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Ministerie en Onderzoekscie vragen om Innovatie

Project 'Mosselzaad'van De Prins Groep
door J. Scheerboom

Het project 'Mosselzaad' van Prins & Dingemanse (horende tot de Prins Groep) is
bedoeld om extra mosselzaad te verkrijgen, zodat de mosselproductie minder afhankelijk is van wat de natuur te bieden heeft en wat de politiek toestaat te bevissen. Het
project beantwoordt mede aan de wens van LNV en de milieuverenigingen om te
innoveren in de schelpdiersector. Om te komen tot een duurzame ontwikkeling, hebben producenten en handelsorganisaties van de kokkel-, mossel- en oestersector de
Stichting Odus opgericht. De website van Odus verstrekt hierover de nodige informatie (www.schelpdieren.nl). Ook in de brochure 'Uit de Schulp' wordt uiteengezet hoe
men de schelpdiervisserij een meer duurzame basis wil geven. Met name wordt genoemd hoe mosselzaad maximaal en optimaal kan worden benut (zie kaderstukje I).
Over de inspanningen hieromtrent van Prins & Dingemanse sprak ik met Edwin
Foudraine, commercieel directeur, Piet Schout, bedrijfsleider en Eric Louwerse,
kwaliteitsmanager.

Piet Schout, 'bednjfsleider' van het mosselzaadproject met, in g/azen potten, monsters van met
het drijfnet van Prins ingevangen mosse/tjes.
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Feest vieren. Oat is mosse/en eten
Edwin Foudraine: ' Men koopt mosselen
omdat men dit associeert met feestvieren.
Wij verkopen 'Gezelligheid ', een 'Goede
Sfeer', het 'met vrienden onder elkaar zijn '.
Wat dit betreft, hebben wij het product
mosselen uit de anonimiteit gehaald. En."
_hiermee werd het werk van Eric Louwerse
bedoeld - ' .. de consument verwacht dat

het product voldoet aan de hoog ste no rmen van voedselveiligheid. Wij ste ll en hieraan dan ook de hoogst e eisen'.
'Hoe vee/ mosse/en worden
per jaar geproduceerd? '
Edwin Foudraine:
' De sector is in goede tijden goed voo r een
jaarproductie van 100.000 ton (100.000.000

Z6 gaat de mosse/sector het doen
(uit de brochure: 'Uit de schulp 'J

In de mosselvisserij wordt onderscheid gemaakt tussen stabiele en instabiele banken. Stabiele banken zijn niet gevoeJig voor storm, onstabiele weI waarbij de kans
bestaat dat hele mosselbanken worden weggegslagen. Daar heeft de natuur niets
aan en daar schieten ook de eidereenden en scholeksters niets mee op. Bovendien verdwijnen mosselen van de culinaire kaart en raken de mosselvissers hun
boterham kwijt.
De mosselsector concentreert zich daarom primair op de instabiele banken, zowel
waar deze boven water Jiggen als er onder. Zuiniger omgaan met zaad? Oat kan
hier direct in praktijk worden gebracht. Een deel van het opgeviste mosselzaad kan
op de kweekpercelen worden uitgezaaid. Een ander deel kan worden overgezet
naar stabiele gebieden waar de overlevingskansen vele malen groter zijn. Ook de
eidereenden profiteren hiervan, want er is genoeg voor iedereen. WeI vissen maar
geen voorraad inleveren: het is een ultieme vorm van dynamisch bestandsbeheer.
Maar er is meer. De sector breekt tevens een lans voor het vissen volgens het 'Jan
Louw-principe '. Dit betekent: het uitdunnen van jonge zeer dichte banken die door
de slib-achtige ontlasting van de mosselen vatbaar zijn voor stormschade en kans
lopen weg te worden geslagen. De vissers zijn er van overtuigd dat het werkt en
willen het graag uitproberen, samen met overheid en wetenschappers. Momenteel werkt de sector ook hard aan het winnen van mosselzaad. Als alternatief voor
mosselschaarse jaren. Er vinden proeven met zogenaamde hatchery's plaats, waarbij de mosselen in broedhuizen worden opgekweekt in plaats van op de bodem
van de zee. En er worden mogelijkheden ontwikkeld om de schelpen op touwen te
laten groeien. Of het economisch rendabel is, weten we niet. Maar het is het onderzoeken zeker waard.
Ook werkt men aan de ontwikkeling van alternatieve vismethoden en loopt er een
experiment met een kor waarbij de gekweekte mosselen met behulp van vacuiim technieken worden opgevist en via een waterstroom aan boord worden gebracht.
Dit proces is minder arbeidsintensief. De mosselen worden hiermee ook minder
beschadigd.
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Het drijfnet, voordat het in de Waddenzee werd afgelaten

Het uiteinde van het drijfnet, dnjvend aan het oppervlak van de Waddenzee
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kg, ofwei 1.000.000 mosseltonnen van 100
kg per ton). Twee jaar geleden was dit 50
000 ton en afgelopen jaar 65 000 ton. Het
vleesgewicht varieert jaarlijks tussen 2035 %; dit percentage is afhankelijk van natuurlijke omstandigheden als temperatuur,
plankton in het water en de snelheid waarmee het product groeit. Het project
Mosselzaad is er op gericht extra mosselzaad te verkrijgen, zodat de gewenste
streefproductie sneller kan worden gerealiseerd.
Maar, het moet duidelijk worden gesteld:
als het Project Mosselzaad succes heeft,
zal het hooguit een aanvulling vormen
naast de gangbare manier van mosselzaad
vangen.

Op weg naar aquacultuur?
'Wat houdt het project Mosselzaad in? '
'Als de mosselen toe zijn aan het produceren van larven, het zgn 'melken', bieden
wij de mossellarven een substraat om zich
aan vast te hechten. De larven hechten met
hun hechtdraad, de byssus, snel aan alles
wat ze in de pelagische (in water zwevende) fase tegenkomen. Het substraat dat
wij nu aanbieden is een drijfnet (zie foto).
Aan de touwen hiervan kunnen de larven
zich met de byssus vasthechten. Eenmaal
aan het drijfnet gehecht, groeien zij uit tot
mosselzaad. Dit zaad wordt geoogst en
weer op een ander lokatie uitgezet, waar
het opgroeit tot volwassen mosselen '

'Hoe wordt op traditionele wijze
mosselzaad verkregen?'
De gangbare manier om aan mosselzaad
te komen is door deze van de bodem van
de zee te vissen. Dit gebeurt al eeuwen
lang. Dit mosselzaad is op natuurlijke wijze
daar terecht gekomen. De gebieden waar
dit zaad gevist wordt zijn redelijk beschut
met weinig stroming. Het mosselzaad
groeit daar langzaam. De mosselkweker
brengt dit zaad over naar betere gebieden,
met een betere groei als resultaat. Het-
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geen positief is voor zowel mosselkwekers
als wadvogels.
Mosselzaad wordt al jaren in de Waddenzee gevist. Aan deze gang bare methode
worden nu enorm veel beperkingen opgelegd. Zo heeft men de z.g. 'vrije gebieden'
waar mosselzaad wordt gevist, enorm beperkt . Dit betreft mosselzaad dat is gegroeid uit larfjes die op de Waddenzee zijn
achtergebleven'

'Een misschien heel academische en ook
overbodige vraag: Kan deze nieuwe activiteit worden beschouwd als een vorm van
aquacultuurr
Eric Louwerse: 'Zowel de traditionele wij ze
van zaadvissen en mosselkweken als de
nieuwe zaadvangst methode zijn een vorm
van 'aquacultuur'.
In het kader van de innovatie vangen wij
mossellarven met een drijfnet in, die anders naar de Noordzee worden afgevoerd
en daar verdwijnen. Nu wordt het met het
drijfnet verkregen mosselzaad uitgezaaid
op mosselpercelen. Wij bestuderen hierbij welke methoden leiden tot een beter
rendement dan nu gebruikelijk is. Dit rendement is nu minder dan 10% (in stukstallen).
Wij komen op deze manier tegemoet aan
de wens van de overheid om te innoveren.
Het blijft echter een gegeven dat voor het
invangen van mossellarven ruimte nodig
blijft in de Waddenzee. Om deze reden nu
worden aanvragen voor nieuwe proefgebieden geweigerd. Het is dus nog een
subsidieloos initiatief dat ook niet op een
andere wijze door de overheid wordt gestimuleerd.
'Waarom hebben de mossellarven
ruimte nodig
Mosselen leven van fytoplankton dat weer
groeit van zonlicht en mineralen. Voldoende stroming is nodig om het
fytoplankton de schelpdieren te laten passereno Mosselkweek heeft daarom ruimte

r

Tijdens eb en vloed heeft het water van het Malzwin (ten noordoosten van Den Helder) een
snelheid van ca. 6 km/uur. Deze foto toont hoe het net aan de drijver zich dan gedraagt

Het drijfnet, enkele weken na het te water laten, vol met groeiend mosselzaad.
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nodig. Daarom blijven Waddenzee en
Oosterschelde de meest geschikte ruimte
waar mosselen gedijen. Ais men wil dat
de productie van mosselzaad in een kwekerij plaatsvindt, het ultieme doe I van
aquacultuur, zeg ik: dat zal nog moeilijk
gaan.' 'Dit laatste is wei wat hiernaast op
het RIVO wordt gedaan door met name
mevrouw Pauline Kamermans'
'Ik denk dat wat op het RIVO wordt ontwikkeld, voorlopig aileen als aanvulling
moet worden gezien op de nu bestaande
manier van produceren. Het is echter een
goed initiatief ter ontwikkeling van innovaties.

'Welke natuurlijke vijanden
heeft de mossel?'
'Onder andere de eidereend en, zoals u

Mosselzaad aan het drijfnet geoogst, in detail
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ongetwijfeld weet, is de eidereend een van
de troeteldieren van de Milieuorganisaties.
Andere natuurlijke vijanden zijn zeesterren
en onderschat zeker krabben niet, die in
steeds grotere hoeveelheden in de Waddenzee voorkomen'

Standing Stock en productiviteit
Eric Louwerse:
'Omdat onze productiviteit deel uitmaakt
van de rijkdom die de Waddenzee en
Oosterschelde bieden en omdat wij, ook
als er netten worden ingezet, ruimte nodig hebben, is goed overleg met de Milieuorganisaties en met de Ministeries voor
onze branche een grote wens.
Wij ervaren het nu als tegenstrijdig dat, terwijl we innoveren, wat we overigens graag
doen, ons ruimte wordt onthouden door

I

ondermeer de Natuurverenigingen. Het
lijkt wei alsof deze verenigingen de natuur
het liefst zien zander aanwezigheid van de
mens, alsof wij mensen geen deel uitmaken van de natuur en alsof de natuur zander menselijke ingrijpen rijker aan dierlijk
leven en welzijn zau zijn. Nou, door erva ring weten wij inmiddels dat, als de
productiviteit van een perceel zonder
bevissing op 100 % wordt gesteld, deze
met bevissing minstens 115 % bedraagt.
Inmiddels heeft de minister van LNV besloten het vissen op kokkels per 1 januari
2005 te verbieden. Eerder was in Duitsland
en Denemarken de kokkelvisserij ook verboden. Deze wordt nu weer toegestaan,
want het bleek daar dat kokkelbestanden,
als deze niet worden bevist, totaal verdwijnen!'

De bedrijfs~tructuur
'Hoe ziet de bedrijfsstructuur
van de Prins Groep er uit?'
Eric Louwerse: 'De Prins Groep bestaat uit
de volgende bedrijven:
1. Prins Mosselkweek, kweekt mosselen
tot consumptie grootte.
2. Prins & Dingemanse, levert de verse
mosselen, kant en klaar, door heel Eu ropa.
3. Prins Oesterkweek, kweekt oesters en
levert deze door heel Europa
4. De Zeeuwse Banier, haalt de mosselen
uit de schelp en maakt hier bereide
producten van.
5. Schelpdier, vist kokkels enverwerkt
deze tot tapa's, welke vooral in Spanje
erg gewild zijn.
AI aan het eind van de 1ge eeuw was de

'Loepzuiver' Mosselzaad (van het dnjfnet), in detail
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Oe sehraapmond van het apparaat waarmee het mosselzaad dat zieh aan het drijfnet heeft

vastgezet, wordt geoogst.

Oe oogstmaehine in aetie, waarbij mosselzaad met een kraehtige waterstraal aan boord wordt
gebraeht. Het mosselzaad bezinkt en klontert aaneen . Het water w ordt afgelaten
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familie Prins actief in de visserij en kweek
van schaal- en schelpdieren.

Eerste ervaringen met het hangnet
Wij liepen de kamer binnen van Piet
Schout, al 25 jaar werkzaam bij Prins &
Dingemanse en projectleider van het
'Zaad- en kweekproject Mosselen'
Piet Schout toonde ons buisjes met
mosse/zaad (foto) en verte/de:
'Het'melken' van mosselen begint zo rond
eind maart, begin april. Wij noemen dit: 'De
'Vis' loopt er uif.
De larven komen tijdens de ontwikkeling
steeds dieper in de waterkolom terecht, tot
zij de bodem, of een ander vast object berei ken en zich daar 'settelen', of we I vasthechten. 'Settelen' is vakjargon voor ons.
Het is goed te weten dat het overgrote deel
van de mossellarven, ca. 99 %, met de
waterstroom verdwijnt richting Noordzee
en daar niet overleeft. Deze larven komen
dus zowel het vogelleven als de mossel-

cultuur niet ten goede. Wat wij beogen is
deze larven met hangnetten te 'onderscheppen', dat wil zeggen: aan de zwevende larven een substraat te bieden. Zodra zij hiermee in aanraking komen, hechten zij zich er aan vast. Zij voeden zich hier
met fytoplankton, tot het moment dat zij
door ons als mosselzaad worden geoogsf

fHoe lang en breed is het hangnetr
'Driehonderd meter lang en drie meter
diep, met een maaswijdte van 40 bij 40
mm. Hier aangehecht, heeft het mosselzaad geen last van bodembewonende,
natuurlijke vijanden als krabben en zeesterren. En er is hier voldoende ruimte en
licht voor de groei van fytoplankton dat het
mosselzaad als voedsel dient.'
fHoe lang duurt het voordat de larven zich
tot mosselzaad hebben ontwikkeldr
'Dit moeten wij nog precies nagaan. Groeiomstandigheden als dichtheid zijn van in vloed. Zeker is dat je met het oog op de

Bestaan CO2 -pomp
in Noordzee aangetoond
In 'Bionieuws' van 21 mei i/. stond het vo/gende te lezen: Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands /nstituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texe/ publiceerden
een week eerder in Science de resultaten betreffende het onderzoek aan het vermogen van kustzeeen tot opname van CO2 ,
Onderzoeker prof. Dr. Hein de Baar:
Zeeen a/s de Noordzee zijn per vierkante meter tien keer efficienter in het vastleggen
van CO2 door fotosynthese dan oceanen.' Vooral a/gen leggen in re/atief ondiepe zeeen
koolstofdioxide vast. De afstervende organismen nemen de koolstof mee naar een
diepere waterlaag, waar het 'weggepompt' wordt naar de oceaan.
In de Noordzee is een diepe stroming hiervoor veran two 0 rde/ijk. Die komt bij de
Schotse Shetlandeilanden binnen en gaat na een bocht door de Noordzee voor de
kust van Noorwegen weer naar de noordelijke Atlan tisch e Oceaan, waarbij de koo/stofverbindingen worden meegenomen. Uitgebreide metingen aan de Noordzee hebben
de pomptheorie bevestigd' De Baar: 'Het is nu overtuigend aangetoond.'
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dichtheid tijdig moet oogsten. Ais men de
mosselen te lang laat doorgroeien, laten ze
van het net los als een aaneengesloten plakkaat en zijn zij voor ons verloren'

'Hoe oogst men het mosselzaad
van het net?'
'Wij hebben een speciale oogstmachine
ontwikkeld, waarop octrooi is aangevraagd. Met deze machine kan het zaad van
het net worden geschraapt (foto) en aan
boord gepompt (foto). Eenmaal aan boord
gepompt, laat men het water weglopen, en
blijft het zaad in 'groepjes' achter, want zij
hechten zich met hun voetjes meteen aan
elkaar vast.

'Hoeveel mosseltjes bevat een kg?'
'Dat varieert, afhankelijk van de omstan digheden, tussen 2000 en 5000 stuks per
kilo. Na het oogsten worden de mossel tjes over onze kweekpercelen in de Waddenzee en Oosterschelde uitgezaaid. We
kijken dan hoeveel dit aan marktwaardige
mosselen oplevert. Nu al is duidelijk dat
het zaad dat we vorig jaar oogstten, voor
het grootste deel de groeiperiode op het
perceel niet heeft overleefd. Wij moeten
dus nog veel ervaring opdoen om maxi maal van de geboden mogelijkheden gebruik te maken.
De voordelen van mosselzaad via een
hangnet verkrijgen boven mosselzaad vis-

Vo/groeide masse/en worden op het bednjf van Prins & Dingemanse te Yerseke 'verwaterd' am

ze te ontdoen van zand
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Na het verwateren worden de mosse/en op een transportband gecontro/eerd om eventue/e
verontreinigingen zoa/s kapotte mosse/en en /osse sche/pen, met de hand te verwljderen .

Zakken mosse/en voor de versmarkt.
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sen v an de bodem zijn de volgende :
1. Zaad van d rijfnetten verzam eld , is zui ve r als glas, vergeleken met wat men
normaal van de bodem van hetWad opvist. Zaad van de bodem gevist, bevat
schelpen en andere tarra.
2. Het betreft za ad dat anders richting
Noordzee zou zijn gestroomd en buiten
het ecosysteem van hetWad lOU zijn terecht gekomen .
Nu, na twee jaar ervaring wet en wij op
welke punten wij de zaak het volgend jaar
beter kunnen aanpakken. Ook weten we
dat we hierbij veel geduld moeten betrach ten, want de nat uur is grillig en onberekenbaar. Het kan behoorlijk hard waaien
en het water in de geulen kan stromen als
de Mississippi, met een snelheid van wei
6 km per uur! Waarbij het ook zeer belang rijk is gebleken dat de drijfnetten duidelij ker worden gemarkeerd, want vorig jaar
is het ons tot twee keer overkomen dat een
schip dwars ove r een drijfnet heen is gevaren en hiermee dat net volledig vernielde .
De tijd om de drijfnetten te plaatsen is eind
maart, begin april. Dan beginnen de mosselen te melken, dus geslachtsproduct en
aan het water af te geven. Een paar weken
later beschikken de larven immers over
'voetjes', waarmee zij zich kunnen 'sett el en', vasthechten dus.
' Waar worden de netten uitgezet?'
'In het Malzwin. Wij hebben voor in de
Waddenzee nog meer lokaties aange vraagd, want we willen uittesten waa r met
drijfnetten de beste resultaten zijn te bereiken. En wat bleek tot onze verbazing?
Dat ons verzoek om meer locaties botweg
werd afgewezen. Terwijl t och zowel het
Ministerie als Milieubewegingen schreeu wen om in novatie en met deze testen
slechts biomassa wordt gevangen die an ders in de Noordzee zou zijn t erech t gekomen
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'/5 het verzoek aileen maar vanwege het
ruimtebes/ag afgewezenr
'J a !'
Het verwerkingsproces
Eric Louwerse: 'Als het mosselzaad is gespreid over de percelen, kunnen ze verder
t ot de gewenste grootte uitgroeien. Zij worden dan opgevist en aan land gebracht om
t e worden verwaterd (foto). be mosselen
raken hierbij zand uit het spijsverteringskanaal kwijt, want de consument stelt zand
in mosselvlees niet bepaald op prijs.
Eric Louwerse: 'Om er voor te lOrgen dat
er microbiologisch niets op het product is
aan te merken, wordt voor het verwateren
natuurlijk zeewater gebruikt. Dit wordt via
de Oosterschelde aangevoerd via een in
2001 aangelegde verswaterleiding van
meer dan 4 kilometer lang. Het water
wordt bovendien, voordat het bij de mosselen wordt gelaten, behandeld met
En let op: de containers met mosselen
worden continu doorstroomd '

uv.

Eric: 'Een deel van de mosselen wordt als
vers product verpakt in jute zakken van 15
kg. Een ander deel gaat in een waterdichte
en lekvrije verpakking waarbinnen in een
speciale samensteliing een mengsel van
O 2 en CO 2 is geblazen. Hierdoor blijven de
mosselen langer vers en smakelijk. Op
deze manier van verpakken hebben wij
overigens het patent'.
Toen ik het bedrijfspand verliet, gaven de
medewerkers van Prins een zak mosselen
mee. Zij werden dezelfde avond nog met
wat lOUt en tamarinde bereid en genuttigd.
I nderdaad: een feestmaal!
(Eric Louwerse is sinds begin van dit jaar
lid van het Bestuur van het NGvA en lid
van de activiteitencommissie).
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