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Het bevorderen van de kennis en beoefening
van aquacultuur in de ruimste zin van het
woord .

Themadag Masse/en in Yerseke

Huidige situatie
Ronald Faber

Dit is het tweede deel van een drieluik over de Nederlandse mosselcultuur die zijn basis
heeft te Verseke in Zeeland. In Nederland zijn de aangevoerde mosselen afkomstig van
een in hoge mate gemechaniseerde bodemcultuur. De gemiddelde jaarproductie ligt rond
de 75.000 ton. Zoals de echte mosselliefhebber heeft kunnen merken was er gedurende
de maand januari geen aanvoer van verse mosselen. De koude peri ode heeft er voor gezorgd dat de mosselbanken zich onder het ijs bevonden en niet meer bereikbaar waren
voor de kwekers.
Er zijn aanzienlijke variaties in aanvoer tussen
de verschillende seizoenen . Het grootste deel
van de aanvoer is afkomstig uit de Waddenzee . De enorme variaties zijn voornamelijk het

gevolg van stormen en verzanding van de percelen in het westelijk deel van de Waddenzee.
De stormen veroorzaken zware golven en stromingen die de mosselen van de percelen
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spoelen. Een ander probleem is de onregelmatige zaadval. In de seizoenen 89-90 en 90-91
was de zaadval zo gering dat er niet voldoende was om de pereelen te bezaaien. Begin
negentiger jaren is de produetie van mosselen
in hangeultures op gang gekomen . De produetie van hangeultuur is nog laag in vergelijking
met bodemeultuur, maar heeft al een goede
naam gemaakt. In het seizoen 92-93 was de
produetie van bod em- respeetievelijk hangeultuur 51 miljoen kg en 50 duizend kg.
De produetiepereelen bevinden zieh voornamelijk op de banken die grenzen aan de getijdegeulen tussen 10-15 meter beneden de gemiddelde laagwaterstand. De pereelen varieren tussen de 7 en 25 ha, waar ongeveer 88
mosselboeren in totaal 10.000 ha beheren.
Gedurende 6 weken in mei en juni en 1 week
in september hebben de mosselkwekers de
gelegenheid mosselzaad op te vissen dat via
natuurlijke voortplanting is ontstaan . Deze
zaadvisserij vindt plaats op zowel drooggeval-

• Mosselkwekers oogsten op de Waddenzee .
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len als altijd onderwater liggende natuurlijke
mosselbanken. Veelal wordt het zaad van
droogvallende banken geprefereerd omdat dit
een dikkere sehelp heeft en daardoor sterker
is. De opgeviste zaadmosseltjes hebben een
lengte van 20 mm; het is zaadval van de zomer
van het voorgaande jaar. Ook worden wei
mosselen van 40-45 mm opgevist (halfwas) en
sporadiseh mosselen die de eonsumptiemaat
hebben bereikt. Het mosselzaad wordt vervolgens uitgezaaid op de kweekpereelen; deze
zijn afgebakend en worden van de Staat gehuurd.
Op de pereelen groeit het zaad tot het najaar
van hetzelfde jaar tot een lengte van 40-45
mm. Dikwijls worden deze mosselen in het
najaar of de winter nogmaals opgevist en verplaatst naar de zogenaamde eonsumptiepereelen . Na een mindere groei gedurende de
winter, maken de mosselen vanaf april nog
een groeiperiode door, en bereiken dan de
eonsumptiemaat van 55-60 mm . In 2,5 jaar

• Aanvaer van masse/en in Yerseke.

groeien de mosselen uit tot consumptiemaat,
waarvan ze 18-24 maanden op de kweekpercelen liggen .
De mosselen worden vanaf midden juli tot
april opgevist, en naar Yerseke verscheept om
daar geveild te worden. Vervolgens worden ze
op de verwater- en opslagpercelen in de Oosterschelde gestort.
Hoewel de groeiomstandigheden op de percelen van belang zijn voor de opbrengst, is het
stormrisico waarschijnlijk de belangrijkste factor die de opbrengst benadeelt.

Structuur van de masse/sector
De Nederlandse mosselsector bestaat uit
mosselkwekers, mosselhandelaren en bedrijven die beide activiteiten uitvoeren . De klassieke bedrijfsstructuur is die van een klein familiebedrijf: een schipper-eigenaar, vaak met
als stu urman een zoon of broer en een mat roos. De laatste jaren gaat deze structuur
steeds meer verloren : kweekbedrijven worden door andere kwekers overgenomen, of er

worden BV's gevormd .
De handel en verwerking van verse mosselen
en mosselconserven is veel grootschaliger en
kan worden verklaard door het veel kapitaalintensievere karakter er van. De 28 mosselhandelaren zijn voor het overgrote dee I gevestigd in Yerseke . De handelaren zijn vaak ook
werkzaam in de verwerking en andere schelpdierbranches als oester-, kokkel- en kreeftenhandel. In 1989 zijn 6 grote bedrijven in handen
gekomen van drie grote internationale voedingsconcerns, die willen inspelen op de vrije
Europese markt. Een zevental grote bedrijven
beschikt ook over conserven fabrieken .
Het seizoen voor de verse mosselen begint elk
jaar op de tweede maandag in juli (5-11) en
loopt door tot de derde zaterdag van april
(15-20) van het volgend jaar. In de maanden
mei en juni is de mossel in de voortplantingsperiode en minder geschikt voor de consumptie.
De indeling, alhoewel arbitrair, die in de productie keten van de mosselsector gemaakt kan
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worden is een driedeling . De indeling is gebaseerd op de 3 V's, Visserij. Verwerking en Verbruik:
1) Visserij/teelt : Periode van zaadval tot het
moment dat de mossel de verwerkingsruimten binnenkomt;
2) Verwerking : Tijdsduur in de verwerkingsruimten;
3) Verbruik/consumptie : Transport vanuit de
verwerkingsruimten tot de consumptie door
de individuele consument.
Binnen deze driedeling zijn tal van verwerkingsstappen en handelingen te onderscheiden die elk hun specifieke uitwerking op het
eindproduct hebben .
Visserij/teeit
De schelpdiercultuur kan beschouwd worden
als het verplaatsen van schelpdieren binnen de
kustwateren naar die plaatsen waar optimale
groeicondities bestaan en het wegspoelrisico
gering is . Tot 1989 was de hoeveelheid op te
vissen mosselzaad niet gelimiteerd, maar on-
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der dru k van natuurbeschermingsorganisaties
is de hoeveelhied beperkt. Het beleidsvoornemen van de regering met betrekking tot het
uitgeven van de vergunningen voor het opvissen van mosselzaad is gericht op:
- Lokaal herstel van bepaalde bodembiotopen;
- Het veiligstellen van een dee I van het schelpdieren bestand voor vogels .
De mosselkweker kan kiezen uit verschillende
soorten percelen . Een bepaald deel van het
zaad wordt op zandplaten gestrooid waar ze
een jaar blijven liggen. De groei is hier gering,
maar de mosselen vormen een dikke schelp
en sterke sluitspieren . Dit maakt deze mosselen populair voor de verre exportmarkt omdat
van deze mosselen de bewaartijd langer is .
Het overige dee I van het zaad wordt direct op
de diepere perce len gezaaid waar de groeisnelheid hoog is, en de minimum maat van 50
mm al in november wordt bereikt. Deze mosselen hebben een hoog vleesgehalte (30-40%)
maar hebben door hun dunne transparante
schelp een korte bewaartijd. Toch worden

... Kwaliteitskeuring van de lading.

deze mosselen hoog gewaardeerd door de
conservenindustrie. De kweker kan dus manipuleren met de groeisnelheden zodat hij meer
mosselen kan aanvoeren op de veiling van
Yerseke als de verwachte prijs hoog is. Hoewei de mosselkweker door het bestrijden van
predators en het reguleren van mosseldichtheden invloed kan uitoefenen op het eindresultaat van de cultuur, blijft de opbrengst voor het
grootste deel afhankelijk van de natuurlijke
omstandigheden . In feite kan ook aileen maar
van een semi-cultuur worden gesproken . De
natuurlijke invloeden zijn onder te verdelen in
(1) invloeden die rechtstreeks hun uitwerking
hebben op de oogst (zeesterren, eidereenden,
temperatuur, zoutgehalte etc.) en (2) eventueIe bedreigingen voor de volksgezondheid na
de consumptie van mosselen (pathogenen,
biotoxinen, zware metalen etc.).
De belangrijkste aspecten waar de kweker op
moet letten als hij mosselen wil aanvoeren op

de veiling is de maat, vleesgewicht en percentage tarra . Dit zijn de drie belangrijkste aspecten waarop een partij mosselen worden beoordeeld door de handelaren . De kweker moet de
mosselen op een dusdanige manier behandelen dat de sterfte op de verwaterplaatsen minimaal zal zijn anders kan voor hem achteraf
een negatieve verrekening plaats vinden .
Onder goede weersomstandigheden kan een
lading van 130 ton mosselen in 4-5 uur worden
opgevist. De aanvoer op de mosselveling in
Yerseke be staat uit mosselen die gekweekt
zijn in de Wadden zee een klein dee I komt
rechtstreeks uit de Zeeuwse wateren. Door de
modernisatie van de vloot is de transporttijd
van de Waddenzee naar Yerseke teruggelopen naar 12 uur.

Veiling
Er is in principe een scheiding tussen de mossel kweker en de handelaren, die wordt overbrugd door de mosselveiling te Yerseke . Yer-
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seke is de enige mosselveiling die Nederland
rijk is. De veilingmeesters worden gefinancierd door een vrijwillige bijdrage per ton aangeleverde mosselen. De mosselveiling is verantwoordelijk voor de kwalite itscontrole, de
PR voor de mosselen en het financieren van
onderzoek. De mosselkwekers vissen de
mosselen op en voeren die aan op de veiling .
Na het bepalen van de inhoud van het ruim,
wordt uit de lading een monster van 2,5 kg
genomen en geanalyseerd . Daarna wordt de
lading meestal 50-120 ton door inschrijving
verkocht aan de hoogste bieder. De keuring
bestaat uit het vaststellen van het brutogewicht verminderd met tarragewicht (b.v. losse
schelpen, groen, krabben, zeesterren) en het
gewicht van de pokken en de slippers.
Daarnaast wordt de verdeling van de schelpgroottes bepaald, het aantal levende, niet kapotte mosselen per monster wordt geteld en
na koken wordt het netto vleesgewicht gemeten . De uitslag van de bemonsteren wordt op
de veiling bekengemaakt maakt. De handel-

.. Fijnverwajeren.
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aren en de conservenbedrijven bieden op de
aangeboden scheepslading, en de hoogste
bieder is in principe de nieuwe eigenaar. In een
aantal gevallen waar de kweker ook de verwerker is, worden de mosselen ook op de veiling aangeboden, maar staat de koper dus van
te voren vast.

Verwerking
Ais de mosselen van eigenaar zijn veranderd
gaan ze naar de verwaterpercelen van de handelaar die eigenhandig de mosselen lost met
het schip van de mosselkweker. De mosselen
moeten 10-14 dagen op deze percelen worden verwaterd . Het zgn. verwateren op de
percelen voor Yerseke heeft verschillende
functies. (1) De percelen dienen als natte pakhuizen voor de handelaren . (2) De zwakke en
dode mosselen kunne n door vogels, krabben
en vissen worden verwijderd . (3) De mosselen
kunnen op deze percelen het slib en zand dat
ze bij het opvissen van de kweekpercelen hebben binnengekregen uitspoelen. Grote popula-

• Verpakkingsafdeling.

• Va Ikenier.

ties meeuwen die worden aangetrokken door
de verwerkende industrie veroorzaken een
speciaal probleem . De uitwerpselen die ze
produceren veroorzaakt incidenteel een sterke
stijging van coliform aantallen in het water. De
producentenorganisatie in Yerseke heeft een
valkenier in dienst om de vogels te verjagen
rond de verwerkende industrie.
AI naar behoefte van het moment worden
mosselen van deze verwaterpercelen opgevist. De zogenaamde verwaterverliezen, percentage mosselen wat uitgezaaid wordt op de
verwaterpercelen maar niet aan wal wordt
gebracht voor de verwerking is aanzienlijk.
Schattingen van dit percentage bedragen
20-30% . De verwerkende industrie bestaat uit
twee takken; een die de mosselen voor de
verse handel verwerkt (ca. 15 bedrijven) en
een die de mosselen kookt om ze vervolgens
als diepvries product of als conserven af te
zetten (4 bedrijven). De gehele verwerkende
sector is gevestigd in Yerseke. Na het opvis-
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sen vanaf de verwaterpercelen worden de
mosselen aan land gebracht waar met behulp
van een roterende zeef het overgrote dee I van
het slib en za nd wordt verwijderd . Om een
zandvrij product te krijgen worden de mosselen fijnverwaterd in grote containers waardoor
grote hoeveelheden Oosterscheldewater
wordt gepompt . Na het fijnverwateren worden de mosselen in de onttrosmachine geleid
waar de klompen mosselen, bijeengehouden
door de baarddraden, worden gebroken . Na de
hierboven beschreven bewerking wordt de
productstroom via de blaasband, voor de verwijdering van lege schelpen en algen, naar de
ontbaardmachine geleid. Ais de mosselen
eenmaal de verwerkingsruimten worden binnengevoerd dan is het mogelijk om via verlaging van de temperatuur de houdbaarheid van
het product te verlengen. Gekoelde opslag en
transport wordt steeds algemener. Na deze
reeks van behandelingen en sorteringen worden de mosselen verpakt in 20 kg zakken voor
de groothandel en in kleinere geperforeerde

plastic zakken van 1,2 en 2,5 kg voor de detailhandel.
Verbruik
Ongeveer 65% van de mosselproductie wordt
vers verkocht. Het grootste dee I gaat naar het
buitenland, Frankrijk 60% en Belgie 25%, en
15% is bestemd voor de binnenlandse markt.
Yerseke ligt gezien de belangrijkste exportmarkten zeer gunstig. Brussel is 1,5 uur, Antwerpen 45 minuten en Parijs kan via de weg in
5 uur worden bevoorraad . Het transport is
volledig in handen van de handel. Het belangrijkste aspect in relatie tot de houdbaarheid is
de constatering dat de koelketen vanaf de verwerking tot de detailhandel gesloten blijft. Ais
de mosselen een aantal uren worden bewaard
bij kamertemperatuur dan vermindert de houdbaarheid al snel met 2-3 dagen.
Vijfendertig procent van de Nederlanders eet
wei eens mosselen. In vergelijking met bijvoorbeeld haring ligt de gebruiksfrequentie op
een veellager niveau. Minder dan tien procent

)
... Het masse/diner.
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van de mensen eet in het mosselseizoen vaker dan eens per maand mosselen en ruim
twintig procent vaker dan eens per kwartaal.
Rond twintig procent van de Nederlanders eet
nu vaker mosselen dan 5 jaar geleden. Mosselen worden meestal thuis gegeten . Tien procent van de mosseleters eet buitenshuis wei
eens mosselen . Twee derde van de Nederlanders denkt dat het gezond is mosselen te eten .
Deze opvatting is vaak sterk gekleurd door de
culinaire waardering voor de mosselen .
In het derde en tevens laatste deel komen de
volgende onderwerpen aan de orde: hangcultures, visserijtechnieken, hatcherie, verpakking en de "scharrelmossel" . De auteur hoopt
tevens met deze uitgebreide beschrijving van
de afgelopen themadag dat het aanleiding
voor de leden is om binnenkort weer eens
massaal dee I te nemen aan de uiteenlopende
en tevens zeer boeiende activiteiten die elke
keer weer door de activiteitencommissie van
het genootschap worden georganiseerd.
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