Europa:
16.057 t
20.000 t
Queen scallop
Europa :
Iceland scallop
Europa :

0.913 t

15.612 t

10.058 t

17.068 t

De aanvoercijfers van sint-jakobsschelpen vertonen een dalende trend: in 1985 was de Eu-
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Figuur 1: Geopende sint-jakobsschelp. De commercieel belangrijke
delen zijn aangegeven. Gearceerd: het manlijk/ vrouwelijke geslachtsorgaan (testis en ovarium), geruit: de sluitspier. Binnen de mantelligt
ook de kieuw, langs de mantelrand de 'de oogjes '. (Uit Mason, 1983).
ropes·e aanvoer 20 % hoger. Die van de queen
scallop daarentegen vertoont een stijgende
lijn, onder andere doordat vissers op deze visserij overschakelen. In 1988 bedroeg de aanvoer voor geheel Europa 15.612 ton, tegen
10.913 ton in 1985. Van de "Iceland scallop"
werd in 1988 in IJsland 10.058 ton aangevoerd, tegen 17.068 ton in 1985.
Ook in ons land worden op bescheiden schaal
sint-jakobsschelpen aangeland . De aanvoer
wordt echter niet geregistreerd . Bij Nederlandse schepen gaat het vooral om bijvangst van
de visserij op platvis . Meestal zijn dit kleine
hoeveelheden, hooguit enkele kisten, van kleinere (60 - 70 mm) sint-jakobsschelpen, die in
de zuidelijke Noordzee of op enkele tientallen
mijlen voor de Zuidnederlandse of de Belgische kust zijn gevangen . Daarnaast lossen in
Zeeuwse havens af en toe Engelse "scallop
dredgers" hun vangsten, waarbij tot enkele
tonnen van deze schelpdieren kunnen worden
aangevoerd . Deze zijn doorgaans groter van
stuk en vooral afkomstig van de grotere visserijen in het Kanaal. Voor zover bekend, vissen
enkele Urker boomkorvissers een gedeelte
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van het jaar op sint-jakobsschelpen in het Kanaal en voor de Schotse kust (Anon., 1990(1).
Voorkomen
De sint-jakobsschelp verkiest helder zeewater
met een hoog zoutgehalte (ca 35 gram per liter) . Hij komt voor in de Atlantische Oceaan
van noord Noorwegen tot lerland en Spanje,
de lerse Zee, en in de zuidelijke Noordzee tot
ter hoogte van ons land en de Schotse oostkust. Het dier leeft van de laagwaterlijn tot op
een diepte van ongeveer 200 meter, meestal
tussen 10 en 25 meter. De meeste bestanden
komen voor in gebieden met enige beschutting tegen stroming of golfslag, bijvoorbeeld
tussen de kapen van de Engelse en Franse
Kanaalkust. Op volle zee vindt men ook een
aantal kleinere populaties, bijvoorbeeld in de
beschutting van de megaribbels even ten zuiden van het Nauw van Calais (Fig 4) . In de Nederlandse kustwateren komt de sint-jakobsschelp niet of slechts zeer sporad isch
voor. Waarschijnlijk is dit een gevolg van te
lage watertemperaturen in de winter en bew egend zand in het ondiepe, turbulente water

vlak onder de kust. Enkele tientallen mijlen uit
de kust, op diepten van meer dan 25 m, worden wei sint-jakobsschelpen gevangen.
Levenswijze en voorfplanfing
Sint-jakobsschelpen leven in ondiepe, zelfgegraven kuiltjes in de bodem, op zandige, soms
ook wei iets slikkige of grindachtige gronden .
Vaak betreft het gebieden met wat beschutting tegen de getijstromen, waar de dieren in
staat zijn hun woonkuiltjes te graven en in
stand te houden . Gebieden met hoge stroomsnelheden, of met een vaste grindbodem,
worden daarom gemeden . De kuiltjes worden
gemaakt door met de schelpen te bewegen en
water uit te stoten . De dieren liggen, met de
bolle schelp boven, vlak onder het maaiveld en
camoufleren zich vaak met een laagje zand.
Wanneer ze worden verstoord, of wanneer
het milieu ongunstig wordt, kunnen ze zich
verplaatsen . Dit doen ze door met hun schelpen te klapperen en daardoor een gerichte
waterstraal uit te stoten. Kleinere dieren kunnen zo actief zwemmen, grote exemplaren
schuiven over de bodem voort. Ze zijn hiervoor
toegerust met een bijzonder sterk ontwikkelde
sluitspier. Sint-jakobsschelpen voeden zich,
zoals vrijwel aile tweekleppigen, met zwevende algjes (fytoplankton) en deeltjes van dood
plantaardig materiaal, die ze met hun kieuwen
(Fig. 1) uit het water filtreren. Het voedselgehalte van het water heeft een belangrijke invloed op de groei en de voortplanting.
Sint-jakobsschelpen worden op ongeveer driejarige leeftijd geslachtsrijp . Ze zijn hermafrodiet, dat wil zeggen dat ieder dier zowel mannelijk als vrouwelijke geslachtsorganen heeft
(Fig . 1) . Eicellen en sperma rijpen tegelijk,
maar worden niet samen uitgestoten, waardoor -schadelijke- zelfbevruchting wordt vermeden. De in rijpe toestand cremekleurige,
mannelijke en oranje-rode vrouwelijke geslachtsorganen samen, worden in het Engels
"roe" of "red meat" genoemd en in het Frans
"corail" . De aanwezigheid ervan verhoogt de
handelswaarde van de dieren aanzienlijk. De
geslachtsorganen rijpen in de loop van het

voorjaar en zijn na het paaien leeg en com mercieel niet meer aantrekkelij k. De beste periode
om sint-jakobsschelpen te vissen ligt dan ook
in de weken v66r het paaien . Dit vindt plaats
tussen april/mei en oktober, maar vooral in de
maanden juli, augustus en september. Jongere dieren (2,5 - 3 jaar oud) paaien doorgaans in
€len keer in de loop van augustus, volwassen
dieren van 3 jaar en ouder vaa k in twee of
meer perioden . Dit kan per locatie verschillen :
in de baai van St. Brieuc bijvoorbeeld, paait de
gehele populatie massaal zodra de watertemperatuur eind juli de waarde van 15,5 - 16 °C
bereikt. De populatie in de Seinebaai daarentegen, paait gespreid over de periode van mei tot
september. Na de bevruchting leeft de la rve
een aantal weken vrij zwevend in het water,
totdat hij naar de bodem zinkt. Vanaf dat moment spreekt men van "broed" . Net als mosselzaad hecht het broed zich met byssusdraden vast aan harde voorwerpen op de zeebodem oWanneer het jonge dier groter wordt,
verdwijnt de byssus en leeft het dier verder
vrij .
Het voortplantingssucces van de sint-jakobsschelp is wisselvallig . In combinatie met
zijn relatief trage groei (ca . 3 jaar tot geslachtsrijpheid), maakt dit dat natuurlijke bestanden
gemakkelijk kunnen worden overbevist. Men
probeert in Frankrijk (Bretagne en Normandie)
en Schotland de schaarste te compenseren
door broed kunstmatig in de natuur op te vangen en op te kweken, waarna het een jaar
oude broed bij een grootte van ongeveer 3 cm
wordt uitgezet. Ook worden sint-jakobsschelpen en queens in toenemende mate voor de
consumptie in hangcultuur gekweekt. Dit is
vooral het geval in Schotland, waar in 1989 de
jaarproductie 6 ton bedroeg . In 1992 hoopt
men daar niet minder dan 900 ton sint-jakobsschelpen en 3.900 ton queens te produceren. Het Nederlandse bedrijf Franken in
Goes heeft, in samenwerking met een Schots
bedrijf, een machine ontwikkeld om grote hoeveelheden sint-jakobsschelpen individueel aan
lijntjes op te hangen, de zogenaamde, oorspronkelijk uit Japan afkomstige, "ear-han-
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Figuur 2: De groeisnelheid, weergegeven als de schelplengte per jaarring, van sint-jakobsschelpen op vier plaatsen langs de Engelse zuidkust. De plaatsen zijn terug te vinden in figuur 3. De groeisnelheid
neemt toe van west naar oost. (Uit Franklin c.s., 1980)
ging" techniek. In andere landen, met name
Japan, de Verenigde Staten en Canada, is men
met de cultuur van kamschelpsoorten al verder. Diepgevroren sluitspieren van de in Japan
en in China gekweekte soort Patinopecten
yessoensis (Japanse jaarproductie in 1988:
182.000 ton! ) komt men ook op de Europese
markt tegen, waar ze ook al voor een prijsdaling hebben gezorgd.

Groei
Zoals bij aile tweekleppige schelpdieren, verschilt de groeisnelheid van sint-jakobsschelpen sterk per locatie en met de diepte . De
groeisnelheid wordt door een aantal factoren
bepaald. De belangrijkste hiervan is het voedselaanbod . In voedselrijk water is de groeisnelheid hoger. Volgens Franklin, c .s. (1980)
groeien de sint-jakobsschelpen in het Oostelijk
Kanaal sneller dan in het Westelijk Kanaal .
Waarschijnlijk komt dit door de invloed van
voedselrijk kustwater in het oostelijk Kanaal,
terwijl de schelpdieren in het westelijk Kanaal
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het moeten doen met relatief voedselarm
oceaanwater. Fig. 2 toont verschillen in groeisnelheid tussen een viertal populaties in het
Kanaal. De locaties liggen langs de Engelse
zuidkust, in volgorde van west naar oost. Du idelijk is te zien dat de lengte van de schelp,
vooral na de vorming van de derde jaarring,
dus vanaf het derde levensjaar, in oosteljke
richting sterk toeneemt. Bij vijfjarige dieren is
het verschil zelfs ruim 3 cm.
Beschutting heeft een positieve invloed op de
groeisnelheid . Waarschijnlijk komt dit, doordat
bij hoge stroomsnelheden of golfwerking de
dieren worden ge·irriteerd door een "bombardement" met zandkorrels . Ze zijn dan gedwongen de schelp te sluiten, waardoor geen
voedsel kan worden opgenomen, en ook kost
het wegwerken van zand uit schelp en kieuwen veel energie . Oat gaat dan ten koste van
de groei . Verder groeien sint-jakobsschelpen
in ondiep water sneller dan in diep water, naar
wordt aangenomen omdat in de buurt van de
kust doorgaans meer fytoplan kton beschik-

baar is en daar in de zomer ook hogere watertemperaturen worden bereikt. Verder kan
voedselconcurrentie als gevolg van een hoge
populatiedichtheid, of van de nabijheid van
grote bestanden van andere filtrerende schelpdieren, de groeisnelheid doen afnemen. In het
algemeen bereikt een sint-jakobsschelp in zijn
eerste winter een grootste schelplengte van
20 - 25 mm, en in zijn tweede winter van 50 70 mm. Dieren groter dan 90 mm worden in
het westelijk Kanaal als regel marktwaardig
gevonden . In het oostelijk Kanaal, waar de
groei veel beter is, worden maar weinig sintjakobsschelpen aangevoerd onder 110 mm
(Franklin, c.s., 1980).
De visserij
De visserij op sint-jakobsschelpen is seizoensgebonden en vaak gekoppeld aan de voortplantingscyclus. Met name is belangrijk, in
welke periode de felbegeerde "roe" aanwezig
is. Dit verschilt per gebied . Verder speelt ook
een rol dat de meeste vissers ook in andere
seizoensvisserijen actief zijn. In de Engelse
wateren worden de hoogste prijzen in het
westelijk Kanaal in het voorjaar betaald en rond
het Isle of Man, in lerland en aan de Schotse
westkust in het voorjaar en de nazomer. De
bestanden in het oostelijk Kanaal worden vooral in het najaar bevist (Mason, 1983). In het
oostelijk Kanaalloopt het seizoen tussen 1 oktober en 15 mei.
Regelingen
Het wisselvallige voortplantingssucces en de
intensieve bevissing van de sint-jakobsschelp
vergroten de kans op overbevissing sterk. Ook
het feit dat bij voorkeur op kuitzieke dieren
wordt gevist. waardoor de voortplanting in
gevaar kan komen, maken regulering van de
visserij noodzakelijk. De meeste visserijen op
de sint-jakobsschelp en de queen scallop zijn
per land en per visgebied gereguleerd. Dit gebeurt door middel van gesloten tijden en gebieden, quota en minimum maten en door vistuigvoorschriften, zoals vaste breedten, gewichten en tandafstanden van de korren. Door

Figuur 3: De belangrijkste voorkomens van
sint-jakobssehelpen in Groot-Britannia en lerland (Uit: Mason, 1983).
de EEG is in heel Europa een minimummaat
van 11 em voorgeschreven. In Frankrijk is de
visserij sterk gereguleerd. Dit gebeurt daar
door de beroepsorganisatie voor de sintjakobsschelpenbedrijf, het zogenaamde "Comite Interprofessionel de la coquille saint-jacques et autres pectinides" .
De belangrijkste visserijen
De visgebieden van sint-jakobsschelpen en
queens in de Engelse wateren (situatie van
omstreeks 1980) zijn weergegeven in fig .3.
(uit : Mason, 1983). Darby (1989) geeft een
overzicht van de bestanden in het Kanaal en
langs de Franse kust (Fig. 4) . De belangrijkste
vangstgebieden zijn de fjorden aan de Schotse westkust (in 1988 4.205 ton), de zuidkust,
bijvoorbeeld Eddystone Bay en Lyme Bay
(3.134 ton) en de wateren rond het Isle of Man
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Figuur 4: De belangrijkste visserijen op sint-jakobsschelpen in het Kanaal: 1. Cardigan Bay, 2 . Wolf
Rock, 3. Eddystone Bay, 4 . Lyme Bay, 5. Noord-Bretagne en de baai van St. Brieuc, 6. Seinebaai,
7. oostelijk Kanaal, 8. Sussex. (Uit: Darby, 1989).
(1 .210 ton) . Een belangrijke aanvoerhaven aan
de zuidkust is Brixham .
In Frankrijk lijkt het goed te gaan met de sintjakobs schelpenvisserij . De trend van dalende
vangsten lijkt te zijn doorbroken (Anon. 1990
(2) . Na het verdwijnen van een grote populatie
in de Rade de Brest in de zestiger jaren, zijn de
bekendste visserijen te vinden in de baai van
St. Brieuc (160.000 hal, de Seinebaai en het
oostelijk Kanaal (figA) .
In de Seinebaai liep het bestand van volwassen sint- jakobsschelpen tussen 1975 en 1982
terug van 17.700 tot 9.000 ton. In 1988 werd
daar met 200 schepen gevist. In 1988, een
zeer goed seizoen, werd aan de veilingen van
de belangrijkste havens : Saint-Vaast-La Hougue, Grandcamp en Port-en-Bessin 1.280 ton
aangevoerd, een overschrijding van het door
de bedrijfsorganisatie ingestelde quotum van
800 ton met 32% . Ook in 1990 werden uit dit
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gebied zoveel dieren aangevoerd dat de prijs
daalde tot f.18,- per kilo en men besloot de
aanvoer te beperken . Het seizoen begint daar
op 3 december, de toegestane dagvangst is
vastgesteld op maxi maal150 kilo per opvarende, het maximaal aantal korren op 16 per
schip . In het gebied is een vast aantal van 268
vergunningen uitgegeven .
In het oostelijk Kanaal werden het afgelopen
jaar ongekend grote hoeveelheden jonge
dieren gevonden, wat veel belooft voor de visserij in de komende jaren . Voor het seizoen
1990-1991 bedraagt de minimum maat in het
Franse dee I van het oostelijk Kanaal 11 cm en
ten zuiden van de meridiaan van La Hague
10,2 cm . Deze maatregel gaat dus verder dan
de mimimum maat binnen de EEG, die op 10
cm is vastgesteld. Dit is mogelijk door de hogere groeisnelheid van de dieren in het ooste-

lijk Kanaal. Deze regel geldt overigens aileen
voor Franse vissers (Anon . 1990 (2).
Vanuit meer noordelijk gelegen havens, waarvan Dieppe de belangrijkste is, worden bestanden in en direct ten zuiden van het Nauw van
Calais bevist. Het seizoen loopt daar van 1 oktober tot 15 mei . Een kleine visserij die jaarlijks
enkele honderden tonnen oplevert. bestaat
verder nog ten zuiden van Bretagne, onder
andere in de baaien van het departement Charente Maritime. In 1988 bedroeg de totale
Franse aanvoer 6.505 ton

Vistuig en vismethoden
De voor de visserij op sint-jakobsschelpen gebruikte schepen zijn naar Nederlandse begrippe n klein: in Frankrijk tussen 10 en 15 meter
la ng en in Engeland tussen 15 en 25 meter. Er
w ordt doorgaans over het hek gevist, ook wei
ter weerszijden van het schip. Er zijn verschillende typen korren in gebruik. In grote trekken
bestaat een kor uit een driehoekig frame,
waaraan een zak is bevestigd, aan de buikzijde
gemaakt van ijzeren ringen en aan de bovenzijde meestal van netwerk . Omdat sint-jakobs schelpen in kuiltjes leven, zijn de korren
voorzien van tanden, die tot 7 cm lang kunnen
zijn. Het door de Engelsen "French dredge"
genoemde kortype heeft een breedte van 2
mete r of meer. Dit wordt vooral op vlakkere
bode ms aan de Franse Kanaalkust gebruikt .
Deze kor heeft daar een voorgeschreven
breedte van 2 meter en een voorgeschreven
gewicht van 250 kg. Er mag met maximaal
twee van deze korren worden gevist. De
vangstefficientie ervan is op harde bodem 20 40 % en op zachte bodem 60 - 75% (Buestel
C.S ., 1985) . De kor kan aan de achterzijde met
een klep worden geopend. Om deze grote
korre n bij sterkere zeegang beter aan de grond
te houden, zijn ze soms voorzien van depressoren. Dit is echter niet altijd toegestaan. In
Enge land zijn kleinere korren in gebruik. De
breedte van een "standard dredge" is daar 4
voet of ca. 1,20 meter (Fig 5). Bij een type kor,
de zogenaamde "Newhaven dredge", zorgen
stalen veren ervoor, dat de tanden bij het vis-

Figuur 5: In Engeland gebruikte kortypen : (a) 4
Ft. Standard dredge, (b) Combinatie van drie
korren aan een boom. (Uit: Strange, 1977).
sen over grate stenen of ratsen meegeven. Er
wordt gevist met vistuigen, bestaande uit 3 of
meer van deze 4-voets "standard dredges"
(Fig 5 bl. of uit 6 10 kleinere korren, van bijvoorbeeld 80 cm breed, naast elkaar aan een
boom, al naar gelang de grootte en het motorvermogen van het schip. De bomen zijn dan
aan de uiteinden doorgaans van rubberen wielen voorzien. Deze vistuigen worden vooral op
rotsachtige boaem gebruikt. met name in
Schotland en in het oostelijke Kanaal. Ze worden ook in toenemende mate door de Fransen
gebruikt, die het vistuig de "drague Anglaise"
noemen . Op vlakke en zandige bodem wordt
in Engeland ook wei met conventionele bodemtrawls gevist, die zijn voorzien van een of
meer wekkers. Aan de westkust van Schotland worden sint-jakobsschelpen in toenemende mate door duikers verzameld, vooral
op ratsachtige bodems, waar niet kan worden
gekord. In 1979 was dit 25% van de aanvoer
(Mason, 1983). Deze dieren zijn doorgaans
groter en in betere conditie dan met de kor
gevangen exemplaren en brengen daardoor
een hogere prijs op. De bij de visserij op queen
scallops gebruikte korren verschillen in een

a
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aantal opzichten van die voor sint-jakobsschelpen . Zo moet moet bij het ontwerp van de korren rekening worden gehouden met het feit
dat queens goede zwemr:ners zijn, en dus, net
als vissen, kunnen .ontsnappen. Daarom is de
vissnelheid hoger dan bij de visserij op sint-jakobsschelp~h' en zijn de korren breder (ongeveer 2,5 m) en ook zwaarder uitgevoerd . Dit is
ook nodig, omdat de vangsten van queens groter zijn en er meer tarra wordt meegevangen .

par une 'methode combinant les dragues et la
plongee. Traitement des resultats par une
methode geostatistique.
Darby, C. D. en J. A. Durance (1989).
Use of the North Sea water parcel follo w ing
model (NORSWAP) to investigate the rela tionschip of larval source to recruitment fo r
scallop (Pecten maximus) stocks of England
and Wales . International Council for Exploration of the Sea, CM 1989/K:28.

Verwerking en handel
De meeste sint-jakobsschelpen worden uit de
schelp gehaald, waarna aileen de sluitspieren
worden verkocht (In het Engels:" shucked
meats", in het Frans : "noix "l, zo mogelijk met
de geslachtsorganen eraan vast ("roe-on") .
Men vindt ze in verschillende vormen in de
handel, zoals IOF (Individually Ouick Frozen) ,
gepaneerd of geglaceerd . Wanneer de dieren
klein zijn, of wanneer de "roe " te klein is, worden aileen de sluitspieren verhandeld . Een
dee I van de aanvoer wordt in de schelp in de
handel gebracht: vers gekoeld, of ook wei in
zijn geheel diepgevroren . Frankrijk en Belgie
vormen de belangrijkste afzetmarkten . In tegenstelling tot sint-jakobsschelpen, die per
dozijn worden verkocht, worden queen scallops per gewichtseenheid verhandeld. Eenjarige, vaak gekweekte dieren worden in de handel wei "Princess scallops" genoemd. Dit
nieuwe produkt kan als verse mosselen worden gegeten : gestoomd met groenten .

Duval, P., J. Vigneau en J. Kopp (1989).
La coquille saint-jacques en baie de Seine: situation et perspectives.
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