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Schelpdierteelt in Nederland
door ir. Ron Oorschot

'Shellfish' is in de literatuur de verzamelnaam voor wat wij schaal- en schelpdieren noemen. Wat wij schelpdieren noemen wordt aangeduid met de term 'molluscan shellfish' en
onder 'crustaceans' horen de garnalen, krabben en kreeften.
De molluscan shellfish worden onderscheiden
in de 'bivalves' (=tweekleppigen) en de abalones; de bivalven op hun beurt omvatten een
aantal hoofdgroepen, die elk wereldwijd in
substantiele hoeveelheden worden gevist of
in meer of mindere mate gekweekt.

hoofdgroep

mosselen
oesters
clams & cockles
scallops

'global' produktie
in 1000.000 ton per jaar
1.0
1.1
1.6
0.75

MARICONSULT
Ir. Ron Oorschot studeerde in 1986 af
aan de toenmalige Landbouwhogeschool bij de vakgroep visteelt en visserij.
In 1987 richtte hij het MARICONSUL T
op, een onderzoek- en adviesbureau
voor de mariene aquacultuur en heeft
zich o.a. beziggehouden met:
- viskweek, nl. de opkweek van salmoniden en zeebaars in netkooien;
- schelpdierkweek, nl. de ontwikkeling
van een oesternursery-systeem en de
kweek van mosselen in hangcultuur;
- de ontwikkeling en coordinatie van diverse cursussen over schelpdieren;
- het ontwerp en technisch management van het maricultuurcentrum op
Neeltje Jans;
- het ontwerp van een landbased zeevis kwe kerij.
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Nederlandse situatie
Nederland is van oudsher een van de Europese centra voor de produktie en verwerking/distributie van schelpdieren. In het dorp Yerseke
is de grootste concentratie van schelpdierverwekende bedrijven te vinden . In deze plaats
zijn ook verschillende (oude) bedrijven gevestigd die daarbij een 'Ievendige' transitohandel
van schaaldieren bedrijven. Hieraan wo rdt in
dit arti kel verder geen aandacht geschonken,
temeer daar er in Nederland na 1963 geen reguliere kreeftenvisserij met korven meer beoefend wordt.
In Nederland worden 3 soorten schelpdieren
gekweekt cq . commercieel bevist, nl . oesters,
mosselen en kokkels. De opbrengst, zowel in
kilo's als in waarde, varieert sterk van jaar tot
jaar. Ook is de organisatie van de bedrijfstakken verschillend, zodat een vergelijking van de
opbrengst moeilijk te maken is. In onderstaande tabel wordt een globale schatting gegeven
van de geschatte jaarlijkse opbrengst.
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produktie van de Nederlandse schelpdiercultures
geschatte opbrengst per jaar (af kweker/
visser)
bruto ton x10 6 hfl
80.000
mosselen
(Mytilus edulis)
50 .000
kokkels
(Cerastoderma edulis)
oesters (Ostrea edulis 2.000
& Crassostrea gigas)

75
40
20

De tweekleppigen zijn 'filter feeders ': ze verzamelen hun voedsel doordat ze het natuurlijke
zeewater met hun kieuwen filteren. Daarbij
groeien ze voornamelijk op droogvallende platen of worden gekweekt op percelen, zodat de
soorten in een delicaat evenwicht met het milieu en de producenten met de natuurbeschermingsorganisaties moeten leven .

Oesters
Sinds 1870 wordt de platte oester in Nederland op ambachtelijke wijze gekweekt. Er werden gekalkte dakpannen in het wa ter geplaatst, waarop de oesterlarven zich vasthechtten . Na €len groeiseizoen werden de
broedjes van de pannen gestoken en vervolgens op ziften en percelen opgekweekt; zo zijn
decennia lang 25 tot 30 miljoen platte oesters
geproduceerd. Vanaf 1965 worden de dakpannen niet meer gebruikt om oesterbroed te vangen, maar worden lege mosselschelpen op de
percelen uitgezaaid als substraat voor de oesterlarven. Na een geslaagde broedval worden
de zaaioesters na 1,5 jaar opgevist en verzaaid .
Opkweek tot marktbare oesters duurt 3 tot 5
jaar.
Door de strenge winter van 1963 werd een
groot dee I van de oester-populatie op de Oosterschelde vernietigd. Daarna gingen een aantal bedrijven op eigen risico door met de
kweek en handel van ge'I'mporteerde oesters .
In het begin van de jaren '80 werd de Ooster-
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schelde ge'I'nfecteerd met de protozo Bonarnia
ostreae, waarschijnlijk door een partij oesters
uit Frankrijk, waardoor het restant van de platte oesters grotendeels werd weggevaagd. Ter
bestrijding van deze ziekte werd een uitzaaiverbod voor platte oesters afgekondigd . Dit
uitzaaiverbod is sinds begin 1990 niet meer
van kracht, maar het is nog niet mogelijk gebleken hier weer platte oesters te kweken. Voor
de oestercultuur zijn in de Oosterschelde ruim
200 percelen met in totaal een bezaaibaar oppervlak van 11 OOha beschikbaar.
In 1976 werd door VERVOEX (de vereniging
van oesterexporteurs) een broedwinningsproject op het Grevelingenmeer gestart. Nadat
gebleken was dat het mogelijk was hier oesterbroed te winnen, is in 1980 overgegaan tot
verhuur van percelen op het Grevelingenmeer.
In de daarna volgende jaren werden door een
aantal oesterkwekers/handelaren en palingvissers oesters op perce len en vri je gronden gekweekt c.q . gevist. In het Grevelingenmeer is
500 hectare beschikbaar voor de oestercultuur. De produktie van dit gebied was naar
schatting 10- 15 miljoen oesters per jaar. In
1988 bleken echter ook op het Grevelingenmeer de platte oesters ge'fnfecteerd met Bonamia Ostreae, ten gevolge waarvan de sterfte in 1990 inmiddels meer dan 90% van de
oesters ouder dan 2-3 jaar bedroeg. Hierdoor
is ook hier de reguliere kweek va n of visserij
op platte oesters nauwel ijks meer rendabel.

Creuse of Japanse oester
In de jaren '80 is de cosmopoliet, de creuse of
Crassostrea gigas, in de Oosterschelde terecht gekomen . Hoewel deze oesters aanzienlijk minder opbrengen dan de platte oesters,
zijn er (mede door de problemen met Bonamiasis in de platte oesters) inmiddels een 15tal bedrijven die de kweek van en handel in
deze oesters uitoefenen. Deze soort kan wei
op de Oosterschelde gekweekt worden, daar
ze ongevoelig is voor Bonamiasis. De produktiecyclus van de creusen duurt 2-3 groeiseizoenen. Ze zijn marktbaar vanaf 60 gram . De
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produktie wordt geschat op ca. 10 miljoen
stuks per jaar.

Winning oesterbroed
Het broed van oesters wordt middels verschillende technieken gewonnen . Dit kan gebeuren door geschikt substraat in het water te
brengen, waarop de larven zich kunnen vastzetten . In Nederland worden hiervoor mosselschelpen gebruikt. maar in Frankrijk bijvoorbeeld ook wei PVC-buizen . Daarnaast wordt. in
andere landen dan Nederland, oesterbroed (en
broed van andere schelpdiersoorten) ook geproduceerd in hatcheries. In een dergelijk
broedhuis worden de ouderdieren aangezet
tot voortplanting, waarna de larven onder min
cif meer gecontroleerde omstandigheden worden opgekweekt. In Europa zijn verschillende
commerciele hatcheries, die een gezamenlijke
capaciteit hebben van meer dan 109 spat per
jaar. Vanuit de hatchery wordt het 1-3 mm spat
meestal in een zogenaamde nursery ondergebracht, waarna ze bij een grootte van 20-30
mm worden uitgezaaid of in een ander afmestsysteem worden gehuisvest. Het gebruik van
de hatchery- en nursery techniek biedt een
aantal voordelen :
- mogelijkheid tot selectie van de ouderpopulatie op bijvoorbeeld resistentie tegen ziekten
of op groeisnelheid;
- grotere bedrijfszekerheid van de broedvoorziening.
Perspectief
Er is nog geen uitzicht op een oplossing voor
Bonamiasis van de platte oesters. Er is en
w ordt. o.a. in Frankrijk en Nederland, wei onderzoek uitgevoerd maar dit heeft nog niet in
ee n rendabele alternatieve kweekmethode of
res istente oesters geresulteerd . Thans is een
onderzoek in voorbereiding waarin getracht zal
wo rden winterharde Zeeuwse platte oesters
te selecteren op verminderde gevoeligheid
da nwel resistentie en hieruit een nieuwe popu latie op te bouwen.
Wat betreft de creusen: de huidige Nederlandse produktie voldoet mijns inziens nog niet (ge-
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• Oesterbroed van de C. gigas.
heel) aan de kwaliteitseisen die de (inter)nationale afnemers aan de oesters mogen stellen .
Indien de sector in staat zal zijn oesters van
een hoogwaardige en constante kwaliteit te
leveren, zou de Nederlandse creuse-produktie
aanmerkelijk kunnen groeien, zoals ook op een
in Schotland gehouden congres door buitenlandse concurrenten werd gevreesd .

Mosse/en
De kwee kcyclus van mosselen begint met·het
opvissen van mosselzaad 'in het vrije'. Hiervoor dient men in het bezit te zijn van een door
het ministerie van LNV verstrekte vergunning .
In jaren met weinig mosselzaad wordt dit middels een bepaalde verdeelsleutel onder de
kwekers verdeeld . Het opgeviste mosselzaad
wordt op de percelen, aan de mosselkwekers
verhuurde grand, uitgezaaid. De mosselpercelen liggen op de Waddenzee en in de Oosterschelde en de jaarlijks door de mosselkw ekers
te betalen huursom is vastgesteld op ruim f .4
miljoen .
Het zaad groeit op tot de 'halfwas' mosselen
(4 a 5 cm) en wordt dan weer opgevist en uitgezaaid op andere percelen, waar ze opgroeien tot marktbare mosselen van ca. 6 cm.
Door hun jarenlange ervaring zijn de kwekers
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• Sky line van de mosselverwerkende bedrijven in het Zeeuwse Yerseke.
met wisselend succes in staat de schade van
verschillende natuurlijke vijanden en bedreigingen beperkt te houden en binnen 2 tot 3 jaar
marktbare mosselen te kweken.

Verwateren
In de mosselsector is er in principe een strikte
scheiding tussen kwekers en handelaren . De
mosselkwekers voeren de marktbare mosselen aan op de mosselveiling in Yerseke. De lading wordt bemonsterd, waarna ze d.m .v. inschrijving verkocht wordt. De eenheid waarin
mosselen worden verhandeld is een mosselton (= 100 kg) . De kwekers hebben een
producentenorganisatie gevormd, die het
'mosselfonds' beheert, waardoor de mosselen uit de handel genomen worden , als de
hoogste inschrijfprijs onder een vastgesteld
minimum daalt.
Na de verkoop worden de mosselen op percelen van de handelaar op de Yerseke Bank uitgezaaid om te verwateren . Naar behoefte worden de mosselen van deze verwaterpercelen
opgevist, waarna in bassins aan de wal het fijnverwateren plaatsvindt, waardoor uiteindelijk
een zandvrij produkt ontstaat.
Bedrijfstak
De jaarproduktie in Nederland varieert van
650.000 tot 1.200.000 mosselton . Er zijn 75
mosselkweekbedrijven (80 schepen). Het
overgrote dee I van bedrijven is gevestigd in
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Zeelan,d. 'Een doors nee bedrijf beschikt over
een mosselkotter (huidige nieuw prijs ca . f .2
miljoen) en over 70 ha percelen . De laatste jaren zijn niet aileen verschillende verwerkende
bedrijven in buitenlandse handen ge komen,
maar deze hebben ook (meerderheid s)belangen verworven in een aanzienlijk deel
van de kweekbedrijven .

Kneipunten
De natuurlijke vijanden van de mosselen zijn
zeesterren en vogels . De zeesterren kunnen
bestreden worden door het vissen met de
'sterrenrol'. Ook wordt het probleem w ei opgelost door de mosselen van het betreffende
perceel eerder op te vissen voor de verkoop .
De vogels zijn in twee opzichten een probleem
voor de mosselsector: de vogels zijn concurrenten bij de verdeling van het soms schaarse
mosselzaad en de meeuw en zijn (mede) de
oorzaak van het probleem van de niet voldoende bacteriologische kwaliteit van de verse
mosselen.
Eind jaren '80 was er gedurende een aantal
jaren weinig mosselzaad gevallen . Door de
toegenomen invloed van natuurbeschermingsorganisaties en het grotere belang wat
door de overheid aan natuurwaarden wordt
toegekend, moet sindsdien het wei aanwezige zaad ge'I'nventariseerd worden en wordt er
in de daarop volgende verdeling een gedeelte
gereserveerd voor de vogels . Hierdoor kon er
gedurende een aantal jaren niet voldoende
mosselzaad gevist worden . Ondanks de import van halfwas mosselen van het Duitse
Wad resulteerde dat erin dat de Nederlandse
produktie een aantal seizoenen aanzienlijk lager was dan wenselijk wordt geacht (800 .000
tot 1.000.000 mosselton). Dit heeft ertoe geleid dat andere producenten op de traditionele
Nederlandse afzetmarkten konden penetreren , wat mogelijkerwijs tot blijvend verlies van
marktaandeel zal leiden .
Over een reeks van seizoenen gezien is de
aanvoer van mosselen sterk fluctuerend .
Naast het hierboven geschetste 'grondstofprobleem' ten gevolge van te weinig mossel-
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za ad, wordt dit voornamelijk veroorzaakt door
de fluctuatie in de produktie op de Waddenzee. Bijna 40 % van de de percelen op de Wadde nzee (welke allen gelegen zi jn op het wes.te lijke Wad) zijn ingedeeld in klasse 1 B: er bestaat een behoorlijk risico van verlies door
storm en ijsgang. De mosselkwekers willen
daarom vervangende, meer stabiele , percelen
op het oostelijk Wad. Than s lijkt er een opening te zijn in de reeds jaren durende discussie
tus sen de verschillende gebruikers van het
Wa d die in deze tegengestelde belangen zouden hebben.

Hangcultuur
Er w ordt ook in Nederland geexperimenteerd
met de kweek van mosselen in hangcultuur. In
ande re (Europese) landen worden met deze
tech niek aanzienlijke hoeveelheden mosselen
geproduceerd . Hoewel ook hier een gering
aa nta l bedrijven m.b.v. deze techniek een flinke om zet lijkt te kunnen realiseren, is het door
ve rsch illende oorzaken echter niet waarschijnlijk dat het aandeel van de mosselhangcultuur
boven 2% van de totale Nederlandse aanvoer
uit zal kunnen komen.
Gezamenlijke knelpunten
Naast de hierboven aangegeven problemen
die spec ifiek zijn voor de oester- en mosselkweekbra nche zijn er een aantal zaken die
voor bei de een rol spelen, nl. de dreiging van
t oxische algen en de EG-eisen .
Er zijn ee n aantal algensoorten die in een bepaalde pe riode in het zeewater voor kunnen
ko men en door schelpdieren als voedsel worden opge nomen, die een voor de mens giftige
stof prod uceren. Monsters van het water worden in de kritieke periode regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van toxische algen
en sche lpdieren worden onderzocht of een
be paald niveau aan to xine wordt overschreden. In Nede rland werd een aantal jaren geleden de alge nsoort aangetroffen die dsp (diaretisch toxine) produceert en werd de handel in
mosselen uit dat betreffende gebied stilgeleg d. Psp (paralytisch, verlammend toxine)
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producerende algen zijn tot nu toe niet tot
bloei gekomen in de Nederlandse kustwateren .
Het behoeft geen betoog dat de schade, zowei de directe als de indirecte (beschadiging
van het image van het produkt), die door een
dergelijke 'b loom' van de to xine-producerende
algen kan worden veroorzaakt, gigantisch kan
zijn.
Zowel voor de oester- als mosselbedrijven zijn
per 1 januari 1993 EG-eisen van kracht geworden . Naast de eisen m.b.t. een interne procescontrole hebben deze ook betrekking op de
bacteriologische kwa liteit van het verse produkt. Indien een bepaald gehalte aan E.coli of
coliformen wordt overschreden zouden de
schelpdieren in een zuiveringsstation ondergebracht moeten worden totdat ze wei voldoen
aan de norm. Een aantal bedrijven heeft moeite om aan de eisen te voldoen . Hierbij speelt
de concentratie van bedrijven op een relatief
klein gebied een rol en ook de uitwerpselen
van vogels op de ondiepe verwaterpercelen lijken hierbij een rol te spelen.

Kokkels
Kokke ls leven ingegraven in het zand, en nemen het te filteren water op via een sipho . Na
2 - 3 jaar bereiken kokkels hun maximale grootte van ca. 3 cm en ze kunnen 5 jaar oud worden. De meeste kokkels leven op droogvallende platen, zowel op de Waddenzee als in de
Oosterschelde. Er komen dichtheden voor'van
meer dan 1000 kokkels/m 2 De natuurlijke

• Het kokke/schip de Bruinisse 31 .
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sterfte onder kokkels is vrij groot . Predatie
door vogels is hierbij een belangrijke factor .
Ook vorst en ijsgang kan aanzienlijke verliezen
veroorzaken.
Het kokkelbestand in de Waddenzee varieert
jaarlijks zeer sterk van 30 .000 tot 840.000 ton
verse kokkels, terwijl in de Oosterschelde de
fluctuatie beperkt blijft van 33.000 tot 72 .000
ton .
Kokkelvisserij
Kokkels worden gevist uit natuurlijk voorkomende bestanden. Op de Waddenzee groeien
de kokkels sneller dan in de Oosterschelde,
waardoor op de Waddenzee op 1- en 2-jarige
kokkels wordt gevist en in de Oosterschelde
op 2- en 3-jarige . De kokkels worden hoofdzakelijk opgevist met speciaal ontworpen schepen. Daarnaast worden de kokkels ook op beperkte schaal handmatig opgevist. Er zijn 36
vergunningen uitgegeven voor de mechanische visserij en 90 aan de handkokkelaars .
Het visseizoen voor de visserij met mechanische middelen valt in de periode september november. De oogst moet in ca. 35 dagen
worden binnengehaald . Voorafgaand aan het
seizoen wordt ge'I'nventariseerd waar de kokkels zich bevinden . Om zo snel en lang mogelijk op de droogvallende platen te kunnen vissen, zijn de kokkelschepen ontworpen op een
zo gering mogelijke diepgang (tot < 50cm) . Na
een stormachtige ontwikkeling van de kokkelvloot vanaf de jaren '50 heeft de kokkelsector
het in het begin van de jaren '80 moeilijk gehad : door het spijsolieschandaal in Spanje liep
de export van kokkelvlees sterk terug, met als
gevolg grote voorraden in Nederlandse vrieshuizen. Hierdoor zijn een aantal visserijbedrijven failliet gegaan, waarna een peri ode volgde
van concentratie . Thans wordt het overgrote
dee I van de produktie in beheer van grote concerns gevangen, verwerkt en afgezet.
Een kokkelvaartuig is uitgerust met twee spijlenkooien, die door 2 buizen aan het schip verbonden zijn : een voor de wateraanvoer en de
andere voor het aan boord zuigen van de losgewoelde kokkels . Onderaan het vistuig is een
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mes bevestigd, wat tijdens het vissen en kele
centimeters door de bodem wordt getrokken .
Een aantal schepen is uitgerust met een kookinstallatie, waarmee de kokkels (tijdens laagwater) kunnen worden gekookt. Van andere
schepen wordt de vangst in een fabriek gekookt . De vangst- en verwerkingscapaciteit
van de modernste schepen is ca. 35 ton vers
vleesgewicht per visdag. Dergelijke vangsten
zijn echter aileen te realiseren tijdens de eerste weken van een goed visseizoen . Globaal
wordt zo'n 300 ton vis per schip per seizoen
geproduceerd . Het produkt wordt voornamelijk afgezet in Spanje (ca . 90 % ) en Italie. Vijf
procent van de kokkels wordt diepgevroren
verhandeld, 95% wordt ingeblikt. De kokkelsector heeft te kampen een aantal knelpunten,
zowel op het vlak van de visserij, maar ook in
de relatie met andere functies van de beviste
gebieden.
Wat gezegd is over de geringe mosselzaadval
geldt ook voor de kokkels: er is gedurende een
aantal jaren weinig kokkelbroed tot ontwikkeling gekomen en wat er is moet gedeeld worden met de vogels. Dit betekent een aanzienlijke reductie van de omvang van het bevisbaar
kokkelbestand .
Tussen de handkokkelvissers en hun gemechaniseerde collega's is er regelmatig wrijving.
Het is, zoals in een artikel in de regionale krant
werd gesteld, 'het verhaal van de handarbeider tegen de oprukkende machines'.
Voor de inrichting en het beheer van de Oosterschelde en de Waddenzee is de hoofddoelstelling het behoud en zo mogelijk de versterking van de aanwezige natuurwaarden. Deze
politieke keuze heeft inmiddels geleid tot de
beslissing van de minister, goedgekeurd door
de meerderheid van de Tweede Kamer, om
grote gebieden van de Waddenzee af te sluiten ten behoeve van de kokkeletende scholeksters .
Conclusie
De schelpdierbranche is een sector die, zeker
wat betreft de mossel- en kokkelsector, uitgerust is met moderne, efficiente schepen en
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verwerkende bedrijven . Het produkt staat in
groeiende belangstelling van de consume nt,
die bereid is er een goede prijs voor te betalen.
Er zijn een aantal problemen, gedeeltelijk met
een biologische oorzaak en gedeeltelijk met
politieke/wettelijke oorzaken, waardoor de
sector het op dit moment moeilijk heeft.

Indien men echter in staat zal zijn een oplossing te vinden voor deze problemen cq. bereid
zal zijn om gezamenlijk naar de nodige oplossingen te zoeken, is er m .i. toekomst voor
deze mooie bedrijfstak.

