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Overzicht van mosselhangcultures op de 'w erel d
Het afgelopen decennium is de wereld mosselproduktie drastisch gestegen. Was de wereldproduktie van verse mosselen in het begin van de jaren 80 nog circa 700.000 ton, de
huidige produktie is 1.2-1.3 miljoen ton, wat neerkomt op een groei van 70% in deze periode. De van oudsher mosselkwekende landen, i.e. Spanje, Nederland, Frankrijk en Italif~,
gaven in het begin van de jaren 80 al een stabilisatie van de jaarproduktie te zien (totaal
ca. 470.000 ton) zodat de stijgende wereldproduktie voornamelijk te danken is aan nieuwkomers in de "mosselclub". Uit teelt-oogpunt is de produktie-toename voornamelijk te
danken aan de wereldwijde ontwikkeling van hangcultures, en slechts in mindere mate
aan de vergrote exploitatie van natuurlijke mosselbedden.
In enkele I~nden bestaat de mosselkweek al
eeuwen (Nederland, Frankrijk en Italie) en in
elk land zijn aan de specifieke situatie optimaal
aangepaste technieken ontwikkeld welke generaties lang van vader op zoon zijn doorgegeyen. De zo geevolueerde technieken zijn uiteindelijk op te splitsen in 3 basis-methodie ken;
- De bouchot- of paalcultuur
- De bodem-cultuur
- De hangcultuur
Van deze drie is de hangcultuur de wereldwijd
meest toegepaste technie k.

- Rek-cultures
- Vlot-cultures
- Long-line cultures
De teeltmethodes zijn voor aile drie gelijk .
Zaad wordt verzameld m .b.v specia le collectors/touwen of door het afschrapen van begroeide rotsen of betonblokken, afmest tot
marktgewicht aan touwen of in kunststof sokken, uitdunnen geschiedt wanneer dit noodzakelijk is en uiteindelijk het oogsten . Het type
hangstructuur is afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden en de ter plekke voor handen
zijnde bouwmaterialen .

Hangcultuur
Vandaag de dag kunnen we binnen de hangcultures 3 methodes onderscheiden met als
voornaamste onderscheidingskarakteristiek
het drijflichaam waaraan de collectors of afmestsubstraten zijn opgehangen ;
Vertaling van "Overview of suspended
mussel culture systems over the world",
van Z. Gorski, Franken International BV. , in
Aquaculture Europe nr. 16(1), uitgave van
de European Aquaculture Society.

Rekcultuur
Deze teeltmethode is €len van de oudste methodes . Van het gebruik ervan wordt al melding gemaakt in de Romeinse tijd , circa 2000
jaar geleden (weergegeven op vazen) en publikaties vermelden het gebruik ervan in de 17e
eeuw in de Venetiaanse lagunes . Tegenwoordig wordt deze techniek nog slechts toegepast
op de plaatsen waar deze van oudsher gebruikt worden (Venetiaanse lagunes) en daar
waar goed beschutte sites liggen (Italie, Fran krijk, Joegoslavie) . Ook in en kele landen in Zuid-
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• Nederland, long-line mossel cultures.

Oost Azie en in Tunesie wordt deze methode
gebruikt. Het aantal geschikte lokaties is beperkt door de vorm van de structuur zelf, limiterende factor is de waterdiepte. De lokaties
worden gekenmerkt door waterdieptes kleiner
dan 8-10 m en geringe golf-actie, i.v .m. beschadiging van de re kken . Sinds de 60-er jaren
is h!3t produktie-areaal ingekrompen o.i.v. toenemende vervuiling in de ondiepe kustwateren en de toenemende, lucratievere, toeristenindustrie .
Een goed voorbeeld van een grote, goed georganiseerde, rekkencultuur is die gelegen in
de lagune van Bassin de Thau , vla kbij Sete in
Zuid-Frankrijk. De baai heeft een oppervlakte
van ongeveer 7600 ha en in het midden ervan
liggen mossel- en oesterrekken. De baai heeft
2 verbindingen met de zee, waarvan er een
kunstmatig is aangelegd ter verbetering van
de waterverversing . De diepte van de baai is
circa 8-10 m. De re kken, te r plekke tafels genoemd, staan op treinrails of kunststof buizen
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gevuld met beton . De tafels, gevormd door 3
rijen met elk 11 staanders, liggen 20-25 m uit
elkaar. Het "tafelblad" ligt 1.5-2 m boven het
wateroppervlak en bestaat uit planken of aluminium pijpen . Mosselen worden geteeld in
4m lange kunststof sokken en bereiken na 2030 maanden het marktgewicht. Het aantal rekken in de lagune staat vast en wordt niet uitgebreid i.v .m . de gelimiteerde voedsel-produktie
in de lagune . Deze teeltmethode is tamelijk
duur en deze mosselen kunnen qua kostprijs
niet concurreren met de goedkopere Spaanse
en Nederlandse mosselen. Om deze reden
worden steeds meer rekken gebruikt voor de
teelt van oesters . De mossel-cultuur schakelt
hier over op de teelt met long-lines die in de
open zee liggen.
Een ander voorbeeld van rekkencultuur wordt
gevormd door een recent project van Fran ken
in Indonesie (Zuid-Oost Sumatra) . Dit is een
geintegreerd project waarin een omvangrijke
teelt van Perna viridis (groene mossel) gereali-

seerd moet worden, alsmede de verwerking
en marketing van dit produkL I.v.m . dit project
is een pilot-project opgezet om ontbrekende
data te krijgen waarna een produktie-capaciteit
van 4000-5000 ton opgezet moet worden . Uit
verschillende bronnen zijn data beschikbaar
maar deze zijn vaak onbetrouwbaar. Het grote
voordeel van mosselteelt in de tropen is , natuurlijk, de groei-snelheid ; de mosselen bereiken de marktmaat van 6-7 cm in 6-8 maanden,
dankzij de praktisch constant hoge watertemperaturen van 26-28 gr.C. Men heeft de stille
hoop dat het door de hoge groeisnelheid wellicht niet noodzakelijk is de mosselen uit te
dunnen, een arbeids-intensief karwei. De belangrijkste karakteristieken van de site zijn; een
modderige bodem, water 3-6 vadems diep en
een afstand van de kust van 3-7 en 8-14 km .

Verbeterde cultuur
Na vooronderzoek werd besloten een verbeterde rekken-cultuur op te zetten. De constructie is gebaseerd op lokale visserijtechnieken
(77). De rekken ("bagans") worden zelfs tot op
dieptes van 20-25 m gebruikt, waarbij zij op de
bodem verankerd zijn. De reden dat voor deze
constructie gekozen is, is het feit dat ter plekke aile benodigde materialen aanwezig zijn en
de gebruikte technieken simpel zijn . De lokale
bevolking is in staat de rekken te maken . Een
ander voordeel is dat, wanneer het pilot-project succesvol is, het uitbreiden van het produktie-areaal zonder veel problemen mogelijk
is . Redenen voor de keuze van deze site is de
beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten, geen vervuiling van het water, i.e. geen
nabij gelegen industriele gebieden met uitzondering van visserij. aquacultuur en wat agrarische activiteiten. Ter plekke worden mosselen
nog niet geteeld maar wei in het wild verzameld door de lokale bevolking voor de verkoop
in Jakarta .
De belangrijkste gegevens die tijdens het pilotproject boven water moeten komen zijn; de
weerstand van de rekken tegen golven en
wind, de beschikbare hoeveelheden natuurlijk
mosselzaad, uitvinden wat de beste methode
AQUAoot~

is voor het verzamelen van zaad en bepalen
van de mosselkwaliteit aan de hand van het
vleespercentage en de conditiefactor. Voor de
zaadverzamel-test zijn lokaal vervaardigde touwen, bamboe en houten palen geselecteerd .
Het is belangrijk te benadrukken dat vanaf het
begin samengewerkt is met de lokale , provinciale en landelijke overheden, evenals met het
lokale biologisch instituut, waardoor een goede verstandhouding is ontstaan met de plaatselijke hoogwaardigheids-bekleders en lokale
bevolking. Dit is vooral belangrijk met in het
achterhoofd de mogelijke uitbreidingen van
het project waarvoor een groot aantal arbeidskrachten nodig zal zijn.

Vlotten-cultuur
Het bekendste land v.w.b. de vlotten-cultuur is
Spanje . Ongeveer 40 jaar geleden werd met
deze techniek gestart in het Noordwesten van
Galicia en tegenwoordig wordt hier circa 95%
van de Spaanse mosselen geteeld . De Galicische baaien, of ria's, zijn verzonken rivierbeddingen tot 24 km lengte, met een breedte van
3-10 km en een diepte van 40-60 m . De kust
langs de ria's geeft goede beschutting voor
vlotten in de baai. In totaalliggen er ongeveer
3200 vlotten in 5 ria's . De Ria de Arousa is van
deze de grootste met ongeveer 2400 vlotten.
Tegenwoordig zijn de grootste vlotten 20 x
20 m .
De vlotten zijn vervaardigd van eucalyptus
hout en speciaal vervaardigde stalen drijvers
met volumes tot 15 m3 . Op de meestE? vlotten
staan hutten waarin het meeste werk gedaan
wordt. Mosselzaad wordt verzameld m.b.v.
touwen of door zaad van de rotsen te schrapen. Dit zaad wordt tegen de cultuur-touwen
gehouden m .b.v. een katoenen sok, die na 2
weken uiteenvalt. Tegen deze tijd zijn de mosselen met de byssusdraden vastgehecht aan
het touw . In de touwen zijn om de 40 cm 25
cm-Iange plastic staafjes geweven om de katoenen sok op de plaats te houden . Na 5-6
maanden, bij een grootte van 40 mm, worden
de mossels uitgedund en overgezet op nieuwe touwen in een dichtheid van 300#/m touw.
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• Nederland, long-line cultuur met mosselzaad.
De totale groeiperiode tot een marktmaat van
8-9 cm duurt 16-18 maanden . Vroeger was de
periode slechts 12-14 maanden, maar tengevolge van overbezetting is de groeisnelheid
achteruitgegaan. Dit heeft de lokale overheid
gedwongen de teelt beperkingen op te leggen, ondanks het feit dat deze streek een van
de meest produ ktieve ter wereld is. Allereerst
is het aantal vlotten met een vergunning vastgelegd . Verder is de touwlengte, voorheen
gemiddeld 12 m lang maar soms 20-28 m,
vastgelegd op maximaal 10m. Het aantal touwen per vlot is, ongeacht de maat van het vlot,
vastgesteld op 500#. De in Spanje geteelde
mossel is van de soort Mytilus galloprovincales . Het vleespercentage kan zoals in aile
hangcultures oplopen tot 40-45 %. De gemiddelde jaarlij kse mosselp roduktie in Spanje
wordt geschat op 180.000 - 200 .000 ton . Vlotten-culturen worden ook op commerciele
schaal gebruikt in landen als Chili, Zuid-Afrika
en enkele Zuid-Oost Aziatische landen .
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Een van de belangrij kste vereisten voor ee n
succesvolle vlottencultuur is een hoge natuurlijke produktiviteit van de geselecteerde site .
Dit is nodig voor het verkrijgen van een gelij kmatige groei op aile plaatsen onder het vlot,
daar de mosseldichtheid per m 2 vlot zeer hoog
is. De produ ktivite itsfactor samen met de
kostprijs van vlotten en arbeid bepalen de haalbaarheid van zo'n project. '
Long-line cultuur
Dit systeem is de laatste 20 jaar tot ontwi kkeling ge komen en is momenteel de wereldwij d
meest toegepaste techniek . De long-line techniek is afgeleid van de Japanse long-line-m ethodes voor de teelt van oesters, pareloesters
en scallops . Vandaag de dag is de long-line CL!Ituu r sterk ontwikkeld in China, Nieuw Zeeland,
Korea, Italie, Chili, Canada, lerland, Albanie, de
voormalige USSR, de VS, Schotland, Griekenland, Denemarken, Australie, Bulgarije enz . (in
volgorde van produktie-omvang) . Het merenAQUAcr(t~

• Indonesia, paalcultuur voor mossels.
dee I van nieuw opgezette schelpdier-teelten is
gebaseerd op de long-line techniek. De reden
hiervoor is de simpliciteit van het systeem en
het ruime aanbod van geschikte sites door de
ongebondenheid van de techniek aan waterdiepte en bodemstructuur. Daarnaast geeft dit
systeem weinig problemen met predatoren en
de investeringen zijn relatief laag .
Afhankelijk van het dee I van de waterkolom
dat voor de teelt gebruikt wordt kunnen de
volgende systemen onderscheiden worden;
- Drijvende long-lines
- Zwevende long-lines
- Bodem long-lines
De namen spreken voor zich en welk type gebruikt wordt hangt af van de invloed van wind
en golven op de site, alsmede van b.v. sociale
beperkingen (toerisme/scheepvaart) of de verticale voedselverdeling in de waterkolom. De
basisprincipes van de long-line cultuur is gelijk

aan die van de overige eerder beschreven systemen, zij het dat de mosselen groeien op verschillende verticaal hangende substraten die
op hun beurt zijn opgehangen aan een centraal
kabeltouw (long-line). De belangrijkste onderdelen van een long-line zijn ; de centrale lijn of
kabel, drijvers, de ankerlijn, ankers, hanglijnen,
markerings-boeien en verbindingslijnen . Een
serie long-lines wordt parallel gelegd en vormen samen €len systeem die vaak vastgelegd
worden met een compleet verankerings-systeem.
De systemen kunnen verschillen qua lengte,
touwtype, type drijvers, ankersysteem,
teeltsubstraat (kousen/touwen ..), biologische
parameters en in sommige gevallen in specifieke klimatologische omstandigheden (ijsvorming . .). Deze factoren bemoeilijken het ontwikkelen van een standaard, gen'1echaniseerd
systeem voor zaad-collectie en groei tot oogst,
en daarmee de mogelijkheid om de produktiekosten te reduceren .
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Het land met de meest ontwikkelde en gemechaniseerde long-line-systemen is Nieuw-Zeeland. Dit kan grotendeels op het conto gezet
worden van de onderzoeks-instituten en de
overheid die deze cultuur geintroduceerd en
ontwikkeld hebben, waarna de technieken
voortvarend door de commerciele mosseltelers werden overgenomen . Momenteel zijn er
ongeveer 300 mosselkwekerijen, gesitueerd
in het Noorden van het Zuider-eiland in de
Marlborough Sounds. Aile telers maken gebruik van hetzelfde systeem zodat enkele bedrijven apparatuur hebben kunnen ontwikkelen voor b.v. het vullen van de kousen (zoals
ook in Spanje gebeurd is) of voor het oogsten.
Deze apparatuur wordt ook verhuurd aan de
kleinere bedrijven .
Parallel met de ontwikkeling van de teelt-technieken is veel aandacht besteed aan promotie
en marketing van de Nieuwzeelandse Green
lipped mussel (Perna canaliculus). De Green
lipped mussel is een volledig nieuw produkt.
De markt-grootte is 9-12 cm en het vlees is
vers of gekookt wat grover dan dat van de
Europese mosse!. Gemarineerd, gerookt of in
de halve schelp is het een voortreffelijk produkt. De totale produktie van verse mosselen
in nieuw-zeeland is gestegen van 3000 ton in
1980 tot 35.000 ton in 1990.
Denemarken
Het tweede long-line-systeem dat we hier
graag zouden behandelen komt uit Denemarken . De teelt-site is een deel van een 40 km
lange fjord met een waterdiepte van 15-25 m .
De teeltduur is een jaar- zodat het zaad wordt
verzameld op een substraat dat tevens gebruikt wordt voor de afmest. Voordat dit project gestart werd is veelzijdig onderzoek verricht; biologisch, hydrologisch, milieukundig,
geographisch, chemische analyses enz .. Het
long-line systeem is gedurende 3 jaar aangepast en verbeterd voordat het huidige stadium
bereikt werd. Waterverversing in de fjord
wordt bewerkstelligd door de getijde-bewegingen . De long-lines zijn gemaakt van 16 mm
touw (Taifun), ondergedompeld tot 1.5 m on-
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der 'het water-oppervlak en ongeveer 150 m
lang . Om de 5 m zijn 220 L. drijvers bevestigd
en de lijnen worden verankerd m .b.v. betonblokken . Momenteel zijn er 4 systemen met
elk 25 long-lines geinstalleerd . Mosselzaad
wordt verzameld m .b.v. ononderbroken strips
(4 cm breed en tot 7 m diep) die m.b.v. 240 9
gewichten onder worden gehouden. Om de
40 cm is deze strip opgehangen aan de hoofdlijn.
In juni en juli hecht het zaad zich op de strips
en groeit dan in 12-14 maanden naar een
marktmaat van 40-45 mm. Berekeningen gaan
uit van een uiteindelijk gewicht van 10 kg mosselen per meter, maar de strips kunnen 25 kg/
m dragen . De mosselgrootte is gelimiteerd
door de lage saliniteit in de fjord en de gebruikte teeltmethode . Oogsten wordt gedaan met
een speciale catamaran die m.b.v. een lopende bandsysteem de strip inneemt en ontdoet
van mosselen. Een winch leidt de boot langs
de hoofdlijn en een waterjet-aandrijving, samen met een propeller midden-onder de boot
geven de boot stuwkracht om in geval van ruw
weer bij de hoofdlijn te blijven. Per gang kan de
catamaran 14 ton mosselen oogsten . Mosselen op deze wijze geteeld hebben een hoog
vleespercentage (tot 50%), hebben een schone, dunne schelp . Deze dunne schelp is een
probleem bij de verwerking van de mosselen.
Helaas zijn de marketing en financiele ondersteuning minder goed dan de technische ondersteuning waardoor het p,roject voorlopig
gestaakt is .
De Tee/t-Marketing verb in ding
Met de behandelde voorbeelden van hangcultures is gepoogd de diversiteit en de verschillende mogelijkheden van de systemen te belichten, de systemen hebben echter ook allen
eigen marketing-vereisten. In enkele gevallen
bepaalt de cultuur-techniek de marktbenadering maar in de meeste gevallen bepaalt de
markt het produkt dat gevraagd wordt en moet
de teelt-methode daar aan aangepast worden.
Ontegenzeggelijk moet de teelt-methode voldoen aan de basis-regels van economie en

• /ndonesie, 'Bogan' rekcu/turen voor mosse/s.

moet een qua prijs en kwaliteit concurrerend
produkt op de markt gezet worden . Een goed
voorbeeld is het Deense systeem waarbij het
doel was de mosselen in 1 jaar tot 40-45 mm
te laten groeien, waarbij zaad-verzameling en
afmest op een substraat moest plaatsvinden
om arbeidskosten te beperken . Dit concept
be'I'nvloedde de markt-strategie, die moest
worden aangepast aan het produkt dat uit de
teelt-techniek resulteerde .
In de landen waar de mossel-teelt net begint
op te komen kan de marketing vele hoofdbrekens opleveren bij de lokale telers, die moeten
kunnen concurreren tegen ge'lmporteerde
mosselen, mosselvlees of andere seafoodprodukten . Dit kan zo'n groot probleem vormen dat de telers de moed verliezen om teeltactiviteiten te starten. Aan de andere kant hebben deze telers het voordeel dat ze klein kunnen beginnen en door geleidelijke uitbreiding
in de markt kunnen groeien en de technieken
kunnen aanpassen aan de eigen cultuur. Zo

wordt duidelijk hoe belangrijk, zelfs op kleine
schaal, de cultuur-marketing verbinding is.
De kwaliteit van mosselen uit hangcultures is
beter dan de mosselen uit natuurlijke-, bodemof paalculturen omdat;
- het vleespercentage hoger is
- de mossel uitwendig schoner blijft
(positief voor vers-markt)
- geen zand in het vlees
- uniforme maat
- relatief snelle groei
De bovengenoemde voordelen van hangcultuur-mosselen moeten benut worden in de
marketing-strategie om de relatief hoge produktie-kosten en een hogere marktprijs te
compenseren. De positieve aspecten van
mosselen uit hangcultuur worden zelfs in Nederland erkend, een land met, als bekend, een
lange traditie in bodem-cultuur (produktie circa
100.000 ton per jaar). De prijs voor hangcul-
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tuur-moss elen is ongeveer 2 maal zo hoog als
die van bodemculturen . Enkele mosseltelers
zijn gestart met long-line-experimenten in de
Oosterschelde. Ook hier zien we dat de teeltmarketing link de ontwikkeling van zo'n teeltsysteem heeft be·invloed .

Conclusies
Deze review geeft een overzicht van verschillende hangcultuur-systemen die wereldwijd
voor mosselteelt gebruikt worden, steeds
moet men zich echter herinneren dat geen van
de methodes een succes kan worden zonder
de inzet en technische ondersteuning van de
teler. Tegenwoordig is het meest gebruikte
mosselteelt-systeem, vooral in de nieuw opstartende projecten, de long-line-cultuur. Redenen hiervoor zijn de verschillende vormgevings-mogelijkheden voor verschillende situaties, i.e. van verschillende hydrologische omstandigheden tot verschillende constructiemethoden die gebruikt kunnen worden en die
op de locatie beschikbaar zijn (drijvers/touw/
verzamelaar-substraten/ afmest-substraten /
Oogst-apparatuur .. ).
De goede planning van een project is een eerste vereiste en een van de belangrijke dingen

is he!, opzetten van een teelt-planning, C.q. kalender. Een ander punt is dat de betrokken
technici de taak hebben het systeem aan te
passen aan de lokale situatie (iocatie / materiaal / technische mogelijkheden). i.p .v. het nastreven van een ambitieus, niet-praktisch systeem. Het nastreven van een economisch
haalbaar systeem, waarmee mosselJ'n voor
een lage prijs geproduceerd kunnen worden,
onverwerkt of verwerkt, moet altijd de eerste
doelstelling zijn . Uiteindelijk kan gesteld worden dat de 70% groei in de wereld-mosselproduktie het laatste decennium voornamelijk
mogelijk was door de ontwikkelingen in de
teelt van hangcultures en daarvan voornamelijk van de long-line-cultures . Franken BV is de
mening toegedaan dat dit nog slechts het begin is en dat de mogelijkheden voor groei en
uitbreiding van mosselcultuur op de wereld
enorm zijn . We besluiten het artikel met het
veel gebruikte voorbeeld van onze zuiderburen, de Belgen, die op een inwoner-aantal van
10 miljoen een mossel-consumptie hebben
van 35.000 ton per jaar. Stel u de mogelijkheden voor in andere landen wanneer hier een
gedegen planning en marketing voor de mossel-cultuur worden opgezet.
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