CAPITA SELECTA

Parels uit de inaugurele rede
(deel 1)
uitgesproken door prof. dr. A.C. Smaal (Aad Smaal) op 17 januari 2008 in de Aula van
de Wageningen Universiteit bij de benoeming tot buitengewoon hoogleraar duurzame
schelpdiercultuur. Voor een video opname: zie http://wurtv.wur.nl
verzameld door Jos Scheerboom

Allereerst brengen wij u de parels uit deze
rede, daarna voigt enig commentaar (voor
zover voor dit vakblad van belang):

mondi ale visvangst dalende . De trend is
dan ook van vissen naar kweken . De schelpdierproduct ie loopt daarin voorop. Ook hier
een jaarlijkse productieg roei van 8 %. Ruim
60 % daarvan komt inmiddels uit kweek.

Ci taat I: Van vissen naar kweken
De aquacultuur productie neemt de afgelopen 15 jaar met 8 - 10 % per jaar t oe.
Aquacultuur is booming business; dat komt
omdat de wilde visserij wereldwijd al jaren
zijn grenzen heeft bereikt of overschreden
en meer en meer met problemen van overbevissing wordt geconfronteerd. Ondanks
het aanboren van nieuwe visstocks is de

Dit houdt verband met de leefwijze van
schelpdieren . Schelpdieren leven van plantaa rdig materiaal : ze staan laag in de voed selketen en kunnen daarom in de natuur,
met het ter plekke aanwezige natuurlijke
voedsel, worden gekweekt. Voor vis- en garnalenteelt is voederproductie nodig. Deze

totaal ziHe oogst

schelpdieren

Figuur 1. Totale productie van voedsel uit zee (links) en totale schelpdierproductie (rechts),
uitgesplitst naar wildvangst (linker balk, blauw) en aquacultuur productie (rechter balk, rood)
(FA 0, 2006)
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Figuur 2. Sche/pdierproductie were/dwijd (m/n kg/jaar * 100), Europa (m/n kg/jaar * 10) en Neder/and (masse/en, mIn kg/jaar) (FA 0, 2006)

soorten zijn in het algemeen carnivoren.
Het voer is gebaseerd op visolie en dus toch
weer van visserij afhankelijk.
Traditionele schelpdiercultuur bestaat uit
het opkweken van jonge schelpdieren tot
eindproduct. Het schelpdierzaad, uitgangsmateriaal voor de kweek, wordt doorgaans
in het wild verzameld. De jaarlijkse mosselzaadvisserij in de Waddenzee is daarvan
een voorbeeld. Voor de opkweek wordt
gebruik gemaakt van touwen, vlotten, zakken, palen of van percelen op de bodem.
In aile gevallen leven de schelpdieren van
het natuurlijke voedselaanbod. In plaats
van zaad uit het wild wordt ook wei gebruik
gemaakt van zaad dat in broedhuizen wordt
geproduceerd. Dit is over het algemeen
aileen lonend bij een tekort aan natuurlijk
materiaal, wanneer men schelpdieren met
specifieke eigenschappen wil kweken of bij
een hoge prijs van het eindproduct. Zaad
uit broedhuizen is immers duur.
Wat de kweekmethoden gemeen hebben
is het extensieve karakter: er wordt geen

voedsel, laat staan medicamenten, aan
het water toegevoegd. Het geheel is op
natuurlijke processen gebaseerd - dus
dicht bij de natuur, maar daardoor ook
afhankelijk van de grillen van diezelfde
natuur. Falende broedval, strenge winters ,
hete lOmers, bewolkte lOmers met als gevolg een lage algenproductie, het hoort er
allemaal bij. Ook het doen en laten van de
mens, lOals waterverontreiniging (gifstoffen, eutrofiering)' rampen met olietankers,
klimaatverandering heeft invloed. Tegen woordig spelen beperkende maatregelen
vanwege andere functies zoals recreati e
en natuurbehoud een rol. Dit valt te begrijpen omdat traditionele kweekgebieden
veelal niet al te ver afliggen van de grote
afzetmarkten dus nabij grote bevolking sconcentraties. En daar leggen ook andere
gebruiksfuncties hun claims. Overigens is
juist natuurbescherming ook positief voo r
de schelpdiercultuur omdat de belangen
goeddeels gelijk op gaan: schoon water met
een gelOnd ecosysteem.
De ontwikkelingen zien we terug in de

groeicijfers. Zoals al eerder genoemd is
er wereldwijd een groei van 8 % per jaar.
Ais we kijken naar de situatie in Europa is
dat beeld anders: daar beperkt de groei
zich tot een stijging van 650 naar 700
miljoen kg sinds 1990. In Europa is in de
traditionele kweekgebieden het plafond
bereikt; uitbreiding vindt plaats in verderaf
gelegen gebieden zoals in Noorwegen. De
Nederlandse productie laat ups en downs
zien, maar vertoont uiteindelijk zelfs een
neergaande trend.

Citaat II: be platte oester heeft toekomst
Van de inheemse schelpdieren scoort de
platte oester veruit het hoogst. Naar mijn
overtuiging komt de platte oester ook al s
eerste in aanmerking voor een revi t ali sering: het is een inheemse soort, een
bekende soort, en de smaak en het imago
zijn uitstekend. De Nederlandse schelpdie rcultuur ontleent er van oorsprong z'n faa m
aan. Ze worden thans op beperkte schaal
gekweekt in het Grevelingen meer. De ziekte
Bonamia, niet schadelijk voor de mens, leidt
tot een lage opbrengst. Maar als product
is het top. In het verleden kwamen ze op
grote schaal ook voor in de Waddenzee en
herintroductie ligt voor de hand.
Het is €len van de duurdere soorten omdat
ze worden gewaardeerd en schaars zijn. Het
kan een aanjager zijn voor een meer diverse
schelpdiercultuur en een uithangbord voor
wat Nederland te bieden heeft.
AI in de oudheid wist men de oester te
waarderen . Oesterbanken rondom de Middellandse Zee werden door de Romeinen
actief geexploiteerd. Plinius wijdt in zijn
Naturalis Historia een uitgebreide beschouwing aan de oester en kent er vele positieve
eigenschappen aan toe.
De kweek van de platte oester is in Neder-

De groei in schelpdierteelt voltrekt zich
vooral in China . Zoals op allerlei gebied
doet zich daar een snelle ontwikkeling v~~r.
De kwaliteit van de producten en ook de
interne markt staan export nog niet toe.
Mosselen uit Chili daarentegen, ook een
groeigebied, liggen wei al in de schappen
van de Nederlandse supermarkten. De
Europese schelpdiercultuur en zeker de
Nederlandse zal zich moeten bezinnen op
deze ontwikkeling en op haar niche in de
West-Europese markt . Groei in volume,
groei als handelscentrum of toeleggen op
kwaliteit, op specialiteiten.
Opties genoeg als we kijken naar de rijkdom
aan soorten die de zee te bieden heeft.
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Figuur 3. Productie platte oesters over de periode 1952 - 2003 (links, mIn kg) en Japanse oesters,
tegenwoordig Zeeuwse oesters geheten, 1986 - 2003 (rechts, mIn kg) (www.aquacultuur.nl)
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Figuur 4. MosselproduGtie (mIn
kg/jaar) uit Waddenzee, Zeeland
en via import over de periode
1952 - 2006.

land lang een succesverhaal geweest- met
geweldige ups en downs - . Aan deze soort
is veel onderzoek gedaan door een van de
grondlegg ers van het schelpdieronderzoek,
mijn hooggeleerde voorganger Prof Pieter
Korringa (Korringa, 1976).
Na de strenge winter van 1962/63 was de
voorraad platte oesters in de Oosterschelde
gedecimeerd. Om de kweek weer op ~ang
te krijgen is men doorgegaan met zaaloesters uit Frankrijk. Ook zijn er toen door het
RIVO proeven gestart met de kweek van de
Japans e oester. De proeven sloegen aan en
men ging door. Natuurlijke broedval werd
niet gevreesd en bovendien zou de Oosterschelde toch zoet worden. Maar dat liep anders. In 1975 werden de eerste broedjes in
het wild aangetroffen, en de Oosterschelde
bleef lOut. De Japanse oester gedijt als
nooit te voren en is inmiddels verwilderd
tot een plaag die nu ook de beschermde
mosselbanken in de Waddenzee bedreigt
(Smaal et aI., 2005).
De Japanse oester was wei de redding
voor de oesterkwekers. De Nederlandse
oesterproductie komt nu voor 90 % van de
kweek van de Japanse oester, inmiddels
omgedoopt tot Zeeuwse oester en voor 10
% van de platte oester. Het tij voor de platte
oester zit misschien tegen. Maar de potentie

van deze soort voor de Nederlandse schelpdier moet niet worden onderschat.
Doelgericht onderzoek naar de ontwikkeling van Bonamia resistente platte oesters,
gecombineerd met de ontwikkeling van
nieuwe off-bottom kweektechnieken bieden
pe rs pecti ef.
Citaat III: Mosselcultuur: verduurzaming
Tegenwoordig is het de mosselkweek die
het gezicht van de Nederlandse schelpdiercultuur bepaalt. Met een jaarlijkse omzet
van 60 miljoen euro is dit te begrijpen. De
Nederlandse mosselcultuur is grotendeels
bodemcultuur en dateert van het einde van
de 1ge eeuw. Vanaf begin jaren 50 in de
20ste eeuw is vanuit Zeeland gestart met
mosselcultuur in de Waddenzee. Dat de
kweek in de Waddenzee voorspoedig ging
was maar goed ook want de Deltawerken
beloofden voor de schelpdierkweek in
Zeeland weinig goeds. Door gezamenlijke
acties van kwekers en natuurbeschermers
kon de Oosterschelde als getijde systeem
uiteindelijk worden behouden. Door afsluiting van de andere zeearmen als de
Grevelingen en het Veerse Meer zijn veel
kweekpercelen verdwenen. Plannen voor
herstel van estuaria bieden nieuwe perspectieven, en het Veerse Meer staat na
ingebruikname van het doorlaatmiddel naar

de Oosterschelde weer in de belangstelling
van de schelpdierkwekers.
In de recente tijd lopen de opbrengsten
van mosselen uit zowel Waddenzee als
Oosterschelde terug. De vraag naar mosselen wordt meer en meer opgevuld met
import. Een belangrijke oorzaak van de teruglopende productie is een tekort aan mosselzaad . Dit komt enerzijds door natuurlijke
oorzaken en anderzijds door beperkingen
ten behoeve van natuurbescherming.
Paradox
De beperkingen die zich doen gelden, met
name in de mosselcultuur, leiden tot de
behoefte om de afhankelijkheid van de
natuur te verminderen. Dit leidt tot meer
intensieve kweektechnieken en het scheiden
van functies: kweek in kweekgebieden, op
industriele schaal, al dan niet binnendijks,
apart van natuurgebieden. Het is dan wei
minder afhankelijk van de natuur maar er
ook minder mee verbonden. Het paradoxale
van deze ontwikkeling dat het oplossen van
het ene kritiekpunt het andere oproept:
intensieve teelt geeft associaties met bioindustrie. Willen we dat?
Dat brengt mij op de stelling dat het
scheiden van functies in het geval van
schelpdiercultuur eigenlijk een zwaktebod
is. De uitdaging voor duurzaamheid is een
synthese van activiteiten waarbij gezocht
wordt naar synergie, naar mogelijkheden
elkaar te versterken. En juist schelpdiercult uur biedt dit perspectief.
Verduurzaming
Verduurzaming is een uitdaging voor de
hele economie, waarbij in essentie niet
meer aileen op rentabiliteit wordt getoetst,
maar waarbij de belangen van mens, maatschappij en milieu gelijkelijk worden meegewogen. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is hier het trefwoord, en dat
betekent dat de wensen van de samenleving uiteindelijk bepalend zijn voor wat wei

en wat niet mogelijk is.
Voor de schelpdiercultuur draait het dan om
de kweek in natuurgebieden, en speelt de
vraag hoe het begrip natuur wordt opgevat.
Betekent het predicaat natuurgebied
(a) dat er gebruik van mag worden gemaakt
als het maar geen duidelijke nadelen
met zich meebrengt, of
(b) dat menselijke activiteiten zoveel mogelijk ingeperkt dienen te worden, of
(c) dat natuur op de eerste plaats staat
maar dat activiteiten die bijdragen aan
de natuurwaarden van harte welkom
zijn.
Optie a) is reactief, iets mag tenzij er nadelen
aan kleven. In de huidige systematiek van
vergunningverlening is dat in de praktijk de
invalshoek. Optie b) is negatief, menselijke
activiteit is in principe ongewenst, hoe
minder mens hoe meer natuur, en optie c)
zou ik proactief willen noemen.
Naar mijn mening biedt optie c de meeste

mogelijkheden voor duurzaam beheer. De
vraag is dan welke natuurwaarden van
belang zijn en hoe deze kunnen worden
versterkt.
Mijn stelling is dat natuurbeheer gebaat is
bij schelpdiercultuur. Een ambitieniveau
waarbij de cultuur lo wordt ingericht dat natuurwaarden worden versterkt is juist voor
beide partijen een realist ische uitdaging.
Dat hangt samen met de rol die schelpdieren spelen in het ecosysteem, en de invloed
die de kwekers daarop uitoefenen.

Citaat IV: Leefgebied
Mossel- en oesterbanken hebben een
duidelijke fysieke structuur van bulten
met schelpdieren en poelen met water.
Dit zien we veel minder bij de ingegraven
schelpdieren lOals bij kokkels of mesheften.
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Deze structuur biedt leefruimte aan alle rlei
andere soorten, en draagt dus bij aan de
biodiversiteit. De gedachte is dat hoe lang er
deze zich ongestoord kan ont wikkelen, hoe
soortenrijker het geheel zal kunnen worde n.
Uiteraard draagt opvissen van deze banken
dan niet bij tot de biodiversiteit.
Echter in dynamische systemen als de
Waddenzee hebben schelpdierbanken va ak
een beperkte levensduur hebben omdat ze
worden opgegeten, wegstormen of tijden s
een strenge winter door ijsgang verlore n
gaan. Visserij op minder stabiel gelege n
banken lOU dan juist positief zijn omdat de
schelpdieren dan behouden worden door
ze naar de percelen te verzaaien en waa r
ze ook een habitat vormen voor divers e
soorten. Ook kan uitdunningvisserij juist
de overleving bevorderen omdat dan ook
een deel van de natuurlijke vijanden wordt

verwijderd en de lagere dichtheid de stabiliteit van de banken kan bevorderen (Smaal
et ai, 2003). Deze vragen worden uitgebreid
bestudeerd in het eerder genoemde Produs
onderzoek.
AI weten we nu de uitkomst van dit onderzoek nog niet, het is toch zinvol in te
gaan op de vraag hoe de schelpdiercultuur
natuurwaarden kan versterken. Dit hangt
ook samen met het feit dat er binnenkort
een uitspraak van de Raad van State in
de bodemprocedure over mosselzaadvisserij is te verwachten. Indien de rechter de
vergunning vernietigt (wat inderdaad ook
gebeurt is, redactie) dan heeft de mosselcultuur in de huidige vorm een groot probleem: zonder grondstof geen productie.
Maar ook als de rechter de vergunning niet
vernietigt is er de noodzaak het probleem
van de mogelijke negatieve effecten onder
ogen te zien. Zoals gesteld, de maatschappij
bepaalt de license to produce.
Het is dus van belang terug te gaan naar de
vraag hoe duurzaamheid concreet kan worden ingevuld. Ais beleidskader daarvoor
geldt het beleidsbesluit "Ruimte voor een
zilte oogst" (LNV, 2004), waar sterk wordt
ingezet op innovatie. Voor het onderzoek

betekent dat kennisontwikkeling op het
gebied van methoden en technieken.

Citaat V: Draagkracht
Theoretisch kader voor het beantwoorden
van de vraag in hoeverre schelpdiercultuur
kan bijdragen aan natuurwaarden is vervat
in het begrip draagkracht. In de ecologie
staat dit voor de maximale populatie om yang die zich in een ecosysteem kan ontwikkelen. Voor schelpdiercultuur is relevant
bij welke populatie omvang een maximale
oogst kan worden behaald: wat is de exploitatie draagkracht. Verder is economische
en maatschappelijke draagkracht aan de
orde in relatie tot markt en beleidsvragen
(McKindsey et ai, 2006).
Via modellen en empirisch veld en laboratorium onderzoek kan de kernvraag
worden beantwoord: waardoor wordt de
draagkracht van het ecosysteem bepaald
en hoe kan de draagkracht optimaal worden
beheerd en benut. Daarbij geldt dat draagkracht geen statisch gegeven is, het is juist
voortdurend aan verandering onderhevig
als gevolg van natuurlijke dynamiek in
de hoeveelheid voedsel, wisselende hoeveelheden schelpdieren, de opkomst van
nieuwe soorten en dergelijke.

V iskwekerij en verwerkingsbedrijf Nevisma
verwoest door uitslaande brand
V REDEPEEL - Een grote uitslaande brand heeft in de nacht van donderdag 7 op vrijdag
8 augustus een viskwekerij in Vredepeel verwoest. De brand is rond 01.45 uur ontstaan
in een loods van het bedrijf aan de Vredeweg.

In de loods zaten twee bedrijven gevestigd. Een viskwekerij waar meerval werd gekweekt
en het visverwerkingsbedrijf Nevisma. De loods is volledig verloren gegaan, de vissen die
in de loods aanwezig waren zijn hoogstwaarschijnlijkallemaal omgekomen doorde brand.
Er waren geen mensen in het pand aanwezig toen de brand uitbrak, er hebben zich dus
geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.

