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Samenvatting 

 

In de periode 2005-2009 is gezamenlijk gewerkt aan de broedhuistechniek voor 

mosselen, ondersteund door de toenmalige FIOV-regeling, met als resultaat 

consumptiemosselen van goede kwaliteit. In het project ‘mzi vs hatchery’ is de 

broedhuistechniek verder uitgebouwd, is het mosselbroed uit de hatchery via 

binnendijkse vijvers en broedvlotten in buitenwater opgekweekt tot mosselzaad. 

Mosselzaad vanuit hatchery en mzi is vervolgens verder gekweekt in hangcultuur en 

bodemcultuur, waardoor beide technieken vergeleken kunnen worden.  

 

Het resultaat laat zien dat kweek in hangcultuur van zowel mzi als hatchery mosselzaad 

tot consumptieformaat prima mogelijk is en dat de opbrengsten redelijk dicht bij elkaar 

liggen. Gemiddeld geeft mosselzaad vanuit een mzi gemiddeld een beter 

kweekrendement te geven dan het mosselzaad vanuit een hatchery. Nuancering laat 

lokaal ook betere resultaten zien met hatcherymosselen. De geschiktheid van beide 

grondstofbronnen voor mosselkweek in hangcultuur is dan ook goed, rekening houdend 

dat een goed rendement in mosselkweek maatwerk op locatie betekent. 

In de experimenten met bodemcultuur waren de verliezen aan mosselzaad dermate hoog 

dat geen uitspraken mogelijk zijn over een te verwachten kweekrendement.  

 

De kostprijzen van beide technieken ontlopen elkaar niet veel, met € 0,87 voor een kilo 

mosselzaad vanuit mzi en € 0,98 per kilo mosselzaad vanuit hatchery. Verdere efficiëntie 

van deze technieken zal een lagere kostprijs kunnen betekenen, waardoor het rendement 

van de gehele mosselkweek beter uitkomt.  

Bij bodemkweek ligt het kweekrendement in het algemeen een stuk lager dan het 

kweekrendement bij hangcultuur. Aangezien mosselen uit de hatchery waarschijnlijk een 

hogere kostprijs zullen houden dan mosselen vanuit een mzi, is toepassing van 

hatcherymosselen in de huidige bodemkweektechnieken voorlopig als te kostbaar te 

benoemen.  

Mosselkweek in hangcultuur is prima mogelijk met zowel mzi als hatchery mosselzaad 

en de kosten-baten liggen nabij elkaar. 



 

 



Inleiding  

 

In de periode 2005-2009 is gezamenlijk gewerkt aan de broedhuistechniek voor 

mosselen, ondersteund door de toenmalige FIOV-regeling. Uiteindelijk bleek het 

technisch mogelijk om mosselen het jaar rond te vermeerderen en in hangcultuur te 

nemen, met als resultaat consumptiemosselen van goede kwaliteit. 

De broedhuistechniek bleek op experimentele schaal wel een hogere kostprijs voor de 

grondstof te geven, in vergelijk met zaadvisserij van de bodem of ingeschatte kostprijzen 

bij invang met (experimentele) mzi’s.  

Opschaling en continuïteit waren indertijd de geschetste vereisten om de ontwikkeling en 

kostprijsdaling verder door te zetten, zowel voor mzi als het broedhuis. 

 

In het project ‘mzi vs hatchery’ is de broedhuistechniek verder uitgebouwd, is het 

mosselbroed uit de hatchery via binnendijkse vijvers en broedvlotten in buitenwater 

opgekweekt tot mosselzaad. Mosselzaad vanuit hatchery en mzi is vervolgens verder 

gekweekt in hangcultuur en bodemcultuur. 

De kweekopbrengsten van de verschillende grondstofbronnen kunnen vergeleken worden 

en een antwoord gegeven worden op de vraag of het mosselzaad al dan niet gelijkwaardig 

van kwaliteit is voor de consumptiekweek van mosselen. 

Met deze resultaten kan een beeld geschetst worden van de toekomstperspectieven van 

mosselkweek vanuit een broedhuis vergeleken met mzi. 



  



 

Methode 

 

Het projectdoel is de ontwikkeling van een continue en duurzame kweekcyclus met 

mosselen door vermeerdering via een broedhuis, binnendijkse opgroei tot halfwas en 

uitgroei tot consumptie in buitenwater, in vergelijking met mosselzaad uit mzi’s.  

Beide typen grondstof worden uitgeprobeerd in hang- en bodemcultuur. 

 

Het project is uitgevoerd in fasen: 

1. Vanaf najaar 2010 t/m zomer 2012. Doorontwikkeling hatchery en opbouw 

kweekbassins algen en schelpen Bruinisse. Selectie en gereedmaken 

bodemperceel en hangcultuur. Productie mosselzaad via MZI en hatchery binnen- 

en buitendijks. 

2. Zomer 2011 t/m zomer 2013. Kweek op bodem en in hangcultuur. Monitoring. 

3. Zomer-najaar 2013. Evaluatie en eindrapportage. 

 

De doorontwikkeling hatchery betreft optimalisatie van de techniek, opschaling en 

verbetering van efficientie door continuiteit (betere afstemming van alle processen op 

elkaar binnen de hatchery, waardoor minder gebruik nodig is van energie, arbeid en 

bedrijfsruimte). Er vond aanvankelijk nog batchgewijze kweek plaats, deze is 

omgebouwd naar een continue kweekmethode met warmtecirculatie via 

warmtewisselaars, automatische voedseldosering van algen en hygiene bewaking.  

De hatchery zal vooral in de periode van najaar tot en met voorjaar (oktober t/m april) in 

bedrijf zijn. In de zomer 2011 is het tijd voor doorvoeren van technische verbeteringen en 

vervolgens van oktober 2011 t/m april 2012 in bedrijf voor bedrijfsmatige opzet. 

Uitvoering door medewerkers stichting Zeeschelp. 

  



 

Aan de Oosterschelde ligt bedrijfsterrein van de Zeeuwse Mossel, met inname 

voorziening van zeewater. Het ingenomen water bevat zomer en winter voldoende tot 

veel algen, waarschijnlijk o.a als gevolg van aflaten nutrientenrijk zoet water uit de 

Krammersluizen. Deze algen blijken in enkele bestaande bassins o.i.v daglicht en 

natuurlijke opwarming eenvoudig uit te groeien tot hogere dichtheden. Deze algen zijn 

van nature aanwezig en blijken een goede groei van schelpdieren te geven.  

Na uitgroei tot mosselzaad wordt dit in kweek genomen op de bodem en in hangcultuur. 

Periode van uitvoering is najaar 2010 tot en met zomer 2012. Uitvoering door 

medewerkers Zeeuwse Mossel en stichting Zeeschelp. 

 

Op hangcultuurlocatie Neeltje Jans en naar alle waarschijnlijkheid een bodemperceel in 

de Zandkreek wordt vervolgens ruimte klaargemaakt om MZI zaad en het binnendijkse 

zaad simultaan op te kweken. Periode zomer-najaar 2011, waarna monitoring van groei, 

rendement en kwaliteit begint. 

Met de ontstane inzichten wordt de procedure verbeterd en in de periode najaar 2011 tot 

en met zomer 2012 herhaald. Zo ontstaat ook het gewenste productievolume aan 

mosselzaad om op semi-praktijkschaal te kunnen evalueren op kosten en baten. 

Uitvoering Viskwekerij Neeltje Jans en Zeeuwse Mossel, monitoring: stichting 

Zeeschelp.  



Resultaten 

 

Fase 1. 

Het project mzi vs hatchery is oktober 2010 gestart. Doel is om een vergelijk te maken in 

rendementen van mosselkweek met grondstof uit mzi en een hatchery (broedhuis). Vanuit 

mzi’s wordt mosselzaad in hangcultuur en op de bodem toegepast (door familiebedrijf 

Schot uit Zierikzee). Vanuit het broedhuis van Zeeschelp in Kamperland is mosselbroed 

binnendijks tot mosselzaad opgekweekt bij Zeeuwse Mossel in Bruinisse en buitendijks 

in hangcultuur van Zeeuwse Mossel en Viskwekerij Neeltje Jans. 

 

Bij Zeeschelp is in 2010-2011-2012 gewerkt aan verbetering en opschaling van het 

broedhuis om over voldoende mosselzaad te beschikken voor de vergelijking bodem-

hangcultuur.  

Het betrof opschaling en verbetering van de algenfaciliteit d.m.v. rechtopstaande plastic 

zakken in continu kweek. Voor de kweek van mossellarven is aanvankelijk gewerkt met 

de oude kweekbassins die periodiek ververst werden, en geleidelijk is overgeschakeld op 

een nieuw systeem op doorstroom van zeewater en voeding. In het oude systeem werd 

gewerkt met zeewater over single-use kaarsfilters 20-10-5 micron bij elke verversing, bij 

doorstroomkweek is overgeschakeld op een nieuw filtersysteem met glaskorrels i.p.v. de 

traditionele zandkorrels. Met deze installatie zijn de mossellarventanks voorzien van 

zeewater waarbij vanuit de algeninstallatie continu algen bijgepompt worden tot een 

geschikt voedselaanbod. 

 

Nadat de mossellarven zijn volgroeid zijn ze overgeplaatst naar de broedtanks, waar 

mosseltouw is opgehangen, 6 tanks (3 meter hoog met elk een inhoud van 3 m
3
) met elk 

ruim 300 meter touw. Deze installatie is geheel vernieuwd qua aan- en afvoer van 

zeewater, algen, perslucht, elektriciteit. Tevens is bij deze installatie gewerkt met een 

warmtewisselaar die het inkomende (koude) zeewater opwarmt met het uitgaande 

(verwarmde zeewater).  

 



 

Figuur 1. Warmte uitwisseling van ingaand en uitgaand zeewater bij de mosselbroedbakken. 

 

Om het doorstroomvolume van circa 40 m
3
 per dag op temperatuur te houden is naast 

elektrische dompelaars gebruik gemaakt van een titanium warmtewisselaar. Na afregelen 

van de warmtewisselaar blijkt het temperatuurverschil van inkomend en uitgaand 

zeewater van 12º gereduceerd naar 1,5 ºC. Dit vormt een belangrijke besparing op 

energie. 

 

In winter en voorjaar-zomer 2011-2012 zijn mossellarven gekweekt en touwen met 

mosselbroed naar hangcultuur Neeltje Jans en binnendijkse cultuur Bruinisse gebracht.  

In onderstaande grafieken staat de productie, de tijdsbesteding en de uiteindelijk 

berekende kostprijs voor mosselzaad vanuit de hatchery weergegeven. 
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Figuur 2. Productie van ‘competente’ mossellarven in de loop van jaren. 

 

In 2011 zijn in totaal 435 miljoen mossellarven gekweekt tot aan het stadium van 

broedval, de zogenaamde competente larve. Dit is circa 25% meer dan in 2009. Na circa 

3 weken is de mossellarve volgroeid en wil zich op een substraat gaan hechten. Dit 

substraat wordt als pluizig mosseltouw aangeboden in rechtopstaande cilinders van elk 3 

m
3
, op doorstroom van gefiltreerd zeewater en algen. In elke cilinder hangen tien 

mosseltouwen van 30-35 meter, waar de mossellarven zich aan kunnen hechten. Om over 

te schakelen van een pelagisch naar een sessiel bestaan ondergaan zij een metamorfose 

van zwemmende larve naar vastgehecht broedje. Deze metamorfose duurt een enkele 

dag, waarna het mosselbroedje begint te groeien. Na 2-3 weken heeft het mosselbroedje 

een formaat van circa 1 mm bereikt en kan het mosseltouw worden verplaatst naar de 

volgende locatie, zoals een binnendijkse vijver of buitendijkse hangcultuur. De arbeid die 

nodig is om mosselbroed van circa 1 mm te kweken is per miljoen gekweekte 

mossellarven uitgedrukt in onderstaande grafiek. 

In 2011 was er 2,0 uur voor nodig om 1 miljoen mossellarven op touw te laten uitgroeien, 

en naar de volgende opgroeilocatie te brengen. In 2009 was dit nog 4,5 uur, wat een 

besparing betekent van circa 65% op arbeid. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A
a
n
ta

l 
c
o
m

p
e
te

n
te

  
la

rv
e
n
 (

*m
ilj

o
e
n
) 



 

Figuur 3. Aantal arbeidsuren per miljoen geproduceerde mossellarven. 

 

Als op basis van arbeid (loonkosten €25,- per uur), energie (€0,15/kWh) en afschrijving 

van kwekerij (gebouw en inventaris à € 45.000,/jaar) de kostprijs wordt berekend van 

uiteindelijk een kilo mosselzaad, ontstaat de volgende grafiek. 

 

 

Figuur 4. De kostprijsontwikkeling van een kilo mosselzaad vanuit de hatchery. 

  

De gerealiseerde kostprijs met het toenmalige kweeksysteem in 2009 bedroeg € 2,60. Met 

de kennis en ervaring van toen is een inschatting gemaakt van de kostprijs bij verdere 

optimalisatie.  
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De optimalisatie bestaat uit continuïteit: een jaarronde productie waarbij de 

kweekonderdelen op elkaar zijn afgestemd (algen-mossellarven-mosselbroed-broedstock) 

en gebruikmakend van energiezuinige technieken (warmtepompen, warmtewisselaars, 

filtratie). Met deze aannames is een kostprijs van € 1,30 berekend. 

De daadwerkelijk gerealiseerde kostprijs in 2011 bedroeg € 1,72 en deze ligt hoger dan € 

1,30. Niettemin is dit een besparing van circa 35% ten opzichte van 2009. De hatchery 

was in bedrijf vanaf eind 2010 t/m augustus 2011 en in deze periode vond tevens nog 

ontwikkeling van de kweektechniek plaats. Door opnieuw een berekening uit te voeren 

met verworven inzichten en ervaring is een kostprijs berekend van € 0,98 bij een continue 

uitvoering over het jaar.  

In de afgelopen jaren is er weinig bekend geworden over de kostprijs van een kilo 

mosselzaad die via mzi’s zijn verkregen. Er zijn wel prijzen bekend van tussen kwekers 

verhandeld mzi-zaad die variëren van € 0,50 tot € 1,25 per kilo. Eind 2013 heeft het LEI 

een kostenindicatie opgesteld voor een kilo mosselzaad afkomstig van mzi’s en 

zaadvangst van de bodem. De kostenindicatie is opgesteld op basis van investeringen, 

jaarlijks lopende kosten bij uitvoering, opbrengsten en theoretische productiewaarden van 

kweekpercelen. De kostenposten zijn uitgemiddeld over de afgelopen jaren en op basis 

hiervan is een (indicatieve) kostprijs van € 0,87 berekend van een kilo mosselzaad vanuit 

mzi en € 0,10 voor een kilo mosselzaad vanuit de zaadvisserij op de bodem. 

De kostprijs van € 0,98 vanuit hatchery en € 0,87 vanuit mzi liggen redelijk dicht bij 

elkaar. De verwachting is dat bij beide technieken de kostprijs nog verder kan dalen 

omdat er nog sprake is van pionier- en ontwikkelkosten in de huidige uitvoering die bij 

verdere opschaling op langere termijn komen te vervallen. Bij opschaling gaat tevens de 

efficiëntie omhoog. De verwachting is wel dat mosselzaad via hatchery iets kostbaarder 

zal blijven dan via mzi, vanwege het vooruitzicht dat vooral energie in de toekomst 

duurder zal worden. De mzi techniek heeft wellicht ook meer mogelijkheden tot 

mechanisatie, waardoor de factor arbeid minder van belang wordt. 

Op basis van de huidige stand van zaken liggen de kostprijzen van mzi en hatchery vrij 

dicht bij elkaar en op basis van kostprijs is de potentie voor verdere kweek gelijk te 

noemen. 



Fase 2 

In de hangcultuur zijn vlotten geschoond en gereed gemaakt voor touwen met 

mosselbroed. Vanaf voorjaar 2011 t/m zomer 2012 zijn mosselbroedtouwen in de 

binnendijkse vijver bij Bruinisse en in hangcultuur op Neeltje Jans ingebracht. 

Mosselbroed dat direct in hangcultuur is genomen groeide in de meeste gevallen goed uit, 

mits de nodige voorbereidingen waren genomen. De kans op predatie door garnalen en 

krabben blijft aanwezig als de touwen in de buurt van bodem of andere (drijvende) 

constructies komen. Bij uithangen van schone touwen met mosselbroed in een begroeide 

omgeving (vlotten en pontons met begroeide drijvers) is vaak waargenomen dat het 

mosselbroed binnen enkele dagen is opgegeten door krabben en garnalen die vanuit de 

nabijgelegen begroeiing naar de touwen komen. Incidenteel is gezien dat kleine vis op de 

touwen foerageert. Indien de drijvende delen werden schoongemaakt vlak voordat de 

touwen met mosselbroed werden opgehangen, is de uitgroei van het mosselbroed vrijwel 

altijd goed te noemen. De nabijheid van begroeide delen heeft vooral bij hangcultuur 

Zeeuwse Mossel tot verlies van zendingen mosselbroedtouwen geleid. De vlotten voor 

hangcultuur bij Zeeuwse Mossel zijn te groot om ze boven water te krijgen of onder 

water schoon te maken. Het verlies van mosselbroed was een terugkerend fenomeen. Bij 

viskwekerij Neeltje Jans waren de vlotten van PE buizen wel op te schonen voordat de 

broedtouwen zijn geleverd. Uiteindelijk is 100 mosselton hatcheryzaad gebruikt voor de 

vergelijking tussen mosselzaad uit hatchery en mosselzaad uit mzi. 2*40 mosselton in 

hangcultuur bij Zeeuwse Mossel en Viskwekerij Neeltje Jans en 2 maal 10 mosselton op 

een bodemperceel. Daarnaast is een gelijke hoeveelheid mosselzaad van een mzi gebruikt 

om de vergelijking te maken.  

 

In de Zandkreek van de Oosterschelde zijn op een ondiep mosselperceel een aantal 

vakken uitgezet om mzi en hatcheryzaad op te verzaaien. De resultaten staan 

gedetailleerd beschreven in het eindverslag ter afronding van het subsidietraject. De 

uitkomsten zijn samenvattend dat het mosselzaad op het ondiepe (droogvallende) perceel 

kort na verzaaien herhaaldelijk werd opgegeten door vogels (meeuwen en steltlopers). 

Indien het mosselzaad voor vogels werd afgeschermd liet het een goede overleving zien, 

wat aangeeft dat de kwaliteit van het mosselzaad goed is en de geconstateerde uitval 



volledig door de vogels is veroorzaakt. In hetzelfde najaar is een gelijke hoeveelheid mzi 

en hatcheryzaad op een dieper perceel (min 4-5 m NAP) in het Veerse Meer gebracht. In 

het eerste jaar bleven de mosselen intact, in het tweede jaar bleek de waterbodem bedekt 

met een vuistdikke laag slib op de zanderige bodem. Er werden alleen lege 

mosselschelpen, en ook lege oesterschelpen teruggevonden, op de grenslaag van oude 

bodem en nieuwe sliblaag. De herkomst van het slib is niet duidelijk geworden, het was 

alleen in de diepere delen aanwezig en niet op de nabijgelegen ondiepere onderwater 

gelegen zandplaten. Beide proeven op de bodem, zowel op een ondiep als een diep 

perceel hebben niet tot bruikbare resultaten geleid voor de vergelijking tussen mosselzaad 

vanuit mzi en hatchery. 

 

In hangcultuur zijn de experimenten bruikbaar verlopen. Het in 2011 omgesokte 

mosselzaad uit mzi en hatchery is in 2012-2013 in hangcultuur verder uitgegroeid.  

Tijdens de uitgroei blijft een onderscheid zichtbaar naar de oorsprong van het 

mosselzaad. Doordat het hatcheryzaad eerder in buitenwater is gebracht (winter- vroeg 

voorjaar) heeft het in het najaar een grotere afmeting dan het mzi zaad dat pas in het late 

voorjaar-vroege zomer op de touwen hecht. Dit verschil in afmeting blijft in de verdere 

uitgroei bestaan, zoals is weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

 

Figuur 5. Uitgroei van mosselzaad in hangcultuur op twee locaties op Neeltje Jans, de periode van 

november 2011 tot en met maart 2013 betreft de uitgroei bij de viskwekerij.  
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In zomer-najaar 2013 is geoogst op 2 locaties, een bij Zeeuwse Mossel en een bij 

Viskwekerij Neeltje Jans. Bij de oogst in juni 2013 bleek de afmeting van de mosselen 

vanuit de hatchery op beide kweeklocaties groter te zijn dan die van de mzi mosselen. 

Tevens is te zien dat de kweeklocatie van invloed is op de uiteindelijke lengte van de 

mosselschelp. Waarschijnlijk is dit een gevolg van kweektechniek in combinatie met het 

plaatselijke voedselaanbod. Ook van invloed kan de mate van aangroei zijn, vooral 

zakpijpen kunnen de mosseltouwen overgroeien en gaan concurreren met voedsel. De 

aanwezigheid van zakpijpen lijkt bij viskwekerij Neeltje Jans in het algemeen iets hoger 

dan op locatie van Zeeuwse Mossel. 

Bij het oogsten is bijgehouden hoeveel de opbrengst was en wat de kwaliteit van de 

mosselen is geworden in stukstal en visgewicht. 

 

 

Figuur 6. Stukstal van mosselen na een kweekperiode van 2 jaar. 

 

De mosselen op locatie van Zeeuwse Mossel waren gemiddeld groter dan op locatie van 

Viskwekerij Neeltje Jans, zodat het stukstal (aantal mosselen per kilo) lager is. De groei 

voor zowel mzi als hatcherymosselen is dus sneller geweest, wat meest waarschijnlijk 

veroorzaakt wordt door een andere kweektechniek in combinatie met het voedselaanbod 

ter plaatse. Het verschil in stukstal bij Zeeuwse Mossel is waarschijnlijk een gevolg van 

het lengteverschil tussen de mzi en hatcherymosselen.  
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Het verschil in stukstal bij de mosselen die bij Viskwekerij Neeltje Jans zijn opgegroeid 

heeft voor een belangrijk deel te maken met het grotere verschil in lengte tussen mzi en 

hatcherymosselen, namelijk een verschil van 5,8 mm bij Viskwekerij Neeltje Jans 

tegenover 2,5 mm bij Zeeuwse Mossel. 

 

 

Figuur 7. Visgewicht van mosselen uit mzi en hatchery op 2 locaties in juni 2013. 

 

Het visgewicht van mzi mosselen ligt op beide locaties hoger dan het visgewicht van 

hatcherymosselen. Dit komt overeen met waarnemingen in voorgaande jaren, waar dit 

verschil vaker is gezien. Het lijkt er op dat de schelpgroei van hatcherymosselen iets 

beter is, maar het visgewicht gemiddeld iets minder ten opzichte van mzi mosselen. Deze 

waarnemingen komen van mosselen die in directe nabijheid van elkaar zijn opgegroeid. 

Bij Zeeuwse Mossel lagen de verschillende partijen vlotten op redelijke afstand van 

elkaar. Op plaatsen waar het voedselaanbod kennelijk hoger is, zijn echter ook regelmatig 

waarnemingen gedaan van hoge visgewichten in hatcherymosselen, tot aan 40%.  
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Onderstaande foto’s geven een beeld van de vis in de mosselen. Foto 1 tot en met 4 geven 

een beeld van gekweekte mosselen op de longline bij Viskwekerij Neeltje Jans.  

 

 

 
Foto’s 1 tot en met 4. Links mosselen vanuit mzi, rechts mosselen vanuit hatchery. 

 

Foto’s 5 tot en met 8 geven een beeld van gekweekte mosselen op andere locatie, 

namelijk de vlotten die gebruikt zijn voor de mosselbroedtouwen, waar een aantal touwen 

is blijven hangen die niet gebruikt zijn in de experimenten. Het betreft mosselen die 

ontstaan zijn in 2011 en 2012. Duidelijk is de mate van aangroei te zien, die op mosselen 

uit 2011 duidelijk meer is. De aangroei blijft beperkt als de kweekperiode beperkt kan 

blijven tot 1,5 jaar na uithangen. 



 
Foto’s 5 tot en met 8: Links hatcherymosselen uit 2012 met visgewicht van 25%, rechts hatcherymosselen 

uit 2011 met een visgewicht van 21%. 

  

De opgroeilocatie laat tevens verschil in visgewicht zien, die niet door het type mossel 

wordt veroorzaakt. Dit verschil wordt bepaald door de kwantiteit ven kwaliteit van het 

voedselaanbod in het buitenwater (hoeveelheid en soort algen) en de kweektechniek c.q. 

kweekdichtheid ter plaatse. Zelfs over een afstand van enkele tientallen meters zijn 

aanzienlijke opbrengstverschillen mogelijk. De experimenten zijn uitgevoerd met mzi- en 

hatcheryzaad uit hetzelfde jaar, het mosselzaad is in directe nabijheid verder uitgegroeid 

tot consumptie en in dezelfde periode geoogst. 

  



De oogst is verwerkt in zogenaamde ‘tubs’: grijze bakken van circa 600 liter, waarin 

circa 500 kilo mosselen passen, enigszins afhankelijk van de mate van aangroei. Door het 

verwerken en spoelen aan boord wordt de meeste tarra al verwijderd, zodat een oogst van 

500 kilo per tub is aangehouden. Op basis van de hoeveelheid opgehangen mosselzaad en 

de geoogste hoeveelheid mosselen is een kweekrendement berekend, die in onderstaande 

grafiek staat weergegeven. 

 

 

Figuur 8. Kweekrendement van mosselzaad vanuit mzi en hatchery. 

 

Op basis van de verstrekte gegevens door de kwekers komt naar voren dat mosselzaad 

vanuit mzi een iets hoger bruto kweekrendement lijkt te hebben dan vanuit hatchery. 

Gemiddeld groeit 1 kilo mzizaad uit tot 5,2 kilo consumptiemosselen en uit 1 kilo 

hatcheryzaad groeit 4,3 kilo consumptiemosselen.  
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Er zijn enkele kanttekeningen te noemen die dit verschil nuanceren. Zo was bij aanvang 

het hatcheryzaad grover dan het mzi zaad bij een gelijke ingesokte hoeveelheid van ca. 

800 gram per meter touw. Per strekkende meter zijn dus minder aantallen 

hatcherymosselen ingesokt dan mzi mosselen. Tijdens de opgroei is er altijd een verlies 

aan mosselen, die bv buiten de tros gaan groeien en loslaten. Dit treedt vooral op als het 

mosselzaad dikker is ingesokt. Het insokken gebeurt bij Zeeuwse Mossel op een meer 

handmatige manier dan bij viskwekerij Neeltje Jans, waar de insoktechniek vergaand is 

gemechaniseerd. In 2012 bleek wel dat de ingesokte hoeveelheid mosselen bij Zeeuwse 

Mossel op sommige plekken redelijk hoog was, met verlies door uitgroei tot gevolg. In 

sommige gevallen is het losgegroeide mosselzaad opgevangen en elders in kweek 

genomen. Het kweekrendement bij Zeeuwse mossel kan hierdoor zijn onderschat. Naast 

aangroei die concurreert om ruimte en voedsel is ook de mate van predatie een factor. 

Zeesterren kunnen de mosselen op de touwen behoorlijk prederen. Op beide locaties zijn 

zeesterren van divers formaat op de touwen aanwezig, echter zonder een duidelijk 

patroon in ruimte of tijd. In ieder geval is de opbrengst een resultante van deze factoren, 

als ook de mate van tarra. De opbrengst is bepaald per tub, met daarin gespoelde 

mosselen waaruit de meeste losse tarra wel is verwijderd. Veel vastzittende aangroei 

zoals zeepokken, zakpijpen en ook wel zeewier komt deels in de tub terecht, wat een 

(lichte) overschatting van de opbrengst tot gevolg kan hebben. Aangenomen is dat de 

mate van tarra per locatie vergelijkbaar is en ook tussen de locaties niet veel verschilt. In 

het veld zijn geen opvallende zaken waargenomen die een correctie wenselijk maken. 

De kweekrendementen zijn om deze redenen een bruto kweekrendement genoemd. 

  



Fase 3 

Samenvattend komt uit de hangcultuurexperimenten naar voren dat mosselzaad zowel 

vanuit mzi als vanuit hatchery goed uitgroeit tot consumptiemosselen en dat er een 

algemene uitspraak mogelijk is over de kwaliteit en opbrengst: 

 De gemiddelde lengte van hatcherymosselen blijft groter dan van de mzi 

mosselen. Het stukstal (aantal/kg) van hatcherymosselen ligt lager dan mzi 

mosselen. 

 Het visgewicht van hatcherymosselen ligt lager dan mzi mosselen. 

 Het kweekrendement van hatcherymosselen is lager dan mzi mosselen. 

 De kostprijs van hatcherymosselen ligt hoger dan de kostprijs van mzi mosselen 

 

Bij deze uitspraken zijn enige nuances te maken, zoals de afmetingen van mosselzaad bij 

aanvang, verschillen tussen kweekmethoden en kweeklocatie, en op kweeklocatie de 

variatie van opgroeiplek binnen de kweekoppervlakte (door variatie in voedselaanbod). 

Deze parameters lieten in praktijk soms duidelijke verschillen zien in uitgroei en 

kweekrendement. Deze verschillen waren regelmatig ten gunste van mzi-mosselen, maar 

er zijn ook waarnemingen ten gunste van hatcherymosselen.  

Andere karakteristieken spelen ook een rol, de kweeklocatie van Zeeuwse Mossel liet bv. 

voor de uitgroei van mosselbroed naar mosselzaad als gevolg van predatie minder goede 

resultaten zien dan bij de kweeklocatie van Viskwekerij Neeltje Jans. De uitgroei van 

mosselzaad tot consumptieformaat was bij Zeeuwse Mossel beter. Het kweken van 

mosselen blijft dan ook duidelijk maatwerk op locatie.  

 

Zoals al eerder vermeld bedraagt de kostprijs van een kilo mosselzaad uit de hatchery  

€ 0,98 bij een continue uitvoering en alle bedrijfsonderdelen (algen-larven-broed en 

broedstock) op elkaar afgestemd. Het LEI publiceerde onlangs een indicatieve kostprijs 

van mzizaad die uitkwam op € 0,87. Beide technieken zijn reeds meerdere jaren in 

gebruik en van (de eerste) kinderziekten ontdaan, waardoor de waarden redelijk zijn 

uitgekristalliseerd. De kostprijzen ontlopen elkaar niet veel en de verwachting is dat deze 

bij langdurige uitvoering efficiënter kunnen worden. De verwachting is wel dat 

mosselzaad via de hatchery iets duurder zal blijven.  



 

Evaluatie 

 

Het projectdoel was een duurzame kweekcyclus met mosselen door vermeerdering via 

een broedhuis, binnendijkse opgroei tot halfwas en uitgroei tot consumptie in 

buitenwater, in vergelijking met mosselzaad uit mzi’s in hang- en bodemcultuur. 

 

Het resultaat laat zien dat kweek in hangcultuur van zowel mzi als hatchery mosselzaad 

tot consumptieformaat prima mogelijk is en dat de opbrengsten redelijk dicht bij elkaar 

liggen. Gemiddeld geeft mosselzaad vanuit een mzi een beter kweekrendement dan het 

mosselzaad vanuit een hatchery. Nuancering laat lokaal ook betere resultaten zien met 

hatcherymosselen. De geschiktheid van beide grondstofbronnen voor mosselkweek in 

hangcultuur is dan ook goed te noemen, rekening houdend dat een goed rendement in 

mosselkweek maatwerk op locatie betekent. 

In de experimenten met bodemcultuur waren de verliezen aan mosselzaad dermate hoog 

dat geen uitspraken mogelijk zijn over een te verwachten kweekrendement.  

 

De kostprijzen van beide technieken ontlopen elkaar niet veel, met € 0,87 voor een kilo 

mosselzaad vanuit mzi en € 0,98 per kilo mosselzaad vanuit hatchery. Verdere efficiëntie 

van deze technieken zal een lagere kostprijs kunnen betekenen, waardoor het rendement 

van de gehele mosselkweek beter uitkomt.  

 

Bij bodemkweek ligt het kweekrendement in het algemeen een stuk lager dan het 

kweekrendement bij hangcultuur. Aangezien mosselen uit de hatchery waarschijnlijk een 

hogere kostprijs zullen houden dan mosselen vanuit een mzi, is toepassing van 

hatcherymosselen in de huidige bodemkweektechnieken voorlopig als te kostbaar te 

benoemen.  

 

Mosselkweek in hangcultuur is prima mogelijk met zowel mzi als hatchery mosselzaad 

en de kosten-baten liggen nabij elkaar. 

 


