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Smart Seafood 
 

Met de slogan ‘Land in Zee’ profileert de provincie Zeeland zich als de plek waar de zee altijd en overal 

dichtbij is. Die nabijheid nodigt uit om te profiteren van de unieke mogelijkheden van zoutwater voor 

recreatie en natuur, maar ook voor de productie van voedsel. Met het programma Smart Seafood wil de 

provincie slim gebruik van zoutwater en zilte omstandigheden binnendijks bevorderen. Dat kan door 

kennis en kennisontwikkeling te verbinden met ondernemerschap. Waar liggen de kansen voor nieuwe 

producten uit een zout of zilt milieu?  

 

Een Blauwe Revolutie 
 

Twee jaar geleden verscheen het boek ‘Visserij op Zeeuwse grond: 5 jaar Blauwe Revolutie’. Deze 

uitgave van de Provincie Zeeland doet verslag van de transitie, vernieuwing en verduurzaming in de 

aquacultuur en visserij in Zeeland in het tijdsbestek van vijf jaar: een beweging ingezet door 

ondernemers en onderzoekers, en doelbewust en ruimhartig ondersteund door provinciaal beleid. 

In het boek passeert een groot aantal initiatieven de revue, zowel buitendijkse als binnendijkse met als 

gemeenschappelijk element de benutting van zout water voor de productie van voedsel. Als een rode 

draad door al deze initiatieven loopt de speurtocht naar meer controle over de kweek van zeevoedsel en 

zilte gewassen: een controle die begint bij de beschikbaarheid en kwaliteit van ei, larve en zaadje en 

doorloopt tot controle over de kwaliteit van het eindproduct; van de voorbereiding van een broedhuis 

voor pootvis van tong en tarbot, het verhogen van het rendement van mosselzaad door het wegvangen 

van predatoren, tot de smaakbeïnvloeding van de oester middels een uitgekiend dieet van algen. 

Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het project Zeeuwse Tong eind 2013 afgerond. In de 

ontwikkeling naar meer controle over de productie van zeevoedsel en zilte gewassen heeft Stichting 

Zeeuwse Tong de afgelopen jaren een voorname rol gespeeld, zowel door de omvang als door de brede 

scope van haar activiteiten. Nu het Proefproject Zeeuwse Tong afgerond is, is het nuttig de balans op te 

maken van zeven jaar onderzoek en ontwikkeling. Deze vraag dringt des te meer nu zich binnendijks 

vestigingsmogelijkheden aandienen voor kwekers, waaronder het Kustlaboratorium en de locatie 

Colijnsplaat, en de eerste geïnteresseerde ondernemers zich melden. Het succes van deze pioniers zal 

mede afhankelijk zijn van de mate waarin zij kunnen rekenen op effectieve ondersteuning in de vorm 

van beschikbaarheid van goede en goedkope uitgangsmaterialen, adequate grondstoffen (waaronder 

voeders, meststoffen), efficiënte machines en werktuigen, en robuuste houderij-systemen. Hoever zijn 

we in de ontwikkeling hiervan, waar bevinden zich lacunes en wat zijn speerpunten voor een volgende 

stap in de ontwikkeling van een gecontroleerde productie van zeevoedsel en zilte gewassen? Kortom, wat 

hebben we geleerd en hoe kunnen we de nieuwe kennis omzetten in nieuwe bedrijvigheid? 

 

Een transitie 
 

Met het project Zeeuwse Tong is in meerdere opzichten een transitie in gang gezet: een beweging van 

oogsten uit zee naar produceren op land, van een grote afhankelijkheid van natuurlijke  

groeiomstandigheden naar meer sturing op productie en kwaliteit. Dit proces is mogelijk dankzij nieuwe 

kennis van de biologie van kweekorganismen, en dankzij de beschikbaarheid van nieuwe technologie: 

kennis van de voortplanting van tong legt de basis voor de kweek en fokkerij van tong, ontwikkeling van 

gesloten teeltsystemen (fotobioreactoren) maakt het mogelijk geselecteerde algen te produceren, en met 

behulp van deze algen, schelpdieren met een specifieke smaak, geur en kleur. 

De beweging naar produceren met zout water op land wordt ook gestuurd door externe ontwikkelingen. 

Locaal speelt de schaarste aan goede productielocaties buitendijks (Oosterschelde) een rol. Mondiaal 
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gezien is de verwachting dat schaarste aan goede landbouwgrond en zoet water de noodzaak van zilte 

productie zal vergroten. Zo concludeerde enkele jaren geleden een internationale groep van deskundigen 

op het gebied van voedselproductie m.b.t. de toekomst van de landbouw: ‘The heart of new agricultural 

paradigms for a hotter and more populous world must be systems that close the loop of nutrient flows 

from microorganisms and plants to animals and back, powered and irrigated as much as possible by 

sunlight and seawater’. (Radically Rethinking Agriculture for the 21st Century, Fedoroff N V, Battisti D S, 

Beachy R N, Cooper P J M, Fischhoff D A, Hodges C N, Knauf V C, Lobell D, Mazur B J, Molden D, 

Reynolds M P, Ronald P C, Rosegrant M W, Sanchez P A, Vonshak A, and Zhu J-K (2010). Science 12 

February 2010: 833-834). Nederland kan hierop anticiperen door technieken, teeltsystemen en 

aangepaste gewassen te ontwikkelen die passen bij deze zilte toekomst. Zo startte Wageningen UR 

onlangs een project gericht op de introductie van het zouttolerante gewas Quinoa in verzilte gebieden 

van China, Vietnam en Chili.  

Zonlicht en zout water zullen de motor moeten zijn van nieuwe voedselproductiesystemen waarbij 

integratie van plantaardige en dierlijke productie ervoor moet zorgen dat we zorgvuldig omgaan met 

schaarser wordende nutriëntenvoorraden en tegelijkertijd het milieu ontzien.  

De beweging van oogsten uit zee naar produceren op land is een geleidelijke verandering waarvan het 

eindpunt niet op voorhand vaststaat. Voor de huidige landbouw zijn zout water en voedselproductie 

moeilijk verenigbaar. Maar wie weet, worden in de toekomst zoutwaterpolders en zoutwaterkassen een 

vertrouwd onderdeel van het Zeeuwse landschap.  

 

De teelt van algen en schelpdieren 
 

Algenteelt 

Binnendijkse kweek van schelpdieren vereist een groot aanbod van microalgen om een goede groei en 

productie van schelpdieren te kunnen realiseren. In het project Zeeuwse Tong zijn verschillende vormen 

van vijverteelt ontwikkeld en getest: van een teelt m.b.v. zout grondwater, een teelt op de reststoffen 

van zager-visvijvers tot een teelt van geselecteerde algen waarbij kunstmest wordt toegediend. Om 

schelpdierkweek op land robuuster te maken zal de productie van algen in alle type systemen 

geoptimaliseerd moeten worden. Optimalisatie van algenproductie zal leiden tot een hogere opbrengst 

van schelpdieren en/of een reductie in de kostprijs. 

Het alternatief voor een vijverteelt van algen is de teelt in een gesloten systeem: een fotobioreactor. Om 

deze mogelijkheid te onderzoeken is in het SEA-lab van de HZ in Vlissingen een experimentele 

fotobioreactor gebouwd en getest. Ervaringen hiermee laten zien dat geselecteerde algen in hoge 

dichtheden te kweken zijn. Dit opent geheel nieuwe mogelijkheden: algen uit een fotobioreactor kunnen 

dienen als een permanente ent voor doorkweek in vijvers, of rechtstreeks voor het affineren van oesters. 

In het laatste geval worden oesters in korte tijd (enkele weken) afgemest tot een gespecificeerde 

kwaliteit (visgewicht, smaak, kleur). Ervaringen met de Caresse oester van Prins en Dingemanse wijzen 

uit dat door affinage de marktwaarde van oesters uit de Oosterschelde belangrijk verhoogd kan worden. 

Beide toepassingen voor de fotobioreactor technologie moeten nu op praktijkschaal getoetst worden. 

In de buitendijkse oestercultuur is er een verschuiving van bodemcultuur naar kweek in de waterkolom: 

in zakken op rekken of in mandjes hangend in de waterkolom. Beide hebben als voordeel t.o.v. de 

bodemcultuur minder uitval door predatie, een betere vorm van de oester, en een snellere groei. Beide 

teeltwijzen hebben evenwel last van wier-aangroei en zijn daarnaast zeer arbeidsintensief. Om een goed 

gevormde oester te produceren en vastgroeien te voorkomen moeten mandjes zeer frequent (tot 

eenmaal per twee weken) geschud en gereinigd te worden. Beide teeltwijzen zijn niet of nauwelijks 

geschikt om te mechaniseren. Er is dus behoefte aan het ontwerpen van nieuwe teeltsystemen waarbij 

de kweek volledig gemechaniseerd kan worden. Mechanisatie van de handling van oesters in combinatie 

met de kweek van algen in een fotobioreactor (algenautomaat) biedt uitzicht op een vergaande 

geautomatiseerde productie van oesters van een constante kwaliteit en beschikbaarheid. Hiermee moet 

binnendijkse kweek van oesters zich naar afnemers kunnen profileren t.o.v. de buitendijkse.  
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Oesterkas 
 

Oesters leven van algen en algen leven van zonlicht. Wat ligt er meer voor de hand dan oesterkweek en 

algenteelt  te combineren in een kas: de algenteelt in een buisvormige bioreactor onder het kasdek en de 

oesters op een eb- en vloed vloer of tafel daaronder. De voordelen van zo’n combinatie zijn meerderlei: 

1. Dubbel ruimtegebruik en toepassing van bestaande tuinbouwtechniek waardoor investeringen 

zich sneller terugverdienen. 

2. Benutting van de algenproductie ter plekke voor de groei van schelpdieren. 

3. Een geconditioneerde kweek van oesters en algen met een snellere groei en minder uitval.  

4. Winning van zonnewarmte middels de fotobioreactor waarmee de kas in de winter op 

temperatuur gehouden kan worden.  

5. Mogelijkheden voor hergebruik van nutriënten aanwezig in het effluent van de oesterkweek als 

voeding voor de algenteelt in de fotobioreactor. 

In het kader van het Project Zeeuwse Tong maakten onderzoekers van Wageningen UR eerder al een 

ontwerp voor een kas waarin algenteelt gecombineerd wordt met viskweek. Berekeningen gaven aan dat 

de kas zelfs een warmteoverschot produceert waarmee een buitenvijver vorstvrij gehouden kan worden. 

Nu in het SEA-lab van de HZ in Vlissingen het algenteeltsysteem succesvol is gebleken, is de tijd rijp om 

een demo-oesterkas te bouwen. Zo’n demo-kas is uitermate geschikt om op praktijkschaal het 

functioneren te testen, onderdelen verder te ontwikkelen (mechanisering, automatisering) en goedkoper 

te maken, en een commerciële versie voor te bereiden.  

   

Fotobioreactor in het SEA-Lab van de HZ (L) en Platte oesters: een nieuw product uit de kas? (R) 

 

Een mogelijk ontwerp voor de oesterkas: algenteelt in een fotobioreactor (groen) onder het kasdak 

(lichtblauw), oesterkweek op een eb-en vloed vloer (donkerblauw). 
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Wereldwijd zijn er ca. 60 schelpdiersoorten in cultuur gebracht. Voor gematigde condities zoals in Europa 

betreft dat een 30-tal soorten en het is dus relevant na te gaan hoe een grotere productdiversiteit kan 

worden gerealiseerd, temeer daar er soorten zijn die een relatief hoge marktwaarde hebben. Dit vereist 

nader onderzoek naar de productiemogelijkheden van broed en naar de verdere grow-out. 

Het voedsel van filtrerende schelpdieren bestaat van nature uit fytoplankton. In gecontroleerde teelten 

wordt gebruik gemaakt van levende algen die ter plaatse worden geproduceerd. Als alternatief of als 

aanvulling op levende algen kunnen voeders ontwikkeld worden die aan de voedingsbehoefte van 

schelpdieren voldoen, en die geconserveerd en getransporteerd kunnen worden. Resultaten op dit gebied 

laten zien dat geformuleerd voedsel kan worden gebruikt, maar nog te duur is. Hier ligt dus een 

belangrijke uitdaging. 

Kweek van schelpdieren 

Het kweken van schelpdieren gebeurt traditioneel in open water onder natuurlijke omstandigheden, en is 

daarmee afhankelijk van de omgeving voor productie en toevoer van voedsel, van natuurlijke broedval 

voor de voorziening van uitgangsmateriaal, en is ten prooi aan natuurlijke vijanden. Wereldwijd is er een 

trend naar meer controle over de kweekcyclus via de productie van broed in hatcheries en nurseries en 

via broedinvang met behulp van collectoren. 

Inmiddels is gebleken dat schelpdieren ook heel goed binnendijks kunnen worden gekweekt van broed 

tot eindproduct. Binnen het project Zeeuwse Tong is ervaring opgedaan met de kweek van diverse 

soorten tapijtschelpen en venusschelpen, oesters (Japanse en platte), en mosselen.  

Tapijtschelpen 

In het project Zeeuwse Tong is aangetoond dat binnendijkse kweek van de Aziatische Tapijtschelp 

(Ruditapes philippinarum) technisch haalbaar is en economisch rendabel wanneer gebruik gemaakt wordt 

van het algenrijke effluent van zagervijvers. Om binnendijkse kweek niet afhankelijk te laten zijn van 

één soort bodemschelpdier is verbreding van het assortiment wenselijk. De Aziatische Tapijtschelp is 

wereldwijd de meest geteelde en best groeiende soort. Er zijn echter andere soorten, waaronder de 

Europese Tapijtschelp (Ruditapes decussatus), met een hogere marktwaarde. Laatstgenoemde soort 

heeft evenwel een tragere groei en meer uitval. 

Oesters 

Ervaringen uit het Proefproject Zeeuwse Tong laten zien dat het mogelijk is binnendijks een kwalitatief 

hoogwaardige Japanse oester te kweken in een relatief korte tijd, vanaf larve 18 maanden: de maximale 

groeisnelheid op een natuurlijk dieet van algen bedroeg 10 g per oester per maand. Knelpunt voor een 

rendabele kweek is de hoge uitval als gevolg van besmetting met een agressief herpesvirus: in 

experimenten op het Proefbedrijf Zeeuwse Tong bleek soms een uitval van meer dan 70% onder oesters 

van ruim 10 g in een tijdbestek van 2 weken. Dit is in lijn met ervaringen in de oesterkweek in Frankrijk 

waar het virus in 2008 opdook en sindsdien grote economische schade veroorzaakt. Resultaten van Frans 

onderzoek suggereren dat op de korte termijn de uitval te verminderen is door oesters op te kweken in 

een veilige temperatuurzone, d.w.z. beneden 16 0C of boven 24 0C. Op de langere termijn kan de 

ontwikkeling van resistente rassen een uitkomst bieden. Dit is onderwerp van onderzoek door de 

hatchery van Roem van Yerseke. 

Platte oesters zijn niet gevoelig voor het oestervirus maar hadden in het verleden last van de Bonamia 

parasiet. Kleinschalige experimenten op Proefbedrijf Zeeuwse Tong laten zien dat ook de platte oester 

binnendijks goed kan groeien. Nog onduidelijk is of deze oesters vrij blijven van aantasting door 

Bonamia.  

Mosselen 

Met de ontwikkeling van de MZI’s kan mosselzaad in grote hoeveelheden uit de waterkolom geoogst 

worden. Nadeel van deze techniek is een hoge prijs als gevolg van de dure infrastructuur. Daar komt nog 

bij dat na uitzaai van het zaad op bodempercelen er grote sterfte optreedt door predatie door zeesterren 

en strandkrabben. Het rendement van het mosselzaad is daardoor gemiddeld heel laag: 2.5 kg 

consumptiemosselen van 1 kg zaad. Bovendien is de groei van het overlevende zaad onzeker door een 
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steeds wisselende kwaliteit van de bodempercelen. Met opkweek van mosselzaad binnendijks kan het 

risico van predatie sterk teruggedrongen worden en de groeicondities verbeterd: ervaringen op 

Proefbedrijf Zeeuwse Tong laten zien dat mechanische filtratie van inkomend Oosterscheldewater 

vestiging van zeesterren voorkomt. Strandkrabben worden wel in kleine aantallen in de vijvers 

aangetroffen mogelijk doordat deze over land migreren vanuit de ringsloot van het bedrijf. 

In de pilot van Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder en Viskwekerij Neetje Jans zijn goede ervaringen 

opgedaan met de binnendijkse hangcultuur van mosselen gevoed met algen die op zout grondwater 

groeien. Belangrijkste bottle-neck is een onkruidprobleem: de ontwikkeling van wieren in de algenvijver. 

Deze concurreren met de microalgen om licht en voedingsstoffen. Maatregelen hiertegen zijn: de inzet 

van zagers, mechanische verwijdering van wier, en periodiek droogzetten van de vijver. Deze 

maatregelen vragen om een aangepast vijverontwerp en adequate machinerie voor het werken in 

ondiepe vijvers met een kleibodem. 

Uitgangsmateriaal 

Productie van schelpdierbroed op experimentele en commerciële schaal vindt plaats in hatcheries zoals 

die van Roem van Yerseke. Optimalisatie van de schelpdierbroedproductie is echter van belang om de 

economische rentabiliteit van broedhuizen te vergroten. Daarnaast heeft onderzoek in het buitenland 

laten zien dat ook de groeisnelheid en resistentie tegen ziektes verbeterd kan worden door middel van 

genetische selectie bij de ouderdieren. Kweek van schelpdierbroed onder gecontroleerde omstandigheden 

maakt het mogelijk een selectieprogramma te initiëren waardoor de kweek van schelpdieren rendabeler 

wordt omdat de schelpdieren in kortere tijd en met minder uitval de lengte bereiken om op de markt 

gebracht te worden. 

 

De kweek van vis 
 

De kweek van zeetong vormde de focus van het project Zeeuwse Tong. Belangrijke argumenten voor de 

keuze van tong waren: het natuurlijk voorkomen in onze delta, het economische belang van de soort 

voor de visserijsector, de hoge marktprijs, de aanwezigheid van afzetkanalen, en de beschikbaarheid van 

kennis van de kweek. Onder de vissoorten voorkomend in de Nederlandse kustwateren en de Noordzee 

zijn tong, tarbot en griet de soorten met een onverminderd hoge marktprijs en daarom aantrekkelijk 

voor kweek. Kennis van de kweek van tong is mede dankzij het project Zeeuwse Tong op essentiële 

punten sterk verbeterd, t.w. kennis van voortplanting en fokkerij, van voeding en houderij. De uitdaging 

is om die kennis nu om te zetten in commerciële kweek. 

Voortplanting 

Noordzeetong was lange tijd een “wilde”, d.w.z. niet-gedomesticeerde vissoort. De soort kon in 

gevangenschap worden voortgeplant en opgekweekt, maar de ouderdieren waren uit het wild afkomstig. 

Anders dan de wilde ouderdieren bleken nakomelingen hiervan (G1 dieren) tot voor kort moeilijk tot 

voortplanting te brengen. Door toepassing van een meer natuurgetrouw temperatuur- en daglichtregime 

bleken ook G1 dieren tot productie van bevruchte eieren te komen. In 2014 zijn voor het eerst ook G2 

dieren zich gaan voortplanten. 

Selectie en fokkerij 

Het succes met de voortplanting van G1 en G2 dieren opent de weg naar een selectieprogramma dat van 

generatie op generatie genetische verbetering van de populatie op zal leveren. Naar verwachting kan dit 

tot een winst in groeisnelheid van 20% per generatie leiden. Selectie op groeisnelheid betekent een 

snellere doorgroei tot een marktrijp gewicht, en voor de ondernemer sneller revenuen van zijn 

investeringen: waar voorheen meerdere jaren nodig waren om een gewicht van 500 g (Klasse Groot) te 

bereiken, is met goede voeding een productietijd van anderhalf jaar vanaf hatching toereikend gebleken. 

Door telkens de beste groeiers te selecteren en deze opnieuw te laten paaien moet de productietijd nog 

verder verkort kunnen worden. Nu al bleken de snelste groeiers in anderhalf jaar tijd een gewicht van 

meer dan 700 g te kunnen bereiken. 
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Kweek van tong 
 

Het Proefproject Zeeuwse Tong heeft aangetoond dat tong uitstekend groeit op een dieet van zagers. 

Ook is gebleken dat kweek van tong en zagers in dezelfde vijver te combineren is. Op die manier wordt 

de kweek van vis gekoppeld aan de productie van het benodigde voer. Een volledige vijverteelt van tong 

heeft evenwel een aantal beperkingen: lage dichtheden van vis, tweejarige teelt met de noodzaak voor 

overwintering, alleen rendabel te maken in combinatie met een opbrengst van zagers en schelpdieren. 

Een aantrekkelijker productiemodel bestaat uit: 

1. Productie van tonglarven binnen in een hatchery tot een formaat van 1-2 cm zoals 

gedemonstreerd door Stichting Zeeschelp, gebruikmakend van levend voer in de vorm van 

copepoden en zagerlarven.  

2. Opkweek van deze visjes buiten in een zagervijver, die van te voren ingezaaid wordt met een 

hoge dichtheid zagerlarven, gedurende één zomerseizoen. Hierin groeien de visjes in 5-6 

maanden (mei-oktober) tot een gewicht van gemiddeld 50 g. 

3. Doorkweek binnen in bassins met een zandbodem en een watertemperatuur van 18 0C tot een 

gewicht van gemiddeld 400 g in 12 maanden zoals aangetoond met een dieet van verse zagers. 

Nu IMARES voor de doorkweek een alternatief heeft ontwikkeld voor zagers is de tijd rijp dit 

productiemodel op praktijkschaal te testen.  

 

Exerimentele hatchery voor tong bij Stichting Zeeschelp in Kamperland. 

  

Pootvisjes van twee maanden oud (L); doorkweek van pootvis van 50 g, afkomstig uit een zagervijver, 

tot een gewicht van gemiddeld 400 g op een dieet van zagers, binnen bij 18 0C in 12 maanden tijd (R). 
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Het is wel zaak een fokkerijprogramma goed te monitoren om te voorkomen dat er op termijn inteelt 

ontstaat. De Nederlandse expertise op het gebied van fokkerijprogramma’s komt hierbij uitstekend van 

pas. Implementatie van een fokkerijprogramma past ook goed bij de ontwikkeling van een coöperatief 

broedhuis zoals voorgenomen door Fry Marine in Kamperland. 

Productie van pootvis 

Commerciële kweek begint bij de beschikbaarheid van pootvis van goede kwaliteit en een acceptabele 

kostprijs. Een goede kwaliteit pootvis van tong betekent vóór alles een gezonde vis: een goed 

ontwikkelde slijmlaag, een egaal witte buik, en goed ontwikkelde vinnen. 

Een goede kwaliteit blijkt voorts uit een snelle groei, een normale man-vrouwverhouding, en een goed 

ontwikkelde weerstand tegen ziekte en stress. Pootviskwaliteit is afhankelijk van voeding en houderij. 

Door het gebruik van zagerlarven en copepoden als levend voedsel tijdens de larvale fase gevolgd door 

opkweek van de jonge visjes in zagervijvers ligt een goede kwaliteit pootvis nu binnen bereik. Dit 

protocol is in 2013 voor het eerst getest in een samenwerking van Proefbedrijf Zeeuwse Tong en 

Stichting Zeeschelp, met opmerkelijke resultaten. 

Na hatching werden visjes binnen opgekweekt tot een formaat van 2 cm, vervolgens uitgezet in een 

vijver die vooraf ingezaaid was met een hoge dichtheid zagerlarven. Aan het eind van het seizoen kon 

meer dan 85% van de visjes teruggevangen worden met een gemiddeld gewicht van 50 g, voor het 

merendeel goed gepigmenteerd en met een aandeel vrouwen van 50%. Aangezien vrouwen harder 

groeien dan mannen is een hoog aandeel een voordeel in de doorkweek: op het moment dat mannen 

een gewicht van 300 g bereiken, wegen vrouwen al 450 g.  

Het protocol voor pootvisproductie is in 2014 opnieuw getest en wel in twee varianten: in één vijver 

werden begin mei visjes op een leeftijd van 40 dagen uitgezet, in een andere vijver gebeurde dit begin 

juni op een leeftijd van 70 dagen. De visjes in beide vijvers waren afkomstig van dezelfde partij eieren. 

Bij bemonstering in oktober bleek de eerste groep nagenoeg uitsluitend uit vrouwen te bestaan (97%); 

in de tweede groep was het percentage vrouwen 40%. Bekend is dat het geslacht bij sommige vissoorten 

niet genetisch vastligt, maar in de vroege jeugdfase door de omgeving en met name de 

watertemperatuur bepaald wordt. Mogelijk geeft de vis vroeg in het seizoen bij lage watertemperaturen 

en lengende dagen voorrang aan de productie van vrouwen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe we 

met deze kennis de beste kwaliteit pootvis kunnen produceren tegen de laagste prijs.   

Doorkweek 

Tong is een kieskeurige vis: het beste gedijt hij op een natuurlijk dieet van verse wormen (zagers). Met 

uitsluitend gebruik van zagers groeide goede kwaliteit pootvis in 12 maanden van 50 gram naar 

gemiddeld 400 gram (met een variatie tussen individuele vissen van 70 tot 780 g). Gemiddeld komt dit 

overeen met een  groei van 1 g per dag. Aangezien zagers gekweekt kunnen worden met plantaardig 

voedsel, kan m.b.v. een dergelijk dieet tong gekweekt worden zonder gebruik te maken van vismeel en 

visolie. Voor grootschalige kweek heeft het gebruik van zagers een aantal praktische en financiële 

bezwaren. Daarom wordt er door IMARES gewerkt aan een droogvoer dat dezelfde groeisnelheid oplevert 

als verse zagers. Sleutel tot succes blijkt een zorgvuldige keuze van grondstoffen en toepassing van 

milde processing technieken. De receptuur voor een dergelijk voer is beschikbaar. Gezocht wordt naar 

een bedrijf dat het voer tegen een acceptabele prijs kan produceren.  

Commerciële kweek van tong 

Commerciële kweek van tong in Nederland is voor het eerst geprobeerd door Solea bv in IJmuiden in de 

periode 2004-2010. Vijf jaar na de start bleek het economisch rendement onvoldoende. Hoofdoorzaken 

van het tegenvallende resultaat waren een te hoge uitval van pootvis en een te trage groei. Nieuwe 

onderzoeksresultaten maken aannemelijk dat verbeteringen op het gebied van voeding, houderij en 

fokkerij de uitval aanzienlijk kunnen terugdringen en de groei kunnen versnellen. Dit geeft voldoende 

vertrouwen om de kweek van tong opnieuw op semi-praktijkschaal te toetsen. 

Een interessant model om mee te starten is: productie van kleine visjes in het coöperatief broedhuis i.o., 

opkweek in zagervijvers in de periode mei tot begin oktober, waarna doorkweek binnen op een 

droogvoer met een zagercoating tot een nader te bepalen marktrijp gewicht. Uit kosten oogpunt is een 
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eindgewicht van 400 g of meer (Klasse GRM en GR) aantrekkelijk vanwege 1. de hogere kiloprijs 

vergeleken met een kleiner formaat vis, en 2. vanwege het feit dat per kilo eindproduct minder 

pootvissen nodig zijn. 

Andere vissoorten en systemen 

Naast de interesse in de kweek van tong en tarbot groeit er belangstelling om andere soorten te gaan 

kweken waaronder Yellowtail Kingfish. Dit is een niet-inheemse vissoort afkomstig uit mediterrane 

wateren. In Nederland heeft Silt bv in IJmuiden de afgelopen jaren de commerciële kweek van Yellowtail 

Kingfish geïntroduceerd. Het gangbare houderijsysteem is een recirculatiesysteem met voortdurend 

hergebruik van water na verschillende zuiveringsstappen. De kracht van dit systeem zit in een sterk 

gereduceerd gebruik van water, de mogelijkheid vissen in hoge dichtheden te houden, en controle over 

waterkwaliteit en afvalstromen. Ervaringen met tong laten zien dat dit niet zonder risico’s is: hoge 

concentraties dieren verhogen de kans op opbouw van pathogenen in het systeem en daarmee het risico 

van ziekte-uitbraken. Aanpassingen zijn dus nodig en dit vergt onderzoek naar verbeteringen in 

waterkwaliteit maar ook naar een grotere robuustheid van de vis. Zo bleek uit onderzoek bij Solea bv dat 

de uitval van pootvis sterk verminderd kon worden door vissen gedurende enige weken met zagers te 

voeren. Andere denkbare ingrepen zijn een periodieke schoonmaak en leegstand van de kweekfaciliteit 

om ziektekiemen af te doden. Mogelijk moeten in de toekomst ook vaccins ontwikkeld worden voor 

hardnekkige ziekten. 

 

De kweek van zagers 
 

De kweek van zagers is van alle binnendijkse zoutwaterteelten de meest beproefde. Commercieel 

gebruik van zagers beperkt zich tot de afzet als aas voor de sportvisserij en als voer voor 

garnalenouderdieren. Zagerlarven worden nu met succes gebruikt als voer voor tonglarven. Al deze 

toepassingen kennen slechts een beperkt marktvolume. Voor andere toepassingen vormt de hoge 

kostprijs bij de huidige productiewijze een belemmering.  

Zagers zijn een rijke bron van hoogwaardig eiwit en meervoudig onverzadigde vetzuren gebleken en 

daarmee een ideaal visvoer. Daarnaast zijn er verschillende aanwijzingen dat zagers ook meer specifieke 

effecten hebben op de gezondheid van vissen. Bij tong bleek voedering van zagers tot een forse, maar 

voorlopig nog onverklaarbare toename van het hemoglobinegehalte te leiden. Voorts blijken zagers en 

verwante borstelwormen een rijke bron van antimicrobiële stoffen, en is wetenschappelijk aangetoond 

dat voedering van zagers een positief effect heeft op de darmflora en darmgezondheid van tong. Dit kan 

betekenen dat zagers een rol kunnen spelen vergelijkbaar met een dagelijkse cocktail van probiotica of 

antibiotica. Dit gegeven kan hele nieuwe toepassingen van zagers opleveren, aangezien wereldwijd 

naarstig gezocht wordt naar vervangers van antibiotica, voor mens en dier. Als dit te realiseren is, 

betekent dit een enorm marktpotentieel, en daarmee een geheel nieuw perspectief voor de zagerkweek. 

Zagers zijn daarnaast onmisbaar gebleken in het onderhoud van zoutwatervijvers. Zonder de vraat van 

zagers hebben ondiepe zoutwatervijvers de neiging dicht te groeien met macro-algen (wieren). Dit leidt 

tot verstikking van schelpdieren. De kweek van schelpdieren in vijvers zonder inzet van zagers, zoals in 

de ‘claires’ in Frankrijk, is dan ook een continue strijd tegen veronkruiding door wieren. Zagers blijken 

ook heel goed te kunnen groeien op de mest van vissen of schelpdieren.  

Dat totaal andere toepassingen van zagers mogelijk zijn, bewijst het Franse bedrijf Hemarina dat het 

hemoglobine uit zagers benut voor de ontwikkeling van bloedvervangers. 

Verlaging van de kostprijs van zagers kan helpen om nieuwe markten te ontsluiten. Verlaging van de 

kostprijs is mogelijk door een combinatie van maatregelen: goedkoper voer, goedkopere teeltsystemen 

en een andere techniek van oogsten. Besparing op voerkosten is haalbaar gebleken door zoveel mogelijk 

gebruik te maken van plantenmateriaal dat in zagervijvers groeit en voorts door gebruik te maken van 

reststromen uit verwerkende industrieën. De markt voor zagervoer is evenwel nog klein. Gezocht wordt 

naar een producent die plantaardig zagervoer is zijn assortiment op wil nemen.  
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ZABI 
 

De MZI, mosselzaadinvangstinstallatie, is inmiddels een vertrouwd begrip in de aquacultuur. De ZABI, 

zagerbroedinvangstinstallatie is nieuw, maar benut hetzelfde idee: op een slimme manier broed van 

kweekorganismen inzamelen uit de waterkolom. 

Zagers leven van nature in de bodem van zoutwatervijvers. Voor de oogst van zagers is het daarom 

gebruikelijk de vijverbodem op te wervelen en de wormen uit te zeven uit het mengsel van zand, water en 

zagers. In 2011 ontdekten medewerkers van Proefbedrijf Zeeuwse Tong echter dat op sommige momenten 

de uitstroom van water uit vijvers ingezaaid met zagerlarven grote hoeveelheden kleine zagertjes bevat. 

Deze spontane migratie van de bodem naar de waterkolom is vermoedelijk een reactie op hoge dichtheden. 

Door een zeef te monteren op de uitstroom van de vijvers kunnen grote aantallen zagers verzameld 

worden.  

Inmiddels wordt de techniek toegepast om overtollig broed te verzamelen en te gebruiken om andere 

vijvers in of door te zaaien. De uitdaging nu is de invangst te perfectioneren en te sturen. Dan is het wellicht 

ook mogelijk zagers te gebruiken als ingrediënt van visvoeders. Daarvoor is onderzoek nodig naar het 

migratiegedrag van zagers: wat beweegt de dieren de veilige omgeving van de zeebodem te verlaten en de 

waterkolom op te zoeken? Hoe kunnen we zagers op elk gewenst moment prikkelen de waterkolom op te 

zoeken om ze daaruit gecontroleerd te kunnen oogsten? 

   

Experimentele invang van zagertjes middels een zeef gemonteerd op de uitstroom van zagervijvers. 
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De gangbare methode om zagers te oogsten bestaat uit het opwervelen van de vijverbodem om 

vervolgens uit het  mengsel van zand, water en zagers de wormen te zeven. Voor toepassing van deze 

techniek wordt in de huidige kweek gebruik gemaakt van folievijvers voorzien van een zandlaag van 20 

cm dik; dit maakt het teeltsysteem op voorhand duur. Een radicaal andere oogsttechniek dan nu 

gangbaar is het oogsten uit de waterkolom in plaats van uit de vijverbodem. Het spontane 

migratiegedrag van zagers vormt hiervoor aanknopingspunten: onder bepaalde omstandigheden 

begeven zagers zich massaal de waterkolom in. Door slim gebruik te maken van dit migratiegedrag 

wordt toepassing van zand en folie in principe overbodig. Voortbouwend op de bestaande Zeeuwse 

expertise m.b.t. zagerkweek zou dit een doorbraak in de zagerkweek kunnen betekenen. 

 

De teelt van zeewier 
 

Wieren staan volop in de belangstelling als bron van nieuwe voedingsmiddelen en als grondstof voor de 

biobased economy. Op 7 juli 2011 werd in Zeeland, in de Oosterschelde nabij Schelphoek, de eerste 

zeewierboerderij (de Wierderij) geopend. De Wierderij is een kleinschalige proeflocatie voor 

zeewieronderzoek met de focus op de technische en economische haalbaarheid van zeewierteelt in 

Nederland.  

In de Wierderij bleek al snel dat ook zonder extra toevoer van nutriënten wieren gedijen in de 

Oosterschelde, zowel zomerwieren (Zeesla) als winterwieren (Suikerwier en Vingerwier). 

Dit resultaat heeft geleid tot een begin van commerciële teelt door de firma Zeewaar in een beschut deel 

van de Oosterschelde bij Kamperland. Beide initiatieven spelen zich buitendijks af. Andere ondernemers 

verenigd in Seaweed Harvest Holland hebben plannen ontwikkeld om binnendijks zeewier te gaan telen. 

Op kleine schaal experimenteren ze al in een vijver van Proefbedrijf Zeeuwse Tong. In het 

Kustlaboratorium hopen ze wieren binnendijks op commerciële schaal te gaan telen.  

Met de teelt van wieren in vijvers binnendijks bestaat nog vrijwel geen ervaring. Dat betekent dat we 

nog aan het begin staan van de ontwikkeling van een bedrijfszekere teelt. Alle teelthandelingen van de 

productie van uitgangsmateriaal tot de techniek van oogsten vragen daarbij de aandacht. Dat biedt 

kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op de volgende onderdelen: 

1. De productie van uitgangsmaterialen.   

2. Teelttechniek: lijnen, netten of andere constructies voor hechting of immobilisatie van wier. 

3. Beheersing van ziekten en plagen: vlokreeften blijken een belangrijke belager van wier met 

name in de zomerperiode. Aangezien biociden niet of nauwelijks toegepast kunnen worden is er 

duidelijk behoefte aan biologische plaagbeheersing. Een vijverteelt biedt hiervoor veel meer 

mogelijkheden dan de teelt in het buitenwater. Naar analogie van de ontwikkeling van 

biologische plaagbeheersing in de moderne glastuinbouw zou ook de inzet van natuurlijke 

vijanden in vijverteelten tot een geheel nieuwe bedrijvigheid kunnen leiden: bedrijven als 

Koppert en Biobest produceren momenteel tientallen verschillende organismen voor biologische 

bestrijding in de glastuinbouw.  

4. Bemesting met nutriënten en CO2; wieren zijn interessant om meststoffen die vanuit andere 

aquatische teelten in het water belanden terug te winnen. Deze vorm van biologische 

waterzuivering is alleen effectief als de gevormde biomassa geoogst en afgevoerd wordt; dit 

laatste is extra interessant als het geoogste product een waardevolle bestemming heeft.  

5. Oogsten: voor vijverteelten van wier zal er aangepaste mechanisatie ontwikkeld moeten worden. 

6. Na-oogst verwerking van wier: beginnend bij het schonen van het product en eindigend in een 

aangepaste verpakkingsvorm. 

Volgens de betrokken ondernemers kan de teelt van wier een aantrekkelijke nieuwe bron van 

inkomsten worden. Zij wijzen met name op het voordeel van het Oosterscheldewater dat een 

product oplevert met lagere gehaltes aan zware metalen dan het wier dat geïmporteerd wordt. Een 

ander voordeel van locale productie zijn de lagere transportkosten: wieren zijn een relatief 

volumineus product. 
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Zeewier 
 

De meeste landplanten zijn niet aangepast aan zoute omstandigheden. Wieren die in zee groeien, gedijen 

juist wel in water met een hoge zoutconcentratie. Dat maakt wieren interessant voor zowel grootschalige 

teelt op zee, teelt in de Oosterschelde en teelt in zoutwatervijvers op land. 

Belangrijk voordeel is dat wieren voedingstoffen benutten die in het effluent van andere teelten zitten: de 

kweek van vis, schelpdieren of zagers. Op deze manier vervullen wieren een functie als biofilter en als 

producent van waardevolle biomassa. Voor de kweek van wieren binnendijks is onderzoek nodig om vast 

te stellen welke soorten het meest geschikt zijn, hoe ze vermeerderd, geteeld en geoogst kunnen worden. 

Onderzoekers van Wageningen UR werken aan een duurzaam teeltsysteem middels experimenten op 

diverse testlocaties waaronder de Wierderij bij de Schelphoek. 

 

Experimentele teelt van wieren in de Wierderij bij de Schelphoek. 

   

Teelt van zeesla (L), en spontane groei van ‘apenhaar’ (R) in de ringsloot van Proefbedrijf Zeeuwse Tong in 

Colijnsplaat. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AmJ4EFyRHh05_M&tbnid=fK6ahuOLzLfIFM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.kiviniria.net/tr?transaction%3DKIVI_ACT006%26PARAM1%3D3652&ei=yta_U9OjMsKI7Abj24C4BA&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNEZXpASYEXOfliJSlYi4kf1ZzDjgw&ust=1405167679011800
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De teelt van zilte gewassen 
 

De teelt van zoutminnende gewassen betreft twee soorten: zeekraal en lamsoren. De belangstelling voor 

deze groenten is duidelijk groeiend. Ook is er interesse in uitbreiding van het assortiment met minder 

bekende zilte gewassen als zeekool, zeevenkel, oesterblad en lepelblad. 

Onderzoek in het kader van Zeeuwse Tong heeft zich geconcentreerd op zeekraal en met name op de 

knelpunten in de teelt. Die zijn: een onbetrouwbare opkomst, een hoge onkruiddruk en als gevolg 

daarvan een geringe mechanisatiegraad, een hoge arbeidsbehoefte en een hoge kostprijs. 

De teelt van zeekraal vraagt veel arbeid. Vooral het handmatig oogsten en schonen kosten veel tijd. 

Schonen moet grondig en nauwkeurig gebeuren omdat anders geen eerste klas product afgeleverd kan 

worden. Gebrek aan uniformiteit van het gewas en de aanwezigheid van veel onkruid verhogen beide de 

arbeidsbehoefte. Zeekraal is daardoor een dure groente met prijzen van meer dan €10 per kg in de 

detailhandel. De verwachting is dat de vraag naar zeekraal toe zou kunnen nemen als de kostprijs 

gereduceerd kan worden. Dit vereist om te beginnen terugdringing van de arbeidsbehoefte. 

Dat is mogelijk door een combinatie van meer uniform uitgangsmateriaal, onkruidonderdrukking en 

mechanische oogst. 

Zaad van zeekraal wordt in de regel door telers zelf van hun eigen percelen of uit het wild verzameld, 

maar daarnaast ook geleverd door Serramaris in België. Zeekraal blijkt botanisch gezien een mengsel 

van verschillende soorten met verschillen in groeiwijze. Door één soort en één planttype te selecteren is 

een meer uniform gewas te realiseren. Een uniform gewas heeft meerdere voordelen. Een uniforme, 

snelle voorjaarsontwikkeling, een uniforme hergroei na snijden en een uniforme, late bloei verhogen de 

productie en een snelle gewasontwikkeling helpt bij de onkruidbeheersing. Een uniform gewas is 

bovendien een  voorwaarde voor een mechanische oogst. 

Het huidige plantmateriaal bestaat in de regel uit ter plaatse gewonnen zaad waarop nog geen enkele 

selectie heeft plaats gehad. Zilte gewassen, waaronder zeekraal en lamsoren, behoren tot de ‘kleine’ 

gewassen waarvoor grote zaadbedrijven tot nu tot nog weinig belangstelling hebben getoond. De 

beschikbaarheid van goed uitgangsmateriaal is dan ook geen vanzelfsprekendheid. Anders dan bij 

gangbare akkerbouwgewassen heeft er nog geen veredeling van deze gewassen plaats gevonden. 

Hoewel zeekraal tot de meest zouttolerante planten van Nederland behoort, is voor een goede kieming in 

het voorjaar een korte periode met zoet water nodig. Dit geldt ook voor lastige zilte onkruiden als de 

zilte spurrie. Toch zijn er uit gedetailleerd onderzoek naar de kieming van zeekraal en zilte schijnspurrie 

interessante verschillen gebleken in de reactie op de wisseling van zoet en zout. Door snel te kunnen 

wisselen van zoet naar zout kan de teler de kieming van onkruid onderdrukken zonder de kieming van 

het gewas te remmen. Dit veronderstelt wel een grote controle over de saliniteit van het perceel. 

Naast uniform zaad is voor een uniform gewas ook een uniforme bodem nodig. Voor een goede groei 

heeft de ondiep wortelende zeekraal permanent een vochtige bodem en dus regelmatige bevloeiing 

nodig, er mag echter geen water op de bodem blijven staan, in dat geval sterven de planten af. 

Ongelijkmatige indringing van water door ongelijkmatige bevloeiing of door ongelijkmatige bodem kan 

gemakkelijk leiden tot verschillen in vochtigheid en tot verschillen in nutriëntenhuishouding. 

Op dit moment wordt zeekraal nog vaak handmatig geoogst. Apparatuur voor het oogsten van 

bladgroentes (spinazie rucola) moet aangepast worden voor toepassing in de zeekraalteelt. De slappe 

bodem van zeekraalvelden vereist o.a. een ander type aandrijving. 

Het gebruik van zeekraal beperkt zich momenteel tot het gebruik als groente. Nieuw onderzoek naar de 

effecten van zout op de samenstelling van zilte planten (halofyten) geeft aan dat er andere toepassingen 

ontwikkeld kunnen worden. Halofyten kunnen onder invloed van zoutstress  inhoudsstoffen 

synthetiseren, die mogelijk een functie kunnen vervullen als gezondheid bevorderende inhoudsstof, 

voedingssupplement, antioxidant of antibioticum. Gezien de waterige omstandigheden waarin sommige 

halofyten, zoals zeekraal, kunnen verkeren, is het denkbaar dat deze planten ook een robuust 

afweermechanisme hebben ontwikkeld tegen micro-organismen, middels accumulatie van inhoudsstoffen 

met een fungicide of antibacteriële werking. Mogelijk levert dit nieuwe toepassingen op. 
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Quinoa: zouttolerant voedselgewas 
 

Quinoa is een gewas oorspronkelijk afkomstig uit de Andes in Zuid Amerika waarvan de zaden o.a. 

gebruikt worden voor het bakken van (glutenvrij) brood, maar met een veel hogere prijs dan graan. 

Planten afkomstig uit de Andes zijn gewend aan korte daglengtes om af te rijpen. Door veredeling zijn 

onderzoekers van Plant Research International er enkele jaren geleden in geslaagd nieuwe rassen te 

ontwikkelen die  die niet gevoelig zijn voor daglengte én bovendien vrij zijn van de bittere stof saponine. 

Drie nieuwe rassen waren het resultaat. Deze worden vanaf 2007 in Frankrijk geteeld. Dit jaar wordt ook 

in Nederland op een areaal van 30 ha quinoa verbouwd. In samenwerking met Europese partners maakt 

Plant Research International nu ook nieuwe rassen met bijvoorbeeld een betere meeldauwresistentie en 

een hogere opbrengst, maar ook met nieuwe kleuren, bijvoorbeeld donkerrode quinoa, omdat de 

consument zulke varianten ook al kent uit Zuid-Amerika. 

Bijzondere eigenschap van quinoa is een zeer hoge zouttolerantie die het uitermate geschikt maakt voor 

de teelt op zoutrijke gronden in landen als Chili, China en Vietnam. Maar binnen elk gewas is er wel een 

variatie in zouttolerantie, zelfs bij een gevoelig gewas als aardappel. Deze variatie maakt het mogelijk door 

selectie en veredeling rassen te ontwikkelen die beter presteren in gebieden, in en buiten Zeeland, waar 

sprake is van verzilting. 

 

Variatie in zouttolerantie tussen en binnen gewassen, met Zeekraal (Salicornia) bovenaan de lijst en 

Quinoa op plaats vier. Zeewater heeft een saliniteit van 35 g/l. 

    

Quinoa in de BioBased Innovations Garden in Colijnsplaat (L); Quinoa zaad (R). 
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Veredeling op zouttolerantie 
 

Gewassen die van nature zilte omstandigheden vereisen, zijn relatief zeldzaam. Het zijn bovendien 

allemaal groentegewassen die ook in de toekomst slechts op kleine arealen geteeld zullen worden. 

Bestaande voedselgewassen zijn vrijwel allemaal zoutmijdend, maar binnen de soort komen interessante 

verschillen in zouttolerantie voor. Deze zijn te vinden door in de oorsprongsgebieden op zoek te gaan 

naar zouttolerante ecotypes. De genetische eigenschappen verantwoordelijk voor zouttolerantie kunnen 

vervolgens ingekruist worden in moderne rassen.  

Een interessant voorbeeld van deze aanpak is de ontwikkeling van een zouttolerante aardappel door 

veredelingsbedrijf Meijer in Zeeland. Voor Zeeland is de pootaardappelteelt belangrijk en zouttolerante 

pootaardappels zouden in de toekomst een nieuw exportproduct van de sector kunnen worden. 

Naar analogie van deze ontwikkeling in de aardappelteelt kan het ook de moeite waard zijn in andere, 

bestaande gewassen zouttolerantie te ontwikkelen, bijvoorbeeld in ui. Dat een veel hogere zouttolerantie 

ook in voedselgewassen mogelijk is, illustreert het gewas Quinoa. 

Randvoorwaarden voor succes 
 

Het succes van binnendijkse kweek is van veel factoren afhankelijk: de beschikbaarheid van een 

productielocatie, de beschikbaarheid van goede en betaalbare uitgangmaterialen, kennis en kunde, 

voldoende kapitaal, en maatschappelijk draagvlak vertaald in een pakket van noodzakelijke 

vergunningen. Op veel punten is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Binnendijks telen met behulp 

van zoutwater is echter nog relatief nieuw met uitzondering van de teelt van zeekraal en lamsoren. Ook 

hier geldt: onbekend maakt onbemind. De traditionele landbouw is bezorgd om mogelijk negatieve 

gevolgen van zoutintrusie vanuit zilte gebieden. Onderzoeken en praktijkervaringen tonen evenwel aan 

dat met de toepassing van kwelsloten rondom zilte gebieden zoutintrusie vergaand onderdrukt kan 

worden. 

Nieuwe weerstand tegen ontwikkeling van binnendijkse zoutwateraquacultuur kwam recent van de zijde 

van de schelpdiersector. Aanleiding was een plotselinge bloei van de toxische alg Alexandrium ostenfeldii 

in een kreek bij Ouwerkerk waaruit geloosd wordt op de Oosterschelde. Nader onderzoek heeft 

uitgewezen dat toxische algen met enige regelmaat opbloeien in binnendijkse wateren in Zeeland. 

Wereldwijd wordt het fenomeen van toxische algenbloeien onderkend als een bedreiging voor de 

volksgezondheid en een risico voor de schelpdiervisserij. Vandaar dat in landen met een omvangrijke 

schelpdiersector monitoring op de aanwezigheid van deze algen en hun toxines verplicht is. Voor de 

binnendijkse kweek van schelpdieren is het optreden van toxische algen een zelfde bedreiging als voor 

de buitendijkse kweek: voor beide sectoren is het risico sluiting van de visserij gedurende kortere of 

langere tijd. Het is dus een gemeenschappelijk belang de aanwezigheid van toxines in schelpdieren te 

voorkomen. Op papier is het binnendijks mogelijk als teler de samenstelling van de algenflora te bepalen 

en daarmee het optreden van toxische algen te voorkomen. Gewenste algen kunnen in een 

fotobioreactor gekweekt worden en als ent gebruikt worden voor doorkweek in vijvers. Het is nu zaak 

aan te tonen dat een robuuste en veilige algenproductie in zoutwatervijvers haalbaar en betaalbaar is.   

Om zeker te zijn dat alleen de gewenste algensoorten zich ontwikkelen en standhouden is monitoring 

noodzakelijk. De wijze waarop en de frequentie moeten afgeleid worden uit de eisen die aan binnendijkse 

kweek gesteld gaan worden. In opdracht van het Ministerie van VWS en de NVWA voert het RIVM 

momenteel onderzoek uit met de vraag hoe de regelgeving m.b.t. buitendijkse schelpdierkweek vertaald 

moet worden naar binnendijkse systemen. Dit betreft de definitie van productiegebieden en monitoring 

of quarantaine verplichtingen. 

Voor een florerende binnendijkse kweek is een sterk handelscentrum een belangrijke voorwaarde. Van 

oudsher vervult Yerseke deze rol. Samen met de Stichting Kwaliteitszaken Schelpdieren wordt gezocht 
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naar mogelijkheden de functie van Yerseke als draaischijf voor de handel in schelpdieren en vis te 

versterken. Daarbij zijn de volgende technische onderwerpen in beeld: 

Vergroting van de voedselveiligheid 

Dat betekent enerzijds dat normen dienen te worden gesteld aan de kwaliteit van het in bulk 

geïmporteerde product (bijv. t.a.v. noro-virussen) die overeenkomen met de normen die gesteld worden 

aan het product in consumentenverpakking, en anderzijds dat voorzieningen worden opgezet die het 

product geschikt maken voor consumptie, zoals zuiveringsstations. Hieronder valt ook onderzoek naar 

het snel en betrouwbaar kunnen meten van levende pathogenen. 

Vermindering van de sterfte en behoud -en zo mogelijk verbetering- van de kwaliteit tijdens 

transport en opslag 

Indien mogelijkheden kunnen worden gevonden om het te importeren product op een goedkope manier 

en in een goede conditie gedurende meerdere dagen te transporteren, gaat een nieuwe markt open voor 

versproducten. Te denken valt bijv. aan import uit IJsland en export naar Zuid- en Oost-Europa. Opslag 

is een belangrijk deel van de keten. Het kunnen verlengen van de periode van opslag en uiteindelijk het 

verbeteren van de kwaliteit gedurende deze periode, zal positief bijdragen aan de draaischijffunctie. 

Het minimaliseren van de risico's verbonden aan de import 

Het bestaande systeem van vergunningen op grond van de Nb wet en het Import Monitoring Protocol 

werkt goed. Een zwak punt is de controle. Deze kan intensiever om te voorkomen dat er toch nog 

partijen buiten een quarantainestation worden verwerkt die uit gebieden komen waarvoor geen Nb wet 

vergunning aan de betreffende importeur is verleend. Door het opheffen van het Productschap Vis is ook 

de Quarantaine verordening komen te vervallen. Er is echter behoefte aan voldoende capaciteit om 

schaal- en schelpdieren in een quarantaine station op te slaan. 

Van de afvalstroom een grondstof maken 

De restproducten van de verwerkende industrie, zoals schelpen, wieren, byssusdraden e.d. kunnen 

mogelijk grondstof zijn voor andere bedrijven, waarbij ook gedacht kan worden aan de bio-based 

industrie. Het gaat hier om ca. 6 miljoen kg per jaar. Het grootste deel bestaat uit te kleine  en 

beschadigde mosselen en lege mosselschelpen. Mosselschelpen kunnen worden gebruikt als collecteur 

voor oesters. 

Overleg met de nieuw gevormde Stichting Kwaliteitszaken Schelpdieren heeft uitgewezen dat deze 

stichting garanties m.b.t. schelpdierkwaliteit en voedselveiligheid als eerste prioriteit beschouwt. 

Daarmee dreigt onderzoek naar andere onderwerpen te blijven liggen tenzij individuele bedrijven het 

initiatief daartoe nemen. 

Smart Seafood 
 

Deze notitie bevat per teelt suggesties voor verdere ontwikkeling van kennis en ondernemerschap. De 

lijst van onderwerpen is ongetwijfeld niet uitputtend. Mogelijk hebben de auteurs belangrijke zaken over 

het hoofd gezien. Door een brede verspreiding van deze notitie willen we ondernemers prikkelen de 

ideeën aan te scherpen en zich op te geven als geïnteresseerde partner voor bepaalde onderzoeks-

thema’s. Daaruit kan een nieuwe onderzoeksagenda ontstaan die, met steun van private partijen, de 

provinciale, nationale en Europese overheid, en kennisinstellingen, in toekomstige onderzoeksprojecten 

van bestaande projectorganisaties zoals HZ en Imares uitgevoerd kan worden. 

Om deze ontwikkeling te stimuleren wil de provincie met een aantal vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven een Stuurgroep Smart Seafood oprichten die met enige frequentie de uitvoering van deze 

strategische onderzoeksagenda monitort en afhankelijk van de ontwikkelingen updates toevoegt.  

 

Jan Ketelaars en Wim Tacken, 1-12-2014 


