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De kweek van oesters:
een Zeeuws geheim
door Peter van der Heijden lin terna tionaal Agrarisch Centrum) en Rachel van der Weel ISecre taris PO Oesters).

Naast de mossel is de oester het bekendste product van de Nederlandse maricultuur. Oesters zijn typische bewoners van ondiepe kustzeeen en estuaria in zowel tropische als gematigde streken. Zoals vrijwel al het dierlijk leven begint een oester zijn leven wan neer
vrij-zwemmende zaad- en eicellen elkaar ontmoeten en versmelten. Na 2 tot 3 weken onderdeel van het plankton te hebben uitgemaakt zetten de jonge oesters zich vast op rotsen, stenen of een andere harde ondergrond om op die plaats hun gehele verdere leven
te blijven en uit te groeien tot eeri-volwassen dier. Dit artikel beschrijft kort de geschiedenis van de oestervisserij en -teelt in Nederland, de teeltwijze en de huidige stand van zaken in deze sector.

Geschiedenis
Sinds prehistorische tijden hebben oesters
en andere schelpdieren een belangrijke rol
gespeeld in het voedselpakket van kustbewoners . Op sommige plaatsen in de wereld
getuigen enorme stapels schelpen vlak bij
de resten van prehistorische woonplaatsen
aan de kust van de belangrijke rol die deze
dieren in het voedselpakket speelden. Aan
de Nederlandse kust is de platte oester
(Ostrea edulis) inheems. De eerste schriftelijke aanwijzingen van oestervangst en handel stammen van voor de Middeleeuwen.
De sit uatie in de Waddenzee .. .
Tot in de negentiende eeuw werd de platte
oester in de westelijke Wadden- en Zuiderzee intensief bevist. In Amsterdam, Bremen
en Hamburg bevonden zich de voornaamste afnemers, maar een deel van de vangst
yond zelfs zijn weg naar St. Petersburg in
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Rusland! Maar de exploitatie was te intensief, want na 1850 gingen de vangsten snel
achteru it, en vanaf 1860 loonde verdere
bevissing vrijwel niet meer. Om de terugvallende vangsten op te vangen werden
ondermaatse platte oesters, ge'lmporteerd
uit Denemarken, Engeland en Schotland,
op de oesterbanken uitgezaaid om daar
verder te laten opgroeien. Tot 1930 werd
herhaalde malen geprobeerd om de platte
oesterbestanden van de Wadden- en Zuiderzee met ge'l mporteerde oesters te herstellen, maar door stropen en ongunstige
weersomstandigheden liepen deze pogingen op weinig of niets uit. Door de bouw
. van de Afsluitdijk werd het IJsselmeer ongeschikt voor oesters en misschien veranderde door deze dijk ook de situatie in de
Westelijke Waddenzee zodanig dat vanaf
1940 - 1950 geen platte oesters meer worden aangetroffen (Dijkema, 1997).
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... en in de Zeeuwse del ta
Ook in de Zeeuwse delta is van oudsher
veel op oesters gevist. De landbouw en
andere economische bedrijvigheid konden aan de groeiende bevolking niet het
hele jaar voldoende werk bieden. Honderden part-time vissers verdienden vooral
in de winter met de schelpdiervisserij een
centje bij. Hierdoor werd ook in Zeeland
de druk op de oesters in de 19de eeuw te
hoog. Het "Bestuur der Visscherijen op
de Zeeuwse Stromen" kondigde maatregelen af zoals een gesloten seizoen, een
vergunningenstelsel, minimum maat en
gebiedssluitingen, maar de controle door
ambtenaren en de naleving door de vissers waren onvoldoende.
Ais gevolg van de intensieve bevissing
bleven de geoogste aantallen oesters te ruglopen. Het bestand werd geregeld
aangevuld met ge'I'mporteerde oesters uit
Schotland maar dit vermocht niet de
neergaande tendens te keren . Nadat ken nis was gemaakt met de Franse teeltwijze
van oesters en op aandrang van een
groep investeerders werden in 1870 voor
het eerst door de staat een deel van de
o esterbanken voor vrije bevissing geslot en en werden delen hiervan (de zgn. percelen) aan de hoogste bieder verhuurd.
Het totale oppervlak verpachte gebied
na m geleidelijk toe en in 1886 werd ook
d e laatste open oesterb ank aan het verpa chte areaal toegevoegd .
De oestergronden waren nu nog slechts
to egankelijk voor rijken, en vele minder
gefortuneerde oestervissers werden arbeider bij de oesterbaronnen of ze gingen
m osselen bevissen of t elen. (Voor de
m osselteelt was veel minder kapitaal nod ig dan voor de teelt van oesters). Nadat
Ye rseke via een spoorlijn een verbinding
ha d gekregen met de grote steden werd
dit dorp na 1865 snel het centrum van de
Zeeuwse oesterindustrie.

AQUA Cr(;' ~ 2/2002

Problemen met de export ...
Nadat een aantal mensen in 1902 door het
eten van besmette oesters aan tyfus was
overleden, nam de vraag naar oesters in
Europa enorm af. De overheid kondigde in
1906 een aantal maatregelen af om de hygiene in de industrie te verbeteren, maar
het duurde tot 1911 voordat productie en
export zich hadden hersteld tot het oude
niveau .
... en de import van nieuw e problemen
De invoer van de in Noord Amerika inheemse slipperschelp in 1926 betekende
het begin van het volgende probleem. Deze
exotische schelpdieren zetten zich in grote
aantallen af op de lege kokkelschelpen die
als substraat voor de jonge oesters op de
banken werden uit gezaaid en ze verdron gen het oesterzaad. Onder andere omdat
de slippers op de lege schelpen enorme
aantallen konden be reiken werd in 1937 het
uitzaaien van kokkelschelpen op de oestergronden verboden.
De kwekers stapten over op het gebruik van
gekalkte dakpannen als substraat. Door zoveel mogelijk schelpen met de eraan vastgehechte slippers op te dreggen werd geprobeerd het aantal van de niet uitgenodigde vreemdeling in toom te houden. Geleidelijk werd een zeker evenwicht bereikt en
de aantallen slippe rschelpen zijn nu niet
meer zo hoog dat ze voor de oesterkwekers
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nag een groot probleem vormen .
Tijdens de extreem koude winter van 196263 nam het aantal platte oesters in de
Zeeuwse wateren af van naar schatting 120
miljoen tot 4 miljoen (Drinkwaard, 1999), en
het kruiende ijs vernielde veel van de aangelegde faciliteiten. De Deltawerken dreigden van de Oosterschelde een meer met
zoet water te maken, en ongeveer 160 van
de 170 oesterkwekerijen zagen geen heil in
de investeringen nodig voor herstel van de
oesterbedden en de vernielde infrastructuur, en ze besloten te stoppen . De overblijvers waren grotere bedrijven die niet geheel van de oesterteelt afhankelijk waren.
Door het besluit in 1976 om de Oosterschelde niet met een dijk, zoals oorspronkelijk
was besloten, maar met een open stormvloedkering af te sluiten bleef dit gebied
uiteindelijk toch voor de schelpdierenteelt
behouden.
Om de zich lang zaam herstellende populatie platte oesters aan te vullen importeerden de kwekers levende platte oesters uit
o.a . Frankrijk en lerland, Portugese oesters
(Crassostrea angulata) uit Portugal en in
1964 Japanse of kromme oesters (de zgn .
creuzen, Crassostrea gigas) uit Japan en
Amerika. Omdat de watertemperatuur in
Nederland te laag bleek voor succesvolle
zaadval van de Portugese oester concludeerden de biologen dat hetzelfde ook wei
zou gelden voor de Japanse oester, en dus
zou de import van deze exotische soort
geen gevolgen voor de inheemse fauna
gaan hebben. Maar de biologen hadden het
mis: op ondiepe plaatsen in de Oosterschelde kon de watertemperatuur lang genoeg die waarden bereiken d ie de kromme
oester tot voortplanting bewegen, en in de
70-er jaren werd enkele malen natuurlijke
zaadval van de creuzen waargenomen .
Doordat de jonge creuzen zich ook massaal
op de mosselen afzetten en hun kwaliteit
(en prijs) veel minder is dan die van de plat-
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te oesters waren de meeste schelpdierkwekers niet onverdeeld blij met de toename
van deze uitheemse soort. Verdere importen werden verboden, maar mede door de
warmere zomers van de laatste tijd lijkt de
opmars van de creuzen niet meer te stuiten.
Langs de dijken, oevers en op ondiepe
plaatsen van de gehele Oosterschelde kunnen grote aantallen kromme oesters worden aangetroffen. Ze zijn geen welkome
gasten op de percelen waar mosselen zijn
uitgezaaid omdat de vastgezette oestertjes
op de mosselschelpen de waarde van de
mosselen verminderen . Ook wordt gevreesd dat de grote aantallen kromme oesters zo'n groot deel van het beschikbare
plankton wegfilteren dat de groei van platte oesters en andere schelpdieren wordt
geremd.
Met de uit Frankrijk ge'I'mporteerde oesters
kwam ook de Bonamia parasiet (Bonamia
ostrea) eind zeventiger jaren mee naar de
Oosterschelde. Deze parasiet veroorzaakte
veel sterfte onder de platte oesters. Door
een verbod op verplaatsing van levende
oesters bleven de platte oeste rs in het (zoutel Grevelingenmeer aanvankelijk g8spaard, maar in 1988 werd de parasiet ook
daar aangetroffen. Bonamia kan op de banken met platte oesters voor 30 to 90% uitval
zorgen. De kromme oester blijkt echter
goed bestand tegen Bonamia, en dit blijkt
de redding voor de meeste oesterkwekers.
Aan de totale Nederlandse oesterproductie
droeg "de kramme" in de 90-er jaren 80 tot

95 % bij.
Teeltwijze
Stroming, diepte, bodemsoort en relief bepalen hoe geschikt een perceel voor de
kweek van oesters is . Met korren (metalen
netten) wordt eerst de bodem schoon gemaakt. Wanneer de watertemperatuur vol. doende lange ti jd boven 18°C is stoten de
volwassen kromme oesters zaad - en eicellen uit die in het zeewater versmelten. Bij
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de platte oester vindt de versmelting van
zaad- en eicellen binnen de schelp van het
ouderdier plaats, en op een leeftijd van 7
weken verlaten de larven ma en worden
enkele weken onderdeel van het plankton.
Wanneer er voldoende oesterlarven in het
water rondzweven verspreiden de kwe kers een laag substraat, veelal kapotte
mosselschelpen, over de percelen (30 - 60
m3 schelpen/ha). Hierop kan de afzet van
het oesterbroed plaatsvinden.
Platte oesters blijven de gehele kw'e ekperiode, dus vanaf de val van het broed op
de schelpen tot de oogst, op het perceel
liggen. Getijden en stromen voeren het
p lankton aan dat door de oesters uit het
w ater wordt gefilterd en gegeten. Ais na 4
t ot 5 jaar het gewenste marktgewicht van
70 tot 100 gr is bereikt worden de platte
oesters met de korren opgevist en naar de
bassins en oesterputten van Yerseke overgebracht.
Oesters worden in onze klimaatzone op 3ja r ige leeftijd geslachtsrijp. Bijzonder is
da t mannelijke platte oesters op latere
leeftijd van geslacht kunnen veranderen.
De teelt van creuzen of kromme oesters
ver loopt iets anders. Oesterbroed wordt
va n de wilde oesterbanken opgevist en op
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de kweekper celen uitgezaaid. Na een jaar
worden de jonge oesters weer opgevist en
uitgezaaid op diepere percelen met bete re
groeiomstandigheden. Ais twee jaar later
de kromme oesters het marktgewicht hebben bereikt kunnen ze worden opgevist,
naar de oesterputten en bassins van Yerseke overgebracht en klaargemaakt voor
verkoop.
Gestapeld in plastic kratten worden platte
en kromme oesters enige dagen in stromend, schoon zeewater gehouden om ze
de kans te geven het opgenomen slib en
zand uit te stoten, en soort afzwemmen
dus. Dan worden de oesters in mandjes en
dozen verpakt en naar de afnemers vervoerd. Omdat oesters vaak rauw worden
gegeten worden behalve aan de versheid
van het product ook hoge hygienische ei sen gesteld aan de kwaliteit van het afzwemwater. Wekelijks wordt het water bij
Yerseke op de aanwezigheid van giftige algen gecontroleerd, en wordt onderzocht of
de oesters schadelijke stoffen hebben opgenomen.

Omvang en waarde van de productie
De platte oester is volgens kenners lekkerder maar ook schaarser en dus duurder
dan de kromme oester. Een kromme oester wordt door de kweker voor
0,21 euro verkocht, een platte
oester kan ca 0,80 euro per stuk
opbrengen. Doordat Bonamia
het ene jaar meer schade aanricht dan het andere schommelde de productie van platte oesters in de 90-er jaren tussen de
0,14 en 2,3 miljoen stuks. De
jaarlijkse oesterproductie varieerde van 10 tot bijna 29 miljoen dieren/jaar had in de periode 1990 - 1996 een geschatte
totale aanvoerwaarde van 6,7
tot 12,8 miljoen gulden (Raad
voor Landelijk Gebied, 1999).
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Deze productie is deels afkomstig
van de verhuurde percelen waar de
kwekers jonge oesters hebben uitgezaaid, en deels door bevissing
van wilde oesterbestanden . Van de
pe rcelen bevindt zich 500 ha in het
Grevelingenmeer en 1550 ha in de
Oosterschelde. Aileen in het Grevelingenmeer, waar Bonamia nog niet
zo'n vernietigende werking op de
platte oesters heeft, worden nu nog
platte oesters gekweekt en opgevist.
Het grootste deel van de Nederlandse oesters belandt bij de Belgische
consumenten op tafe!.
De Producenten Organisatie
Vrijwel aile bedrijven die actief zijn in de
oesterteelt hebben zich in 2000 verenigd in
d e Producenten Organisatie (PO) Oester.
Deze organisatie heeft 27 leden die samen
ca 80% van het percelen areaal en bijna
90% van de totale Nederlandse oesterproductie voor hun rekening nemen. De PO
behartigt de belangen van de leden naar de
Nederlandse overheid en de Europese
Commissie.
De Oosterschelde, het gebied waar het
groots te deel van de activiteiten plaatsvindt, is een Nationaal Park en voor de landelijke en provinciale overheid heeft het
behoud van de natuurwaarden van het gebied de hoogste prioriteit. Om te voorkomen dat de exploitatie van de oesters onaanvaardbare schade aan de natuur toebrengt stelt de PO jaarlijks een visplan vast
waarin vooralsnog is vastgelegd wanneer
en op welke wijze bedrijven mogen vissen
op oesterbroed en volwassen oesters . De
PO controleert de naleving van het plan . In
de nabije toekomst zullen aile oestervissende vaartuigen van een black box worden
voorzien zodat nauwkeurig de plaats en de
daar uitgevoerde activiteit geregistreerd
kunnen worden. Verder probeert de PO bij
te dragen aan verbetering van de internationale marktpositie van de Nederlandse
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kwekers en zoekt ze mee naar een oplossing voor de problemen waar de sector
mee te maken heeft: oprukkende wilde Japanse oesters, Bonamia parasiet, etc. PO
Oesters heeft zich ook aangesloten bij
Stichting Odus. In deze stichting wordt met
de mossel- en kokkelsector samengewerkt
aan een duurzame schelpdiervisserij en kwekerij in Nederland op basis van de principes van ecologisch, economisch en sociaal verantwoord ondernemen. In bijgaande box staat de visie van PO Oester beschreven.
Met dank aan Dr. M.B. van der Meer en Dr.
A.C. Sniaal voor hun opmerkingen.
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Visie PO Oester
De PO Oester heeft met andere schelpdiersectoren een visie ontwikkeld met de naam IIUit de Schulp II en met als drijfveer pro-actief handelen waarbij de bereidheid wordt getoond om uitleg te
geven over de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een visie
die laat zien hoe de schelpdiersector aankijkt tegen de nabije en
verre toekomst, op weg naar een verantwoordelijke duurzame
schelpdierv;sserij in Nederland. Deze visie is uitgangspunt geweest
voor het vastste/len van nader beleid ten behoeve van de producentenorganisatie oesters.

Momenteelligt er een beleidsnotitie in concept. Het streven is op korte termijn gericht naar de bevordering van de beoefening van de oestervisserij
met het oog op herverdeling en uitgifte van percelen. In dit kader wordt
momenteel het nodige overleg gepleegd met het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Voorts zal op korte termijn de prioriteit gelegd
worden bij onderzoek gericht naar verbeteringen binnen de oesterkweek in
Zeeland.
Op termijn zal de PO de nodige studies initieren ten behoeve van de verbetering van de economische positie van de oestersector.
De PO zal waar het betreft de kwaliteit van aangevoerde oesters, in een tijd
waar afspraken rond voedselveiligheid niet mogen worden geschuwd, zich
inzetten op het garanderen van de kwaliteit. Waar kwaliteitsverbetering
nodig zal zijn zal de PO, in het belang van de consument en in het belang
van de oestersector, verbeteringen stimuleren en zonodig financieren .
De PO heeft dan ook de contacten met het Productschap Vis, het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Rijksdienst voor Keuring van
Vlees en Vis en met de andere sectoren.
Het uitgangspunt van de oprichting van een producentenorganisatie is
reeds geslaagd te noemen: de PO oester als belangenvertegenwoordiger
va n de Nederlandse oestersector wordt als serieuze gesprekspartner beschouwd.
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