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1. Inleiding 

 

Projectgegevens  

 

Aanvrager: Roem van Yerseke BV 

Relatienummer: 100087884 

Postcode en woonplaats: 4400 AA, Yerseke 

  

Medeaanvragers: - Firma Kees van de Kreeke & Zn VOF; 

- Visserijbedrijf Primar BV. 

  

Aanvraagnummer: 4610005462074 

 

 

Aanleiding van het project 

De kweek van oesters kan worden opgedeeld in 3 verschillende fases; de hatchery fase waarin larven 

uitgroeien tot broed van ongeveer 2 mm, de nursery fase waar dit broed uitgroeit tot zaad met een 

grootte van 10 tot 20 mm en de grow-out fase waar het zaad uitgroeit tot volwassen oesters. 

 

De traditionele kweek van oesters (zowel platte als creuzes) behelst het zaaien van mosselschelpen 

in de periode mei en juni op zogenaamde “broed invang percelen”. In deze periode zoeken de vrij in 

het water zwemmende oesterlarven “ankertjes” om zich aan te hechten. Dit wordt het “vallen” van 

het broed genoemd. Hierna blijven de schelpen met daarop de oesterbroedjes een jaar liggen op de 

percelen. In dit jaar groeien ze uit tot oesterzaad van ongeveer 10 tot 20 mm. Voordat de nieuwe 

“broedval” plaatsvindt worden deze zaadjes opgevist en verzaaid naar zogenaamde opkweek 

percelen om in 2 á 3 jaar tijd door te groeien naar consumptieformaat. 

 

In de 5 jaar voor aanvang van het project heeft Roem van Yerseke onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden om dit kweekproces op een alternatieve manier onder gecontroleerde 

omstandigheden uit te voeren. Na jaren van onderzoek is het inmiddels mogelijk om op grote schaal 

en op gestandaardiseerde wijze schelpdierbroed tot 2 mm op te kweken; de hatchery fase.  

 

Ten behoeve van de volgende stap, de nursery fase, hebben er ook haalbaarheidsonderzoeken 

plaatsgevonden. Op basis van reeds uitgevoerde studies kunnen maximaal 1.000 oesterbroedjes per 

jaar worden opgekweekt tot oesterzaad. Dit is echter niet voldoende om de markt te kunnen 

bedienen; hiervoor moeten ongeveer 20 miljoen oesterzaadjes per jaar kunnen worden gekweekt. 

Verschillende kritische factoren zoals dichtheden, volumes, voeding en stroomsnelheid maken het 

complex om een geschikt nursery systeem te ontwikkelen om aan deze (groeiende) vraag te kunnen 

voldoen. 

 

Voor de grow out fase voor de kweek van oesters is het van belang dat er voldoende oesterzaad is. Er 

is echter een tekort ontstaan doordat er weinig tot geen broed van de Zeeuwse Oester is gevallen als 

gevolg van de veranderingen in de omstandigheden in het Nederlandse buitenwater. Daarnaast is er 

oestersterfte vastgesteld in Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het oester 

herpesvirus µvar en heeft de Franse oestercultuur tevens te kampen met overstromingen.  

 

Gezien de moeilijke positie waarin de oestersector zich bevindt, 

onderzoekt Roem van Yerseke binnen dit project in samenwerking 

met Firma Kees van de Kreeke en Visserijbedrijf Primar of het 

mogelijk is om een nursery systeem te ontwikkelen waarin voldoende 

oesters kunnen worden opgekweekt van 2 naar 20 mm (Figuur 1) 
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Figuur 1. creuze oesterbroed 

Crassostrea gigas 

zodat deze met succes in het buitenwater kunnen worden opgekweekt tot volwassen dieren. 

Iedere schelpdiersoort leeft onder andere omstandigheden. Het te 

ontwikkelen systeem betreft een specifiek systeem voor oesters. Het 

is hierdoor van belang om gericht onderzoek uit te voeren zodat er 

een geschikt systeem ontwikkeld kan worden waarmee de 

Nederlandse kweek van oesters in de toekomst kan worden 

gegarandeerd. 

 

Doelstelling van het project 

In de aanvraag is onderstaande doelstelling beschreven: 

 

De doelstelling van dit project is om een duurzame, maatschappelijk verantwoorde methode te 

ontwikkelen om oesterbroed (+/- 2 mm) op te kweken tot oesterzaad (+/- 15-20 mm) dat specifiek 

geschikt is voor Nederlandse kweekmethoden in de grow out fase.  

 

Hiertoe onderzoekt Roem van Yerseke binnen dit project in samenwerking met Firma Kees van de 

Kreeke en Visserijbedrijf Primar wat een geschikt nursery systeem is om per jaar 20 miljoen 

schelpdierbroedjes op te kunnen kweken tot een grootte van 20 mm zodat kan worden voorzien in het 

tekort aan broed dat de laatste paar jaren in Nederland is ontstaan bij de traditionele kweek en 

tevens als ondersteuning kan dienen voor de projecten op het gebied van alternatieve 

kweekmethoden. Het te verkrijgen zaad uit het nursery systeem dient daartoe bruikbaar te zijn voor 

de grow out van oesters in zowel de traditionele als de alternatieve kweekmethoden. Hierbij is het 

van belang dat de kwaliteit en de conditie van het oesterzaad goed zijn om ervoor te zorgen dat ze 

verder groeien tijdens de grow out fase.  

 

Het doel hierbij is om semi-natuurlijke kweekomstandigheden (zowel buiten- als binnendijks) te 

creëren zodat voldoende schelpdierzaad kan worden gekweekt terwijl de natuurlijke omstandigheden 

dat zelf niet toelaten. Het te ontwikkelen nursery systeem zal bestaan uit een grote vijver/bak met 

daarin een aantal zeven waardoor van onder naar boven (upwelling) water stroomt. Een dergelijk 

systeem kan ontwikkeld worden voor in open water (verankerd) of voor op de wal. Om de doelstelling 

voor dit project te kunnen verwezenlijken zullen drie verschillende principes voor nursery systemen 

worden onderzocht zodat de resultaten kunnen worden vergeleken en een goed functionerend 

systeem specifiek voor de Nederlandse schelpdiersector kan worden ontwikkeld. Daarbij zijn 

voldoende doorstroming, een goede waterkwaliteit en grote hoeveelheden voeding in de vorm van 

microalgen benodigd. Als uitgangspunt zal alleen gewerkt worden met schelpdierbroed dat duurzaam 

geproduceerd is in de hatchery van Roem van Yerseke. 

 

Bovenstaande doelstelling is ongewijzigd gebleven over de gehele projectduur. Momenteel heeft de 

sector nog steeds te kampen met een tekort aan oesterzaad. De platte oester lijkt aan een opmars 

bezig maar het is de vraag hoe zich dit in de toekomst ontwikkelt. De nursery stap van de creuze 

(Crassostrea gigas) is in dit project onderzocht, aangezien hier meer vraag naar is vanuit de markt. De 

hatchery fase is inmiddels voldoende ontwikkeld om voldoende oesterlarven te kunnen produceren. 

De settlement fase blijkt echter het grootste knelpunt. Tijdens deze metamorfose van een vrij 

zwemmende larve naar een gesetteld oesterbroedje treedt nog steeds de meeste uitval en verlies 

op.  

 

2. Voortgang van het project 

Geplande activiteiten van 01-01-2011 t/m 31-12-2013  

 

 

1. Fase Stand van zaken Belangrijkste activiteiten 
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1. Ontwikkelfase 

01-01-2011 t/m 

30-06-2011 

- Eerste verkennende literatuurstudie; 

- Schelpdiernurseries in Frankrijk, 

Ierland; 

- Nursery op kleine schaal bij Roem van 

Yerseke (max. 1.000 broedjes). 

- Literatuuronderzoek; 

- Voedingsproeven; 

- Bedrijfsbezoeken; 

- Schrijven voortgangsrapport. 

2. Startfase 

01-07-2011 t/m 

31-12-2011 

- Resultaten ontwikkelfase; 

- Huidig algenkweeksysteem. 

- Voedingsproeven; 

- Bouw nursery systemen; 

- Uitbreiding algenkweeksysteem; 

- Schrijven voortgangsrapport. 

3. Projectfase 

01-01-2012 t/m 

30-06-2013 

- Resultaten startfase; 

- Onderzoeksresultaten projecten t.b.v. 

grow out van oesters m.b.v. 

alternatieve en traditionele 

kweekmethoden. 

- Testen systemen; 

- Doorontwikkeling nursery 

systemen; 

- Uitzetten oesterbroed in mandjes 

(grow out); 

- Uitzetten oesterbroed op de 

bodem (grow out); 

- Schrijven voortgangsrapport. 

4. Eindfase 

01-07-2013 t/m 

31-12-2013 

- Resultaten projectfase; 

- Onderzoeksresultaten projecten t.b.v. 

grow out van oesters m.b.v. 

alternatieve en traditionele 

kweekmethoden. 

- Verder opkweken oesters in 

mandjes en op de bodem; 

- Vergelijken resultaten grow-out op 

de bodem en in mandjes; 

- Doorontwikkeling meest 

veelbelovende nursery systeem; 

- Schrijven eindrapport; 

- Publicatie. 

 

 

Het project is volgens de in de aanvraag opgenomen planning verlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten 01-01-2011 t/m 31-12-2013 

Hieronder staan de gedane activiteiten en de behaalde resultaten vanuit de verschillende 

projectfasen beschreven. 

 

1. Ontwikkelfase, 01-01-2011 t/m 30-06-2011 
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Figuur 2: kweek van oesterbroed Crassostrea gigas binnen, 1: Downwelling bakken systeem, 

IFREMER, La Tremblade, Frankrijk 2: Downwelling ringen systeem, Satmar, Saint Just Luzac, Frankrijk 

3: upwelling ringen systeem, SeaSalter Shellfish, Engeland 

 

 

Allereerst is in samenwerking met Nancy Nevejan (Universiteit Gent: “laboratory of Aquaculture & 

Artemia reference Centre” ) een literatuurstudie gestart naar gebruikte nursery systemen wereldwijd 

voor de kweek van oesterbroed. Naast deze literatuurstudie zijn bezoeken gebracht aan 

verschillende schelpdiernurseries in Frankrijk, Portugal, Spanje en Engeland. De literatuurstudie en 

bezoeken geven de volgende vier verschillende nursery systemen welke geschikt worden beschouwd 

voor de kweek van oesterbroed van +/- 2mm tot +/- 15-20 mm (zie ook Bijlage I: Rapportage Nursery 

voor Roem van Yerseke – N. Nevejan). 

 

- Upwelling / downwelling systeem binnen:  

In dit systeem wordt het oesterbroed opgekweekt in bakken of ringen met een bodem van gaas 

(Figuur 2). Deze bakken worden in een bassin geplaatst waarbij vers gefiltreerd zeewater van 

bovenaf (downwelling) of van onder af (upwelling) met behulp van een pomp door de 

oesterbroedjes stroomt. Voeding (algen) welke meestal binnen worden gekweekt in een systeem van 

zakken of cilinders wordt aan het zeewater toegevoegd. Deze methode wordt voornamelijk 

toegepast op klein oesterbroed (1-5mm). 

(Helm et al., 2004).  

 

 

 

 

 

- Flessen upwelling systeem binnen:  

Een Flessensysteem wordt gebruikt voor de kweek van klein schelpdierbroed. De oesterbroedjes (1-4 

mm) worden opgekweekt in een fles waarbij van onderen af zeewater met toegevoegde algen door 

de oesterbroedjes stroomt (Figuur 3). Door voldoende doorstroming wervelen de kleine 

oesterbroedjes constant op. Dit zorgt ervoor dat de oesterbroedjes schoon blijven en niet aan elkaar 

vast groeien. Bovendien zorgt het ‘schuren’ ervoor dat ze een mooie vorm krijgen en dat de schelp 

steviger wordt. Dit is belangrijk voor de verdere kweek van deze oesterbroedjes. Vanuit de literatuur 

zijn de verschillende parameters zoals doorstroming, dichtheid, temperatuur, sortering, voeding, 

vorm van de fles, grootte van de fles ect. van de verschillende toegepaste flessensystemen 

vergeleken. Deze methode wordt voornamelijk toegepast op klein oesterbroed (1-5mm). 

(O,Conner et al., 2008; Helm et al., 2004; Swartzenberg & Kemp, 2001). 
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Figuur 3: kweek van oesterbroed Crassostrea gigas in flessensysteem, 1: Argenton shellfish research 

lab, IFREMER, Frankrijk. 2: SeaSalter Shellfish, Engeland 3: Grofish, Zuid-Australië 

 

Figuur 4: 1: Upwelling ringen systeem, Novostrea, Frankrijk 2: Upwelling bakken systeem, Satmar 

Gatteville, Frankrijk 3: Upwelling ringen systeem, SeaSalter Shellfish, Engeland 

 

 

 

- Upwelling systeem op de wal: 

In dit systeem wordt het oesterbroed opgekweekt in bakken of ringen met een bodem van gaas 

(Figuur 4). Deze bakken worden in een groot bassin geplaatst met twee of meerdere 

compartimenten. Vers zeewater wordt in het compartiment met de ringen gepompt (meestal d.m.v. 

een schoepenrad) en stroomt opwaarts door het schelpdierbroed terug in een ander compartiment. 

Verversing van het systeem is noodzakelijk om voldoende calciumcarbonaat (kalk) in het water te 

brengen, wat de oesterbroedjes nodig hebben voor het aanmaken van de schelp. Omdat grote 

hoeveelheden water aangevoerd en afgevoerd worden, zijn deze systemen altijd gesitueerd in de 

buurt van de zee of estuarium. 

Omdat het verse zeewater vaak niet voldoende voeding bevat (in de vorm van micro algen) worden 

deze nursery systemen vaak toegepast in combinatie met een algenkweek systeem. Door het 

toedienen van extra voeding (algen) kan een betere groei worden gerealiseerd.  

 

De bezochte Franse en Engelse nurseries maken alle gebruik van hetzelfde principe. De nurseries zijn 

gesitueerd in een polder waarbij onder invloed van het getij vers zeewater in- en uit gelaten kan 

worden. Hierdoor hoeft geen vers zeewater aan- en afgevoerd te worden met een pomp. Aangezien 

het verse zeewater niet voldoende voeding bevat, worden extra algen gekweekt in grote ondiepe 

bakken of liggende zakken. Wel worden er verschillende methodes gehanteerd, zo worden in 

bepaalde nurseries kleinere ringen gebruikt (50cm) waar met voldoende doorstroming 50.000 stuks 

per ring kunnen worden gehouden waarnaast in andere nurseries grotere ringen/bakken tot 200.000 

stuks per ring kunnen worden gehouden.  

(Helm et al., 2002; Baldwin et al., 1995; Flimlin, 2000; Mathiessen, 2001; Doiron, 2008). 

 

 

 

 



Eindrapportage – Ontwikkeling Nursery systeem t.b.v. de opkweek van oesters – maart 2014 

 

 

 

 

7 

 

Figuur 5: FLoating UPwelling System (Flupsy), 1: Flupsy design 2: Flupsy systeem met bakken, 

Harwen Oyster Farm, Canada 3: Flupsy systeem met ringen, Hatchery Tinamenor, Spanje  

- Drijvend upwelling systeem (Flupsy):  

Flupsy staat voor: FLoating UPwelling System. Dit drijvende systeem maakt net als het upwelling 

systeem aan wal ook gebruik van bakken of ringen met een bodem van gaas waarin de 

oesterbroedjes worden geplaatst (Figuur 5). Deze bakken/ringen worden bevestigd in of aan een 

goot die bevestigd is aan een drijvend ponton (vlot). Een pomp zorgt voor de doorstroming door 

het schelpdierbroed (meestal d.m.v. een schoepenrad). Dergelijke systemen worden toegepast op 

plaatsen waar van nature een groot aanbod aan geschikt voedsel (algen) voorkomt.  

 (Helm et al., 2002; Flimlin, 2000; Rivara et al., 2002; Doiron, 2008) 
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Figuur 6. Gecontroleerde binnen nursery, upwelling systeem: bassin met 12 ringen. 

2+3  Startfase, 01-07-2011 t/m 31-12-2011 + Projectfase, 01-01-2012 t/m 30-06-2013 
 

Tijdens de startfase is in overleg met N. Nevejan besloten om prototypes te bouwen van de nursery 

systemen welke naar voren zijn gekomen uit de literatuurstudie en externe bezoeken (zie 

ontwikkelingsfase). Zo ontstaan er 3 te testen nursery systemen. 

 

- Gecontroleerde binnennursery (upwelling of downwelling systeem binnen / flessensysteem) 

- Nursery systeem aan wal (upweller aan wal) 

- Drijvend nursery systeem (Flupsy) 

 

Tijdens de startfase zijn eerste prototypes gebouwd van de 3 verschillende nursery systemen. Deze 

nursery systemen zijn verder ontwikkeld en geoptimaliseerd gedurende de projectfase. De 

prototypes van de nursery systemen zijn zo ontworpen dat deze kunnen worden uitgebreid en 

doorontwikkeld naar een toepassing voor de productie van 20 miljoen oesterbroedjes per jaar.  

 

Gecontroleerde binnen nursery:  

 

Nursery upwelling bassin 

Voor een gecontroleerde binnen nursery is allereerst een upwelling systeem ontwikkeld. Het 

upwelling systeem bestaat uit een groot bassin met 12 ringen met een diameter van 50 cm (Figuur 

6), waarin voornamelijk klein oesterbroed wordt opgekweekt (0,5-5mm). De ringen worden in het 

systeem opgehangen over een PVC pijp welke aan het midden compartiment vast zitten en waardoor 

het water het bassin uitstroomt (Figuur 6). Vanuit dit compartiment wordt het uitstromende water 

met toevoeging van vers water en voeding onder de ringen in het bassin gepompt. Voor het kleinste 

broed wordt gaas gebruikt met een maaswijdte van 350 µm, voor groter broed gaas met een 

maaswijdte van 2mm.  

Tijdens het testen van dit systeem is echter gebleken dat het fijne gaas snel verstopt raakt doordat 

de oesterbroedjes continu gevoerd worden en dus ook continu faeces produceren. Hierdoor neemt 

de doorstroming door de ringen af en zo ook de groei van de oesterbroedjes. Daarnaast zorgt dit 

voor onnodig veel arbeid aan de schoonmaak van de ringen. Hierdoor lijkt het systeem dus niet 

geschikt voor de opkweek van klein oesterbroed.  

Flessen upwelling systeem 

Om deze redenen zijn experimenten gestart om een flessen upwelling systeem op te zetten voor het 

kleinere oesterbroed, zoals beschreven in de ontwikkelfase.  

Het idee achter het flessensysteem is dat door de opwaartse waterstroming de oestertjes beginnen 

te zweven in het water, waardoor ze los van elkaar blijven en niet aan elkaar vast kunnen groeien. 

Bovendien zorgt deze stroming ervoor dat de oestertjes constant in beweging zijn en gemixt worden 

zodat ze allemaal de mogelijkheid hebben voldoende voeding op te nemen wat resulteert in een 

homogene groei. Bovendien zorgt deze beweging voor slijtage van de schelp waardoor de 

oesterbroedjes een mooie vorm krijgen. 
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Figuur 8: Flessen upwelling systeem, met 8L Züger flessen 

Allereerst is een prototype gebouwd bestaande uit een frame waarin de flessen kunnen worden 

geplaatst, water/voedingsslangen welke onderin de fles kunnen worden gehangen voor een 

opwaartse stroming en een afvoergoot (Figuur 7). In dit prototype is gebruik gemaakt van gewone 

1,5L frisdrank flessen. Het bleek echter dat door de vorm van de fles niet alle oesterbroedjes 

constant in beweging konden worden gehouden, wat resulteerde in verschillende groeisnelheden. 

Wel gaf dit prototype aan dat het flessensysteem een goede potentie heeft als nursery systeem voor 

klein oesterbroed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gevolg hierop heeft N. Nevejan aanbevolen om 8L Züger flessen te gebruiken. Deze flessen 

worden binnen de aquacultuur gebruikt voor het laten uitkomen van viseitjes en zijn eerder ook 

gebruikt voor de kweek van mossellarven. Het voordeel van deze flessen is de vorm, welke zo is 

ontwikkeld dat alle oesterbroedjes gelijkmatig in beweging worden gehouden. 

Met deze flessen zijn twee nieuwe systemen ontwikkeld bestaande uit een nieuw frame waarin de 

flessen kunnen worden geplaatst, een afvoergoot en een pompbak (Figuur 8). Vanuit deze pompbak 

wordt het water via een aanvoerleiding van onderen af door de flessen gepompt. In deze flessen is 

het broed (afkomstig uit de micronursery/settelbakken) bij verschillende groottes en dichtheden in 

de flessen geplaatst. 

Al snel bleek echter dat deze relatief brede flessen ongeschikt waren voor de opkweek van kleine 

oesterbroedjes (1-3mm), terwijl het nursery systeem juist bedoeld is om dit formaat oestertjes op te 

kweken. Er was in verhouding te veel waterstroming nodig om het kleine oesterbroed zwevend te 

krijgen. Hierdoor slijt de schelp harder dan dat deze aangroeit, zodat de oesterbroedjes niet groeien. 

 

 

 

Naar aanleiding hiervan is overgestapt naar smallere flessen met een inhoud van 3,5 liter, 90mm 

breed en 70cm lang (Figuur 9). In deze smallere flessen is in verhouding minder doorstroming nodig 

om het broed zwevend te krijgen, zodat er minder sprake is van slijtage wat resulteert in een betere 

groei. Wel is gebleken dat het systeem alleen werkt wanneer er voldoende broed, ca. 800 gram, in de 

flessen wordt geplaatst. Dit komt overeen met enkele miljoenen oesterbroedjes van 1-1,5mm groot. 

Daarnaast is een knikker onderin de fles geplaatst waardoor de oesterbroedjes niet weg kunnen 

stromen en er op een goede manier slijtage optreedt aan de oesterbroedjes waardoor ze een 

mooiere vorm krijgen en er een sterkere schelp wordt ontwikkeld.  

  Figuur 7: Flessen upwelling systeem, eerste prototype 
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Figuur 9: Flessen upwelling systeem, met 90mm flessen 

Figuur 10: Flessenupwelling systeem, 20: 90mm flessen, 10: 63mm flessen en uitgebreid met 

bezinkbak en overstort  

Omdat de batches echter vaak een stuk kleiner zijn is het systeem nogmaals aangepast, zodat de 

oesterbroedjes ook ondergebracht kunnen worden in smallere flessen: 2 liter, 63mm breed en 70 cm 

lang. De kleinste oesterbroedjes worden in deze smalle flessen geplaatst (1 tot 1,5mm) en worden 

zodra ze gegroeid zijn tot 2,5-3mm alsnog overgezet naar de bredere (90mm) flessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de positieve werking van dit flessensysteem is dit systeem vervolgens uitgebreid naar een 

systeem met een capaciteit van 20: 90mm flessen en 10: 63mm flessen (Figuur 10).  

Door de grotere biomassa in het flessensysteem is de productie van faeces sterk toegenomen. Dit 

zorgt ervoor dat het systeem sterk vervuilt. Omdat de faeces gemakkelijk bezinkt, is een extra bezink 

bak geplaatst tussen de uitloop van de goot en de pompbak.  

De hoeveelheid flessen en broed in dit systeem wisselt sterk over de tijd, vandaar dat het systeem 

later is uitgebreid met een overstort. Deze overstort zorgt ervoor dat de druk in het systeem gelijk 

blijft en daardoor de doorstroming gelijk houdt, onafhankelijk van de hoeveelheid flessen die in 

gebruik zijn en de doorstroming door deze flessen. Dit zorgt ervoor dat het debiet per fles beter 

geregeld kan worden.  

 

 

 

 

In dit systeem is het oesterbroed aanvankelijk opgekweekt op een hoge temperatuur (ca. 28 graden) 

om eventuele mortaliteit door het herpesvirus te voorkomen (zie 5 Herpes-virus). Het broed groeit 

erg hard op deze temperatuur maar ook de klokdiertjes Vorticella sp. gedijen goed. Dit zorgt niet 

alleen voor aangroei binnen het systeem maar ook op de oesterbroedjes zelf. Deze aangroei zorgt 

ervoor dat de oesterbroedjes niet optimaal kunnen filteren en heeft dus een groeivertragend effect. 

Er zijn verschillende behandelingen getest om de Vorticella sp. af te doden maar in praktijk blijkt het 
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moeilijk om een methode te vinden die enkel de Vorticella sp. dood en niet de oesterbroedjes. Op 28 

graden blijft het een probleem om het gehele systeem én broed schoon te krijgen / houden. 

Daarnaast verhoogt de hoge temperatuur de metabolische activiteit van de oesterbroedjes. Hierdoor 

hebben de oesterbroedjes in verhouding meer voeding en zuurstof nodig dan wanneer het op het 

lagere temperatuur wordt opgekweekt. 

Daarnaast geeft het opwarmen van het water naar 28 graden in een doorstroomsysteem veel 

energie en dus kosten met zich mee. Twee studenten zijn daarom een onderzoek gestart naar de 

mogelijkheid om de verversingsgraad binnen het flessen systeem te verlagen en dus water deels te 

recirculeren. Uit het eerst onderzoek is naar voren gekomen dat wanneer de pH wordt gestabiliseerd 

de verversing met een factor 10 kan worden verminderd. De pH daalt doordat oesters calcium 

carbonaat uit het water halen voor de opbouw van hun schelp. Bij een waterverversing van minder 

dan 5m3/kg/week is er minder calciumcarbonaat beschikbaar, waardoor de groei van de schelp 

geremd wordt. Een mogelijkheid is om calcium carbonaat aan het water toe te voegen om zo de pH 

op peil te houden. De beste optie hiervoor is een kalkreactor, doordat deze de kalk langzaam 

toevoegt zonder schommelingen.  

Vervolgens is gekeken naar een systeem met volledige verversing en of deels recirculatie met en 

zonder kalkreactor bij een flessen systeem met een temperatuur onder de 16 graden en 28 graden 

(herpes-virus grens). Uit het onderzoek is gebleken dat bij een flessensysteem op 28 graden het 

gebruik van een kalkreactor de waterverversing erg kan verminderen, echter moet de kalkreactor 

wel in capaciteit zeer worden vergroot. Het gebruik van een kalkreactor bij een flessensysteem op 14 

graden geeft zeer weinig verschil. Uit de kostenbatenanalyse is gebleken dat de kweek van 

oesterbroed op 14 graden in vergelijking met 28 graden een kostenbesparing op kan leveren van 

75%.  

Op basis van deze resultaten, de eerder genoemde problemen en adviezen van Johan Bayes 

(SeaSalter Shellfish, Engeland) en N. Nevejan, is besloten om de oesterbroedjes in het flessensysteem 

voortaan op 14 graden te kweken. Dit lijkt inderdaad een ideale temperatuur te zijn doordat; het 

herpesvirus niet actief is, de oesterbroedjes gaan veel efficiënter om met de voeding, het 

zuurstofgehalte kan gemakkelijker op peil gehouden worden en er is geen/weinig aangroei door 

Vorticella sp.. Bovendien acclimatiseert het broed in het flessensysteem al langzaam aan de lage 

temperatuur voordat het overgezet wordt naar de nursery systemen buiten de hatchery in het 

voorjaar en najaar (Veerse meer, Oosterschelde, Grevelingen).  

In het flessensysteem is een drukmeter geplaatst welke op een PLC staat aangesloten. Wanneer er 

een pomp uitvalt, zal er een alarm worden afgegeven waardoor dit snel verholpen kan worden. Op 

de PLC staat ook de waterdruk in de leidingen, temperatuur en luchtdruk. Op deze manier wordt er 

ook een alarm afgegeven wanneer er geen verversing meer aan het flessensysteem wordt 

toegevoegd. Om de waterkwaliteit van het flessensysteem te reguleren is gekozen voor een YSI 

meter. Het is een draagbare meter waarmee pH, zuurstofgehalte, temperatuur en saliniteit kan 

worden gemeten. Deze meter wordt gebruikt voor alle systemen binnen de hatchery, waarbij een 

dagelijkse meting voldoende is.  
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Figuur 11: upwel unit, test upwell unit en test locaties 

Nursery systeem aan wal: 

 

Experimentele upwelling units: 

In 2012 zijn verschillende potentiële nursery locaties met elkaar vergeleken. Hierbij zijn ook groei en 

mortaliteit van het oesterbroed bijgehouden. Ook zijn de parameters temperatuur, zuurstofgehalte, 

saliniteit, pH en chlorofyl gehalte gemonitord om de oorzaak van eventuele uitval kunnen 

achterhalen. Daarnaast zijn de nutriënten gehaltes (ammonium, nitriet, nitraat en fosfaat) van het 

zeewater op deze locaties geanalyseerd. Voor het testen van verschillende locaties voor de nursery 

kweek aan wal van oesterbroed zijn een viertal kleine experimentele upwelling units gemaakt. In 

deze bakken kunnen 5 ringen met een diameter van 50 cm worden geplaatst, waarin het 

oesterbroed wordt gehouden. De units zijn op verschillende locaties geplaatst: Op twee locaties aan 

het Veerse Meer, bij zagerkwekerij Topsy Baits, de proefboerderij van het Zeeuwse Tong project en 

aan de Oosterschelde (Figuur 11). In de systemen zijn een paar keer kleine batches oesterbroed 

ingezet. Vervolgens is de groei en overleving bepaald.  

 

Gedurende de eerste periode (juni / augustus 2012) is er behoorlijk wat uitval geweest op alle 

locaties. Opvallend is wel dat op de locatie Zeeuwse Tong en Topsy Baits de uitval stabiliseerde na 

het eerste controle moment (2 weken) terwijl op de andere locaties uitval door bleef zetten. Er is 

echter geen duidelijk verschil waargenomen in de waterkwaliteitsparameters op alle locaties zodat 

het gissen blijft naar de exacte oorzaak van de mortaliteit. Gedurende de tweede periode (september 

/ november 2012) was de uitval nihil (5%). Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de 

watertemperatuur daalde onder de 16 graden waardoor het virus inactief wordt (zie 5 Herpes-virus).  

De beste groei en overleving is verkregen op de locaties aan het Veerse Meer en de locatie bij de 

zagerkwekerij. Het Veerse Meer is rijk aan nutriënten en dus ook aan algen, wat in extra voeding 

voor het oesterbroed resulteert. Het ‘afvalwater’ van de zagerkwekerij bevat ook een hoge 

concentratie aan nutriënten / algen. Dit heeft veel potentie om te gebruiken voor de opkweek van 

oesterbroed. De locatie bij de proefboerderij heeft geen constante aanvoer van voedselrijk water, 

waardoor ook de algenproductie in het systeem niet constant is. Daarnaast worden op het 

proefbedrijf al schelpdieren gekweekt waardoor minder voedsel overblijft voor de opkweek van 

oesterbroed. De locatie aan de Oosterschelde was veruit het minst succesvol; weinig tot geen groei 

van het oesterbroed en een snelle vervuiling van het systeem (door macrowieren, slib, etc.). Dit 

systeem is dan ook al snel weggehaald.  

 

Nursery systemen op de wal:  

Op het terrein achter de hatchery van Roem van Yerseke zijn in 2011 een tweetal ‘grote’ nursery 

systemen gerealiseerd voor de opkweek van oesterbroed. In deze systemen kunnen 24 ringen 

geplaatst worden met een maximale capaciteit van 100.000 oesterbroedjes van 10 mm per ring 

(Figuur 12). Deze systemen bestaan uit twee compartimenten. De ringen met oesterbroed worden in 

het buitenste compartiment geplaatst waar vanuit het middelste compartiment water door middel 

van een schoepenrad weer naar het buitencompartiment wordt geduwd. Hierdoor ontstaat er een 
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Figuur 12: nursery systemen aan wal 

opwaartse stroming door het oesterbroed terug naar het middelste compartiment. Met behulp van 

het schoepenrad kan op een energie zuinige manier een grote hoeveelheid water verplaatst worden.  

 

 

 

Het grootste knelpunt is de aangroei van macrowieren in de systemen. Hierdoor raken de systemen 

snel vervuild en de ringen verstopt waardoor de doorstroming door het oesterbroed wordt 

verminderd. Bovendien kunnen de systemen niet gemakkelijk schoongemaakt worden, omdat het 

water niet volledig afgelaten kan worden. Dit probleem is opgelost door een overkapping te plaatsen 

over de systemen zodat het zonlicht weggenomen wordt en macroalgen minder/niet zullen gaan 

groeien (Figuur 12). Bovendien zijn de systemen aangepast zodat deze momenteel gemakkelijker 

schoon te maken zijn. Het systeem wordt ververst door het toedienen van vers zeewater uit de 

Oosterschelde. Dit wordt gefilterd met een zandfilter om ongewenste gasten (wier, krabbetjes etc.) 

te vermijden. Het water uit de Oosterschelde bevat niet voldoende voeding voor een optimale groei 

van het oesterbroed. Daarom worden op het terrein achter de hatchery extra algen gekweekt in 

grote open vijvers. Deze algenkweek is in later uitgebreid om voldoende algen te kunnen produceren 

voor de opkweek van het oesterbroed. 

 

 

Vanuit verschillende testen is gebleken dat de groei / overleving van het oesterbroed in de upweller 

bij de Roem van Yerseke in tegenstelling tot andere locaties erg tegenviel. Het oesterbroed in de 

upweller bij de Roem van Yerseke wordt gekweekt in vers gefiltreerd Oosterschelde water met extra 

toegevoegde algen. Waardoor juist een hogere groei / overleving kan worden verwacht. Een student 

is om deze reden een onderzoek gestart naar het optimaliseren van de oesterkweek in de nursery 

upweller bij de Roem van Yerseke.  

De algen welke worden gekweekt voor het oesterbroed in de upweller bij de Roem van Yerseke 

worden opgekweekt met grondwater. Het grondwater is erg rijk aan nutriënten waardoor geen extra 

nutriënten toevoegingen nodig zijn, wat resulteert in minder kosten. Daarnaast is het gebruik van 

grondwater erg gewenst doordat het steriel water is in tegenstelling tot gefilterd zeewater.  

Een eerste experiment binnen dit onderzoek bestond uit het monitoren van de groei van het 

oesterbroed welke gekweekt werd met algen gekweekt op grondwater en algen gekweekt op 

zeewater. Uit dit onderzoek bleek dat de groei van het oesterbroed met algen op grondwater 

beduidend minder was dan het oesterbroed gekweekt met algen op zeewater. Een verklaring 

hiervoor kan de hoge concentratie TAN (Total Ammonia Nitrogen) in het grondwater zijn (12 mg/l). 

Algen nemen ammonium op voor hun groei, maar de dichtheid van de algen is in dit geval te laag om 

deze hoeveelheid ammonium uit het water te halen, alvorens het water met algen aan het 

oesterbroed wordt gevoerd. Hierdoor blijft een TAN concentratie van +/- 5 mg/l over. Uit 

literatuuronderzoek blijkt dat deze concentratie voor het oesterbroed niet zozeer direct dodelijk is 

maar wel negatieve effecten kan hebben op de groei. Daarnaast is de pH in de algenvijvers erg hoog 

(8.5/8.9) waardoor +/- 15% van de TAN concentratie uit ammoniak bestaat, welke beduidend meer 

toxisch is dan ammonium en zo in lage concentraties al een toxisch effect kan hebben.  
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Figuur 13: Eerste prototype Flupsy 

Vervolgens is een onderzoek gestart naar het gebruik van een biofilter. Een biofilter zet het 

ammonium om in nitraat (welke minder schadelijk is). Vervolgens zijn algen op drie verschillende 

manieren gekweekt en aan het oesterbroed gevoerd: grondwater waarbij 50% van het ammonium 

werd omgezet naar nitraat door een biofilter, een mix van 50% zeewater en 50% grondwater en 

100% grondwater.  

De beste groei / overleving werd verkregen met algen gekweekt op een mix van zeewater en 

grondwater (van 5 naar 14,8g), vervolgens met gebruik van een biofilter (5 – 10,7) en als laagste 

algen enkel gekweekt op grondwater (5 – 8,3). Voor deze reden is ervoor gekozen om de algen 

buiten op te kweken met een mix van grondwater en zeewater om zo de hoeveelheid ammonium te 

verlagen zonder al te veel extra systemen zoals de biofilter. 

 

Drijvend nursery systeem: 

In 2012 is een prototype van een drijvend nursery systeem gebouwd en getest (Figuur 13). Dit 

prototype bestaat uit een goot van betonplex met pvc doorvoeren. Aan de buitenkant van deze bak 

kunnen de schelpdierhouders bevestigd worden. Een viertal PE drijvers zorgt voor stabiliteit en 

drijfvermogen. Een pomp pompt het water uit de bak zodat er een waterniveau verschil ontstaat. 

Het water zal nu door de schelpdierhouders terug in de bak stromen zodat een opwaartse 

waterstroom (upwelling) wordt gecreëerd. Dit prototype is geplaatst in het Veerse meer op de 

locatie die in 2011/12 een veelbelovende groei en overleving had opgeleverd uit de experimentele 

upwelling units.  

 

Het principe van het systeem werkt, er zijn echter een aantal knelpunten aan de orde gekomen:  

- Ten eerste is de pompcapaciteit te laag zodat onvoldoende doorstroming gerealiseerd kan 

worden; 

- Ten tweede is het systeem erg instabiel. Zodra men op het systeem gaat staan, verdwijnt een 

deel van de ringen onder water. Hetzelfde probleem deed zich voor wanneer er aan de ene 

kant van de goot veel meer broed werd geplaatst dan aan de andere kant. Het systeem ging 

daardoor schuin in het water liggen waardoor de doorstroming door de schelpdierhouders 

aan de ene kant verhoogd werd terwijl er aan de andere kant nog nauwelijks doorstroming 

was; 

- Doordat de schelpdierhouders diep in het water kwamen te liggen (slechts een kleine rand 

boven water) is gebleken dat kleine krabben gemakkelijk in de ringen met oesterbroed 

kunnen kruipen en zich aan de oestertjes tegoed doen.  

Ondanks deze knelpunten heeft het oesterbroed het erg goed gedaan in dit systeem wat aangeeft 

dat dit systeem veel potentie heeft.  

 

Vervolgens is een tweede prototype gebouwd (Figuur 14) waarbij de drijvers van de eerste flupsy zijn 

behouden. Voor deze flupsy zijn hogere schelpdierhouders gemaakt. Zo kan worden voorkomen dat 
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Figuur 15: Derde Flupsy 

Figuur 14: Tweede prototype Flupsy 

Figuur 16: Toegepaste uitstroom pijpen 

er water van bovenaf in de ringen kan komen wat de doorstroom door de oesterbroedjes 

belemmert. Per schelpdierhouder zijn er twee pijpjes ingezet, een grotere voor de doorstroming en 

een kleine voor meer stabiliteit waarmee wordt voorkomen dat de ringen kunnen kantelen. 

Daarnaast is dit prototype voorzien van een schoepenrad voor de waterverplaatsing binnen de 

flupsy. Uit de nursery systemen aan wal is gebleken dat een schoepenrad efficiënter en 

betrouwbaarder ingezet kan worden. Door het gebruik van een schoepenrad was het mogelijk om de 

bak ondieper te maken, waardoor de bak een stuk lichter is geworden en de bak niet van extra 

drijvers dient te worden voorzien (zoals eerder gepland).  

 

Het schoepenrad van de tweede flupsy had weliswaar voldoende waterverplaatsing door middel van 

het schoepenrad maar deze was niet gelijkmatig doordat er telkens maar 1 schoep in het water stak. 

Hierdoor lagen de oesterbroedjes het ene moment stil om daarna zo heftig in beweging te komen 

dat ze door de uitstroom verloren gingen. De oesterbroedjes groeiden wel zeer snel maar doordat 

het lastig was om de doorstroming juist in te stellen kregen de schelpen een grillige vorm wat niet 

gewenst is. Om deze reden is opnieuw een flupsy gebouwd (Figuur 15), waarbij wederom de drijvers 

van de eerste flupsy zijn behouden. In de derde flupsy is een nieuwe goot gemaakt. Deze goot is 

tweemaal zo diep. Door deze aangepaste diepte zijn er altijd meerdere schoepen van het 

schoepenrad tegelijk in het water. Hierdoor is de stroming door de schelpdierhouders veel 

gelijkmatiger en beter in te stellen. De diepere goot heeft ook nog als bijkomend voordeel dat de 

gehele flupsy nog stabieler is geworden. 

 

Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat de doorstroming in de schelpdierhouders nog verder 

geoptimaliseerd kan worden door pijpjes met gaten op de uitstroomopeningen te plaatsen (Figuur 

16) en door de dichtheid van het broed in de schelpdierhouders wat omlaag te brengen. Dit is dan 

ook toegepast. Het resultaat van deze ontwikkelingen is een snellere groei, een goede overleving en 

een mooie gelijkmatige vorm.  
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Figuur 18: uitbreiding mandensysteem 

Figuur 17: Grow-out oesterbroed in mandjessysteem 

Grow-out fase: 

In 2011 zijn er niet voldoende oesterbroedjes van ca. 20 mm geproduceerd om grootschalige grow-

out proeven te starten. Wel is eind 2011 en april 2012 een kleinschalige proef gestart waarbij 

creusebroed is uitgezet in mandjes in het Veerse Meer (Van de Kreeke), de Grevelingen (Primar) en 

de Oosterschelde (Figuur 17) om de kwaliteit van het broed te testen en de verschillende grow-out 

locaties met elkaar te vergelijken. Op alle locaties is het broed erg goed gegroeid. Eind 2012 hebben 

de meeste oesters het consumptieformaat al bereikt en wegen >70 gram. Opvallend is dat er op alle 

drie de locaties minder uitval is geweest in de batch die uitgezet is eind 2011 dan in de batch die in 

april 2012 is uitgezet. Dit kan aan de genetische achtergrond liggen of aan het feit dat de oestertjes 

die in eind 2011 waren uitgezet al een stuk groter/sterker waren op het moment dat de 

watertemperatuur boven de 16 graden kwam en het oester herpesvirus actief werd (5 Herpes-virus). 

 
Naast het uitzetten van creuse broedjes zijn medio juli 2012 drie groepen van telkens 50.000 platte 

oesterbroedjes uitgezet in manden in het Veerse meer (2 locaties) en in de Oosterschelde. Op alle 

drie de locaties was de overleving uitstekend, en was er amper sprake van uitval. De groei op het 

Veerse meer was een stuk beter dan in de Oosterschelde, dit komt wellicht doordat de platte oester 

van een rustiger milieu houdt (Veerse meer) en ze minder goed gedijen in wildere omstandigheden 

(Oosterschelde). 

 

Daarnaast zijn ca. 236.000 stuks oesterbroed (208kg, gem. 0,9 gram/stuk) uitgezaaid op de bodem op 

een oesterperceel (Boomkil 339) in de Oosterschelde. Eind 2012 is dit perceel bemonsterd. Ondanks 

dat het moeilijk is een schatting te maken van de hoeveelheid is er behoorlijk wat broed terug 

gevonden. Daarnaast is een goede groei gemeten. Na 5,5 maand op de bodem hebben de oesters 

een gemiddeld gewicht van 16 gram/stuk. Afgezien van de goede groei, geeft dit wel aan dat de off-

bottom kweek van oesters in de mandjes zorgt voor een snellere groei in vergelijking met de 

traditionele kweek op de bodem.  

 

Door de positieve resultaten van het mandensysteem zijn er nieuwe ophangsystemen bijgebouwd 

(Figuur 18). Verschillende kleinere experimenten wezen uit dat het langer droogvallen van de oesters 

in de manden positieve effecten heeft op de vorm en sterkte van de schelp. Om deze reden en om 

meer plaatsen te creëren zijn nieuwe palen geplaatst waaraan drie mandjes onder elkaar kunnen 

worden gehangen, zodat kan worden gevarieerd met hoogte en zo droogvalduur.  
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Figuur 20: Klein flessen upweller systeem, met lamellenbezinker en koelsysteem 

Figuur 19: Flessensysteem voor 60 flessen in aanbouw, testopstelling beadfilter 

4 Eindfase, 01-07-2013 t/m 31-12-2013 

Flessen upwelling systeem 

Door het succes van het flessen upwelling systeem is eind 2013 begonnen met de bouw van een 

nieuw, groter systeem waarin 60 flessen kunnen worden ondergebracht (Figuur 19). De hoeveelheid 

broed welke in dit systeem kan worden gekweekt produceert veel afvalstoffen, vandaar dat er voor 

een speciale beadfilter is gekozen welke naast het verwijderen van faeces uit het water ook een 

nitrificerende werking heeft. Hierdoor blijft het oesterbroed schoon waardoor het beter groeit en 

verbeterd het de waterkwaliteit. De toepasbaarheid van het beadfilter wat in bruikleen is gekregen 

van IMARES is allereerst getest in een testopstelling van het flessensysteem (Figuur 19). Hier kwamen 

zulke positieve reacties uit, dat eenzelfde filter is aangeschaft. Bij een verblijftijd van 6 weken van de 

oesterbroedjes van T0,5 naar T2 in het flessensysteem kan met 60 flessen een maximale jaarlijkse 

productie van 175 miljoen oesterbroedjes worden behaald, wat voldoet aan de gestelde doelstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grotere flessen systeem wordt gemaakt voor de grotere maat flessen 90mm waar broed vanaf 

T0,5 kan worden opgekweekt. Voor het net gesettelde broed (ca. 350 µm) is een nieuw kleiner 

flessen systeem ontwikkeld (Figuur 20). De doorstroming door het broed wordt gerealiseerd d.m.v. 

een buis tot op de bodem van de fles, waaruit het water met voeding vervolgens opwaarts door de 

laag oesterbroedjes stroomt. In dit systeem wordt het broed opgekweekt tot T0,5 waarna het 

overgezet wordt naar het grote flessensysteem. Dit systeem is op 28 graden waardoor vervuiling 

door faeces en groei van Vorticella sp optreedt. Hiervoor is onder het systeem een lamellenbezinker 

ontwikkeld. Deze bezinkstap zorgt ervoor dat de faeces op de lamellen bezinkt en niet terug in het 

systeem wordt gebracht, het oesterbroed blijft hierdoor veel schoner. Ook is het systeem uitgerust 

met een koeling, op deze manier kan het broed langzaam afgekoeld worden (28 graden naar 14 

graden) voordat het overgezet wordt naar het grote flessensysteem. Wel zijn er bepaalde testen 

verricht voor de tijd van afkoeling, sinds het herpes virus actief wordt wanneer de temperatuur daalt 

van 28 naar 14. Daarnaast kan er mortaliteit optreden wanneer de temperatuur te snel daalt. De 

meeste overleving treedt op wanneer de broedjes in 3 dagen, (+/- 4 graden/dag) worden afgekoeld. 
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Nursery systeem aan wal: 

 

Vanuit eerdere experimenten is gebleken dat een betere groei / overleving van het oesterbroed 

werd verkregen wanneer deze gekweekt werden met algen gekweekt op een mix van grondwater en 

zeewater. Voor deze reden is de algenkweek voor de nursery buiten bij de Roem van Yerseke op 

100% grondwater overgestapt naar de kweek van algen op 50% grondwater / 50% zeewater. Het 

probleem is echter dat het zeewater niet steriel genoeg is voor de kweek van algen, waardoor veel 

besmetting optreed binnen de algencultuur en deze daarnaast erg snel kan instorten. Om die reden 

is een UV-filter geïnstalleerd om zo het zeewater te steriliseren en deze geschikt te maken voor de 

algenkweek. Na wat eerste dagen is duidelijk een betere algencultuur te zien met minder besmetting 

en heeft deze algencultuur een langere duur. Momenteel het eerste oesterbroed opnieuw in de 

nursery aan wal geplaatst.  

Het nursery systeem aan wal bestaat uit 24 ringen, welke een dichtheid van 18 miljoen 

oesterbroedjes van T2 naar T6 kan houden. Door de verbeterde algenkwaliteit kan dat dit systeem 

een maximale productie van ongeveer 24 miljoen oesterbroedjes per jaar kan leveren (gemiddelde 

productie in de verschillende seizoenen en wanneer alle geproduceerde oesterbroedjes vanuit de 

hatchery in dit systeem wordt geplaatst). Door deze hoeveelheid voldoet dit systeem aan de vooraf 

gestelde doelstelling.  

 

Drijvend nursery systeem: 

 

Door de positieve en veelbelovende resultaten van de derde flupsy is ervoor gekozen om naast de 

derde flupsy een nieuwe flupsy te bouwen. Voor deze flupsy wordt dezelfde constructie techniek 

gebruikt als voor flupsy drie, alleen wordt deze flupsy langer, waardoor er extra plaatsen voor 

schelpdierhouders beschikbaar zijn. Wel heeft deze flupsy een aangepast vlot, waarbij drijvers over 

de gehele lengte van de flupsy bak worden geplaatst, hierdoor wordt de flupsy in zijn geheel 

stabieler. Het schoepenrad in de upweller aan land bij de Roem van Yerseke laat zien dat deze 

voldoende capaciteit heeft om tenminste 40 schelpdierhouders (ringen) van voldoende doorstroming 

kan voorzien. Om deze reden wordt de nieuwe flupsy uitgebreid tot 38 schelpdierhouders (ringen).  

Per schelpdierhouder kan een dichtheid van 100.000 T2 oesterbroedjes worden gehouden, wat 

resulteert in 3,8 miljoen. Berekend is dat deze nieuwe flupsy en hierin ook de oude flupsy 

meegerekend een productie per week van 750.000 T6 oesterbroedjes kan halen (gemiddelde 

productie in de verschillende seizoenen en wanneer alle geproduceerde oesterbroedjes vanuit de 

hatchery in dit systeem wordt geplaatst). Dit resulteert in een maximale jaarlijkse productie van 39 

miljoen oesterbroedjes, wat ruim de vooropgestelde doelstelling van een productie van 20 miljoen 

oesterbroedjes haalt.  

 

Grow-out fase: 

 

In juni 2013 heeft de Roem van Yerseke opnieuw creuse broedjes opgehangen in manden in het 

Veerse meer, de Grevelingen en de Oosterschelde (3 mandjes +/- 500 stuks per mandje, 10 mm). De 

beste groei werd verkregen in het Veerse meer en de Grevelingen (+/- 65 mm), in lengte waren deze 

bijna twee keer zo groot in vergelijking met de oesterbroedjes opgekweekt in de Oosterschelde (+/- 

38 mm). Wel hadden de oesters uit de Oosterschelde de gewenste vorm waarnaast de oesters uit het 

Veerse meer en Grevelingen een erg grillige en ongewenste vorm hadden gekregen. Ook was de 

overleving in de Oosterschelde lichtelijk beter (34% in vergelijking met 24%). Echter was de 
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Figuur 21: Grow-out oesterbroed in zakken op tafels 

overleving over het algemeen matig, wat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan het herpesvirus. Ook 

omdat er na het tussenmonster in augustus/september niet veel meer mortaliteit heeft opgetreden.  

In vergelijking in vleesgewicht werd de beste groei gezien bij de oesters vanuit het Veerse meer, wat 

te danken is aan de hoeveelheid nutriënten en dus algen.  

 

Van dezelfde groep als de creusebroedjes in de manden heeft de Roem van Yerseke een deel hiervan 

ook op de bodem uitgezaaid (ca. 3500 stuks) in de Grevelingen, Veerse meer en de Oosterschelde 

(Boomkil 339). De creuzes uitgezaaid op de bodem van de Oosterschelde hadden een goede groei en 

een zeer goede overleving (het merendeel van de oesters is teruggevonden). Helaas zijn zowel in het 

Veerse meer als in de Grevelingen na 6 maanden geen creuse meer teruggevonden op de bodem. 

Wellicht dat de creuse broedjes te klein zijn geweest en dat de krabben er makkelijk mee konden 

weglopen. Voor deze reden zal een nieuwe proef worden opgezet waarbij grotere oesters uitgezaaid 

zullen worden in het Veerse meer en de Grevelingen. Er zijn namelijk wel veel platte oesters 

teruggevonden in de Grevelingen welke in dezelfde periode zijn uitgezaaid. De resultaten van de 

Oosterschelde laten zien dat er ook op de bodem goede resultaten in groei en overleving te 

verkrijgen zijn. De tijdsduur en vorm zijn echter nog wel lager dan de kweek van oesterbroedjes in de 

mandjes. Desondanks is de kweek op de bodem aanzienlijk minder arbeidsintensief, waardoor in de 

nabije toekomst opnieuw op het Veerse meer, Grevelingen en de Oosterschelde oesterbroedjes 

zullen worden uitgezaaid. 

 

In 2013 is in de Oosterschelde een nieuwe proef gestart met het gebruik van oesterzakken op tafels 

(Figuur 21). Deze toepassing wordt veel in Frankrijk gebruikt. In deze zakken is klein oesterbroed (T6) 

uitgezet in 5kg per zak. De zakken worden regelmatig geschud en gedraaid zodat de aangroei bij eb 

opdroogt en zo de doorstroom door de zakken niet meer kan belemmeren. Daarnaast wordt door 

het droogvallen van de zakken net als in de mandjes de schelp verhard.  

De oesterbroedjes kregen naar verloop van tijd echter een grillige vorm, niet zoals in de mandjes 

waar de oesterbroedjes tegen elkaar schuren en zo een mooie vorm ontstaat. Daarnaast groeiden 

veel oesterbroedjes aan elkaar. Dit kan wellicht verbeterd worden door de zakken meer te schudden 

/ draaien of door een lagere dichtheid. Daarbij is het onderhoud aan de zakken erg arbeidsintensief 

in vergelijking met het mandensysteem. Om financiële voordelen zal het zakkensysteem niet volledig 

worden afgeschreven, maar zal in de nabije toekomst opnieuw een proef worden gestart met 

verschillende dichtheden en groottes van de oesterbroedjes.  
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Figuur 22: Continu algenkweeksysteem 

 

5  Overige activiteiten / onderzoek 

 
Algenkweek & voedingsproeven: 

 

Aan de basis van het kweken van schelpdieren ligt de kweek van algen, de schelpdieren worden 

namelijk gevoed met algen. De Roem van Yerseke heeft een intensief, gesloten algenkweeksysteem 

(SeaCAP system, Bayes). Deze zakken zijn binnenshuis geplaatst, zodat de omstandigheden 

gecontroleerd kunnen worden. Dit is vooral belangrijk voor de temperatuur en de hoeveelheid en 

type licht dat wordt ingezet. Het systeem bestond uit 50 zakken waarin de algen werden gekweekt 

maar is binnen dit project uitgebreid naar 61 zakken (Figuur 22). De algenzakken kunnen een 

algencultuur van 220 liter houden welke gemiddeld 3 maanden meegaan, het systeem heeft een 

totale capaciteit van 13.420 liter. De algen worden gekweekt in een continu-systeem wat inhoudt dat 

er continu algen worden geproduceerd en worden afgeoogst. Per dag wordt per algencultuur 

ongeveer 60 liter afgeoogst wat resulteert in 3660L maximaal per dag. De algen hebben bij het 

afoogsten een concentratie van gemiddeld 8 miljoen cellen per milliliter. De kweek van algen in dit 

systeem is echt prijzig omdat het erg arbeidsintensief is om de algencultures in stand te houden en 

veel energie kost aan verlichting en waterbehandeling (filtratie en pasteurisatie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit opgedane kennis vanuit de literatuur, verschillende kleinschalige experimenten en 

vetzuuranalyses zijn in de ontwikkelingsfase 7 verschillende soorten geselecteerd als meest geschikt 

voor de kweek van de creuse en de platte oester. Deze soorten zijn opgeschaald en worden 

momenteel in het algenkweeksysteem gekweekt. Vervolgens is gestart met verschillende 

voedingsproeven met deze algensoorten voor het optimaliseren van het dieet voor de opkweek van 

oesterbroed.  

 

Allereerst is de optimale hoeveelheid algen bepaald voor het oesterbroed. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd op het oesterbroed in het flessensysteem. Vier verschillende algen concentraties (20, 40, 

60 en 80, *1000 cellen/ml) zijn getest op creusebroedjes (T2, 5 gram per testring) in warm water 

(30°C) en koud water (14°C). Voor deze test is een dieet van een enkele algensoort gebruikt. In Figuur 

23 staan 2 grafieken met de resultaten van dit onderzoek. De eerste grafiek geeft aan dat de 

hoeveelheid groei van de oesterbroedjes in warm water aanzienlijk hoger is dan de oesterbroedjes 

gekweekt op koud water. De beste groei werd verkregen met een dieet van 80.000 cellen / ml en zou 

eventueel nog hoger kunnen liggen. De betere groei is eigenlijk een logisch resultaat omdat 

oesterbroedjes gekweekt in warmer water een sneller metabolisme hebben waardoor ze sneller 

algen kunnen opnemen. In de tweede grafiek wordt de efficiëntie van het oesterbroed in groei per 

miljard algencellen weergegeven. Hier zien we dat de oesterbroedjes gekweekt op koud water over 

het algemeen een betere groei geven per hoeveelheid algen. Voor oesterbroedjes gekweekt op koud 

water treedt er tussen de 60.000 cellen/ml en 80.000 cellen/ml groei-inhibitie op. Voor klein 

oesterbroed: T2 op koud water (14°C) kan hierdoor een optimum algenhoeveelheid van 60.000 
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Figuur 23: Resultaten optimale algen concentratie en efficiëntie voor de groei van oesterbroed  

Figuur 24: Resultaten algensoort experiment 

cellen/ml worden vastgesteld. Dit is een van de redenen waardoor het flessensysteem is omgezet 

van 30°C naar 14°C.  

 

 

 

 

 

 

Als vervolg op dit onderzoek zijn verschillende enkele soorten en varianten van soorten getest. Al 

eerder is aangegeven dat de oesters een goede groei hebben op diatomeeën, vandaar dat deze 

getest zijn in 60.000 cellen/ml op koud water. In Figuur 24 is een grafiek te zien met de resultaten 

van deze proef. De gewichtstoename van de oesterbroedjes (T2) op een poeder (mix van diatomee 

en flagellaat), een pasta (ZA diatomee), een verse alg (ZA diatomee), een verse alg (WA diatomee). 

De WA diatomee geeft overduidelijk de beste groei weer. Deze soort ontstaat natuurlijk in de 

buitenkweekvijvers. Dit onderzoek geeft aan dat deze algensoort niet alleen voor de binnen nursery 

gebruikt kan worden maar ook toepasbaar is voor de oesterkweek in de buitennursery aan wal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later is echter gebleken dat in verband met infecties het niet verstandig is om de algenkweek van 

buiten op dit moment ook voor de oesterkweek in het flessensysteem binnen te gebruiken. Binnen in 

het algenkweeksysteem wordt een verwante soort van de WA gekweekt welke al eerder goede 

resultaten heeft laten zien. Momenteel wordt een mix van deze soort en de ZA diatomee in een 

hoeveelheid van 60.000 cellen/ml gebruikt voor de binnennursery in het flessensysteem. Deze mix 

geeft zeer goede resultaten.  

 

In de startfase /projectfase en eindfase zijn de verschillende voedingsproeven beschreven voor de 

nursery systemen aan wal met de groei op grondwater en zeewater. Binnen dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van de ZA diatomee welke erg goed buiten te kweken is en voor groter oesterbroed (T4-6) 

zeer geschikt is.  
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Over de laatste projectjaren is ook veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de algenkweek, 

zoals: nutriënten huishouding, betere optimale parameters (pH, Temperatuur ect.), LED-licht, minder 

besmetting, betere afoogsting en hogere productie. Dit omdat een gezondere/betere alg de groei 

van het oesterbroed en het nursery systeem positief beïnvloedt. 

 

Herpes-virus: 

In 2008 is er een verhoogde sterfte geconstateerd in verschillende oesterkweekgebieden in Frankrijk. 

In nagenoeg alle kweekgebieden werd 40 –100 % sterfte waargenomen. Deze abnormale sterfte wijt 

men aan het oesterherpesvirus (OsHV-1 µvar). Ondanks verschillende maatregelen werd het virus in 

2010 toch aangetroffen in de Oosterschelde ogenschijnlijk zonder dat dit verhoogde sterfte onder de 

(creuze)oesters als gevolg had. In het voorjaar van 2011 is echter wel verhoogde sterfte opgetreden 

in kweekgebieden in de Oosterschelde en Grevelingen. In beide gebieden werd de sterfte 

gerelateerd aan de aanwezigheid van het oesterherpesvirus in (stervende) creuze oesters. 

 

Door de aanwezigheid van het virus in de Oosterschelde en de Grevelingen heeft het virus ook 

binnen dit project geresulteerd in verhoogde mortaliteit. Om grip te krijgen op de sterfte is een 

onderzoek gestart naar de omgevingsfactoren die invloed hebben op de mortaliteit door het virus. In 

2011 is hiervoor op vier locaties in Zeeland oesterbroed geplaatst in zogeheten upwelling units, 

waarbij de groei en mortaliteit bekeken is. 

 

In twee periodes zijn oesterbroedjes uitgezet in de verschillende upwellunits, in de eerste periode 

varieerde de temperatuur tussen de 17 en 22 °C en in de tweede periode tussen de 9 en 15 °C. In de 

eerste periode is een verhoogde mortaliteit waargenomen van +/- 35% en de tweede periode <5%. 

De verschillen in mortaliteit tussen de eerste en de tweede periode van de experimenten met 

daarnaast de metingen van andere parameters, bevestigen dat temperatuur een sturende factor is 

van het virus om tot mortaliteit te leiden. 

 

Ook in de hatchery heeft het virus problemen veroorzaakt met de productie van oesterbroed in de 

nursery fase 2-4 m, met verliezen van 40% tot 95%. Gezien het feit dat temperatuur een sturende 

factor is en het virus waarschijnlijk inactief is < 16 °C en > 26 °C is ervoor gekozen om het oesterbroed 

op +/- 28 °C te kweken. Door een lagere efficiëntie van de kweek van het oesterbroed op 28 °C is 

ervoor gekozen om onder de ‘virus-grens’ te zitten en de oesters in de nursery fase verder op te 

kweken op 14 °C (zie H2+3 Flessensysteem). Door deze aanpassingen is er binnen de hatchery verder 

geen mortaliteit alg gevolg van het herpes-virus meer opgetreden. Helaas is een dergelijke 

aanpassing in het buitenwater niet mogelijk en zullen daar andere maatregelen moeten worden 

getroffen.  

 

 

Triploïde: 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat triploïde oesters mogelijk in mindere mate vatbaar zijn 

voor het herpes-virus. Ondanks dat dit nog niet volledig is aangetoond is er een onderzoek gestart 

naar een methode om triploïde oesters te produceren. Triploïde oesters hebben over het algemeen 

een snellere groei en overleving in vergelijking met diploïde oesters, daardoor is het niet enkel voor 

het virus maar ook voor de productie van oesterbroed voor in de nursery systemen een gewenst 

onderzoek.  

Het protocol welke door het onderzoek is ontwikkeld is echter nog zeer onvoorspelbaar. Binnen de 

verschillende experimenten varieerde het percentage triploïdes na de behandeling tussen de 18 en 

86%. Hierdoor waren geen langdurige testen mogelijk waarbij groei en overleving kon worden 
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vergeleken en de vatbaarheid op het herpes-virus kon worden getest. Desondanks blijft het kweken 

van triploïde oesters interessant voor de hatchery en zal wanneer mogelijk opnieuw een methode 

worden gezocht voor het produceren van triploïde oesters.  

 

 

Project samenwerking / begeleiding: 

 

Het proces voor het ontwikkelen van nieuwe nursery systemen binnen dit project is 

wetenschappelijk begeleid door Nancy Nevejan. N. Nevejan is verbonden aan het “Laboratory of 

Aquaculture & Artemia Reference Center” van de Universiteit Gent (Vakgroep Dierlijke Productie). N. 

Nevejan is al langer in goede relatie met de hatchery en heeft de hatchery al op vele vlakken begeleid 

en geadviseerd. N. Nevejan heeft allereerst de hatchery voorzien van literatuur en eigen kennis uit 

bedrijfsbezoeken voor de te ontwikkelen nursery systemen, vervolgens meegewerkt in de opzet van 

eerste prototypes en benodigde experimenten, geadviseerd over deze prototypes, en afsluitend een 

algehele analyse met aanbevelingen opgezet over de huidige systemen. Deze samenwerking / 

begeleiding is door N. Nevejan gerapporteerd en is te vinden in Bijlage I: Rapport nursery voor Roem 

van Yerseke, Nancy Nevejan.  

 

Daarnaast is veel geleerd van John Bayes, Seasalter shellfish oesterhatchery uit Engeland. J. Bayes 

werkt al sinds de jaren 60 in deze voornamelijk zelf opgebouwde hatchery welke de Roem van 

Yerseke vaak bezoekt om te leren en om gelijke problemen te bespreken (virus, besmetting algen). 

Het algenkweeksysteem (SeaCAP System) is aangeschaft bij J. Bayes.  

 

De prototypes en de uiteindelijke systemen zijn gebouwd in samenwerking met, Flexiproject, van 

Opbergen, Meeuwse en de technische dienst van de Roem van Yerseke 

 

De grow-out proeven in de Grevelingen en het Veerse zijn uitgevoerd in samengewerkt met de 

medeaanvragers A. van Vliet, Visserijbedrijf Primar BV (Grevelingen) en M. van de Kreeke – Firma 

Kees van de Kreeke & Zn. 

 

De grow-out proeven in de Oosterschelde zijn uitgevoerd in samengewerkt met J. Zoeteweij, 

eigenaar van Vis- en vaarbedrijf J.Zoeteweij en Zn uit Yerseke.  

 

 

Publiciteit: 

 

Op de website van de Roem van Yerseke is een verwijzing geplaats naar het nursery project. In deze 

verwijzing staat een korte beschrijving over het nursery project algemeen en zijn in de loop van tijd 

enige resultaten bijgevoegd. Daarnaast wordt hier gerefereerd naar de aanvraag voor meer 

informatie / resultaten van het nursery project. Op de website wordt tevens naar de subsidie 

verwezen, door het opnemen van het Europese Unie embleem en de slogan: “Europees Visserijfonds: 

Investering in duurzame visserij”.  

 

In de hatchery van de Roem van Yerseke worden vele rondleidingen gehouden, dit voor zowel eigen 

klanten binnen het bedrijf, scholieren, geïnteresseerden, aquacultuur/visserij ondernemers en 

verschillende deskundigen binnen de aquacultuur. Tijdens deze rondleidingen worden de 

verschillende nursery systemen en zo het project gepresenteerd. Kort wordt toegelicht wat de 

aanleiding van het project is geweest, de resultaten tot nu toe en de financiële steun door de 

Europese Unie.  
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Figuur 25: Informatie bord hatchery projecten 

Vanaf de buitenzijde van het gebouw is een bord geplaatst welke het nursery project beschrijft en 

waarbij enkele foto’s van de nursery systemen zijn weergegeven. Zo kan van buitenaf zonder de 

hatchery te hoeven betreden het project worden bekeken. Op dit informatie bord wordt naar de 

subsidie verwezen, door het opnemen van het Europese Unie embleem en de slogan: “Europees 

Visserijfonds: Investering in duurzame visserij”. 

 

Voor een scholingsprogramma bij de Hogeschool Zeeland voor de opleiding Aquatische 

ecotechnologie voor het vak aquacultuur, heeft de Roem van Yerseke enkele presentaties verzorgd. 

Binnen deze presentaties zijn verschillende onderdelen van het nursery project gepresenteerd. Naar 

de subsidie is verwezen, door het opnemen van het Europese Unie embleem en de slogan: “Europees 

Visserijfonds: Investering in duurzame visserij” binnen de presentatie.  

 

Daarnaast zijn de resultaten van verschillende onderzoeken aan de nursery systemen gepresenteerd 

door de verschillende studenten welke hebben meegewerkt aan deze onderzoeken. Ook zijn van 

deze onderzoeken rapportages opgesteld welke kunnen worden opgevraagd bij de samenwerkende 

Universiteiten.  

 

In 2013 heeft de hatchery van de Roem van Yerseke deel genomen aan het “Salon National de la 

Conchyliculture et des Cultures Marines” in Vannes, Frankrijk (Schelpdierteelt expositie). Op deze 

expositie worden nieuwe producten, apparatuur en methodes binnen de schelpdierteelt 

tentoongesteld om op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en de laatste innovaties binnen de 

sector. De hatchery van de Roem van Yerseke heeft hier in een stand gestaan waar de oesterbroedjes 

vanuit de verschillende nursery systemen zijn voorgesteld. Daarnaast werd een film afgespeeld 

waarbij deze systemen te zien zijn en is door middel van een affiche in zowel Engels als Frans 

verwezen naar de verkregen subsidie van de Europese Unie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 26: stand Roem van Yerseke op de “Salon National de la Conchyliculture et des Cultures 

Marines” in Vannes, Frankrijk 
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Bijlage I: Rapport nursery voor Roem van Yerseke, Nancy Nevejan.  

 

Nancy Nevejan, 19/02/2014 

Literatuuronderzoek en studiereis 
Een beperkende factor voor de output van de hatchery is niet zozeer de productie van larven, dan 

wel de productie van broedjes. Om een snelle groei te kunnen bekomen, moeten algen op een heel 

efficiënte manier kunnen geconsumeerd worden en moet de waterkwaliteit aanvaardbaar zijn. Het is 

vaak een zoektocht naar het meest geschikte systeem in functie van de diersoort, de beschikbare 

middelen en de marktvraag. 

 

Er moest een alternatief gezocht worden voor de schalen die werden gebruikt, in navolging van 

Baynes, voor de opkweek van oesterzaad in de hatchery (=binnennursery). Het systeem was te 

arbeidsintensief (voortdurend schoonmaken ondanks upwelling) en liet niet toe grote batches van 

recent gesettelde larven onder te brengen. 

 

Een van de systemen die beloftevol lijkt, was het “flessensysteem”. Flessen worden in upwelling 

modus gebruikt, hetzij passieve of actieve upwelling. Het watervolume dat erdoor stroomt moet 

voldoende zijn om de zaadjes in suspensie te houden. Men spreekt van een” fluidized bed”. Het 

debiet is afhankelijk van het gewicht/grootte van het zaad en de diameter van de fles. Een debiet van 

1 tot 2 liter per minuut doorheen een fles van 5-10 cm diameter is voldoende om oesterzaad van 1-3 

mm in suspensie te houden. Een debiet van 25-40 ml per minuut per gram spat is ideaal (FAO 2004).  

 

Het is belangrijker te weten met welke biomassa de flessen worden gestockeerd dan het aantal 

broedjes. Flessen van 10cm diameter kunnen gestockeerd worden met 60g diertjes, waarvoor een 

totaal van 300 l water wordt aanbevolen dat rondcirculeert. Na 7 dagen zal de biomassa verdubbeld 

zelfs verdrievoudigd zijn. De dieren groeien echter niet homogeen. Voor deze twee redenen is het 

nodig te herstockeren en dieren van gelijke grootte bij elkaar te brengen (FAO 2004, Baynes pers. 

comm.). 

 

Wat betreft hoeveelheid algen, variëren de getallen naargelang de diersoort en kweektemperatuur. 

Voor Japans oesterzaad varieert de aanbevolen hoeveelheid van 0.14 mg droog gewicht algen per 

gram levend gewicht zaad per week tot 0.40 mg. De aanbevolen algendensiteit in de tanks bedraagt 

10 000 cellen per ml (FAO 2004).  
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Tabel 1: Tank water volume en dagelijkse behoefte aan algen voor oester spat van verschillende 

grootte wanneer opgekweekt aan een biomassa van 200 g live weight per 1 000 l (0.2 kg per m3) 

(FAO 2004).  

Length 

(mm)  

Weight (mg per 

spat)  

Number per 

200 g  

Tank volume (l) per 

million spat  

Daily food (l* per 

million spat)  

0.3 0.01 2.0 x 107 50 2.9 

0.5 0.07 2.9 x 106 350 20.0 

1.0 0.30 666 700 1 500 85.7 

2.0 2.2 90 900 11 000 628.5 

3.0 7.0 28 700 34 840 1 999.0 

4.0 17.0 11 765 85 000 4 856.0 

5.0 32.0 6 270 160 000 9 130.0 

* Daily food requirement calculated as l of Tetraselmis at 1 x 106 cells per ml 

 

Het nurserysysteem buiten op land voor het grotere zaad kampt ook met problemen van fouling, 

hoge mortaliteit en soms trage groei. Verschillende oplossingen moesten hiervoor gezocht worden. 

De aanvoer van voldoende algen stelt zich heel duidelijk. Het gebruik van ondiepe vijvers (max. 1 

meter), zoals op vele plaatsen in de wereld, kan soelaas brengen. Mits het gebruik van 

landbouwmeststoffen kunnen algen, zeker in de zomer, tot aanvaardbare concentraties aan een lage 

kost worden gekweekt. Zeewater uit de grondwatertafel is een alternatief voor oppervlakte zeewater 

dat zeker ook de moeite loont voor onderzoek: hoge concentraties aan nutriënten en opgeloste CO2 

zijn welkom. Teveel ijzer kan echter een probleem vormen gezien het water bruin kleurt na oxidate 

en photosynthese hindert door beperking van lichtpenetratie.  

Hoewel cultuur van broedjes op land theoretisch mogelijk is, is het prijskaartje vaak veel te hoog. Een 

relatief nieuwe techniek die vaak gebruikt wordt in Canada en de USA is het gebruik van een” 

Flupsy”. Dit “floating upwelling system” maakt volop gebruik van de natuurlijke phytoplankton 

productie, door het water aan een verhoogd tempo door de zeven met broed te stuwen, via pompen 

of schoepenrad. Een belangrijke element van dit systeem, is de pomp (of schoepenrad) die toch een 

debiet van 3000-4000 liter per minuut moet halen voor een eenheid van 10 cilinders. Het gebruik van 

zonnepanelen kan interessant zijn om de energiekost te drukken. De systemen kunnen gebruikt 

worden voor single oesterzaad en zijn commercieel beschikbaar, maar ze kunnen relatief gemakkelijk 

zelf in elkaar gestoken worden. 
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Studiereis naar Noord-Spanje (24/02/2013 – 01/03/2013) 

Een 5-daagse studiereis naar Noord-Spanje werd georganiseerd om op de hoogte te blijven van de 

recente ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in Zuid-Europa wat betreft schelpdierkweek 

(Bijlage 1). Nancy Nevejan was in het gezelschap van Mr. Bay Pung, hoofd van het 

molluskenonderzoek bij RIA no 3, Nha Trang, Vietnam en Ms. Annelies Pronker, verantwoordelijke 

life feed bij Stichting Zeeschelp, Kamperland, Nederland. De belangrijkste observaties van deze reis 

kunnen als volgt samengevat worden 

1. Algen: meestal continue kweek (SeaCap system), soms in combinatie met batch culturen; 

open vijver cultuur in batch voor groter zaad 

2. Larvael cultuur: altijd batch cultuur, ongeacht de species 

3. Spat: altijd upwelling door zeven  

4. Flupsy systeem: voor intermediaire nursery cultuur (Tinamenor), gebruik makend van de 

natuurlijke algenbloeien in de lagoon 

5. Broodstock: rijpe dieren worden uit de natuur gehaald. Er gebeurt enkel finale conditionering 

in de hatchery. Dit maakt de hatcheries wel kwetsbaar en productie van zaad is 

onvoorspelbaar 

6. Soorten: de belangrijkste soorten zijn de 2 tapijtschelpen Ruditapes semi-decussatus en 

Venerupis pullastra. Daarnaast wordt ook platte oester Ostrea edulis (oogst voor de 2de sex 

verandering; gebruik van Rhodomonas + Dunaliella tertiolecta) en Ruditapes decussatus 

gekweekt. 

7. De technieken zijn niet meer ontwikkeld dan en heel gelijkaardig aan de technieken die 

gebruikt worden bij Roem van Yerseke. Integendeel, de algen worden verpompt bij Roem en 

de larven worden in doorstroomsystemen gekweekt wat een veel hogere densiteit toelaat 
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Binnennursery 

Op punt stellen van flessen systeem 

Aanvankelijk werd gedacht aan het gebruik van 8 liter Züger-flessen omdat ze zo ontworpen zijn dat 

ze een perfekte doorstroom toelaten zonder “dode hoeken”. Ze worden normaliter gebruikt voor het 

hatchen van viseitjes. Gezien de hoeveelheid oesterlarven die jaarlijks geproduceerd worden in de 

hatchery, was het ook een logische keuze om voor grotere flessen modellen te gaan. De flessen 

waren al getest voor larvale kweek van mosselen en gaven heel goede resultaten (Hung et al. 2013). 

 

Fig. 1 Züger flessen voor mossellarvenkweek 

Voor de opkweek van oesterzaad, waren de Zügerflessen minder geschikt omdat te grote debieten 

nodig waren om de zaadjes in suspensie te houden. Het was daarenboven moeilijk om het systeem 

fijn af te stemmen De flessen waren te wijd, ondanks hun speciale trechtervorm.  

Tenslotte werd besloten om te werken met 2 flessensystemen die zelf werden gebouwd: het kleine 

systeem voor onmiddellijk na settlement met epinephrine en het grote systeem voor broedjes van 

ongeveer 1 mm (T=0.5). De kleine flessen bestaan uit 63 mm diameter PVC buizen. Ongeveer 1 dag 

na toediening van epinephrine worden de larven (fractie 275 µm) uit de larvale tanks overgebracht 

naar de flessen. Deze flessen ontvangen de outflow van de larvale tanks en bieden dus exact dezelfde 

condities als in de larvale tanks. De overgang is dus niet zo stressvol. Ze hebben een volume van 1.5 

liter en draaien volledig op recirculatie. De temperatuur bedraagt 28°C en de algenconcentratie 

bedraagt 200 000 cel/ml. Na 1 week worden de dieren gesorteerd op een zeef van 500-750 µm 

Het grote flessen systeem bestaat nu uit 18 hoge smalle flessen met een inhoud van 3.5 liter. De fles 

wordt gestockeerd met 800 ml zaad, zijnde 40 gr (T0.75). Het debiet bedraagt 780 ml/min per fles. 

Na 1 week bedraagt de biomassa reeds 78 gram en neemt die een volume in van 2300 ml. De 

doorstroming wordt dan verhoogd tot 2 liter/min. Er wordt ongeveer 3 liter/min vers zeewater 

bijgepompt en er is een sedimentatietank voorzien om de outflow zoveel mogelijk te zuiveren van de 

faeces. Bij 28°C duurt het 4 weken om T2 te bereiken (cf infra). Optimale algen densiteit bij 14°C 

bedraagt 60 000/ml. 

De hatchery heeft een capaciteit om 30 miljoen T2 broedjes te produceren per jaar. 



Eindrapportage – Ontwikkeling Nursery systeem t.b.v. de opkweek van oesters – maart 2014 

 

 

 

 

30 

 

Sterfte bij holle oesterlarven (C. gigas) door virale infectie 

Sinds enkele jaren woedt er een virale infectie (OsHV1-µvar) in de Europese wateren die vooral de 

holle oesters treft. Verschillende virussen zijn geïdentificeerd als oorzaak van de grote sterfte die in 

de buitenwaters wordt vastgesteld bij oesters van alle leeftijden. Er wordt algemeen aangenomen 

dat een combinatie van virusinfectie, bacteriële pathogenen en veranderde omgevingsfactoren 

(hogere temperaturen, lagere zuurstofgehaltes, etc.) (Malham 2008) de massale sterft veroorzaken. 

Ook de larvale stadia blijven niet gespaard.  

 

Gezien de virus actief blijkt te zijn binnen het temperatuursgebied van 14-26°C, werd besloten om de 

larven in de hatchery op te kweken op 28-30°C. Dit bleek heel efficiënt te zijn met het bijkomende 

voordeel dat de oesters veel sneller groeiden en al settelden na 9 dagen.  

Een economische study uitgevoerd door de Nederlandse HZ student Govert Kersten toont aan dat 

het rendement van de hatchery hiermee echter in het gedrang komt. Vooral de kweek van de 

broedjes bij die hoge temperatuur bleek lastig en energie consumerend. De algen konden niet snel 

genoeg aangeleverd worden en er moest twee maal per week gesorteerd worden wat de 

arbeidskosten omhoog dreef. De diertjes groeiden ook te snel wat leidde tot broze schelpjes. 

Daarenboven moeten de jonge broedjes daarna langzaam weer op normale temperatuur gebracht 

worden vooraleer ze uitgezet kunnen worden in de hatchery of verkocht worden. Als dit niet 

gebeurde, was de uitval heel groot.  

Op aanraden van N. Nevejan werd besloten de gesettelde larven eerst af te koelen tot 14°C (over 3 

dagen, 5°C per dag) vooraleer ze onder te brengen in het flessen nursery systeem. De tragere groei 

van de broedjes wordt gecompenseerd door (i) lagere energie kosten en door (ii) lagere 

arbeidskosten gezien het systeem veel minder snel vervuild en door (iii) de onmiddellijke 

beschikbaarheid van verkoopbaar zaad. Bij 14°C hebben de dieren wel 6 weken nodig in plaats van 4 

weken bij 28°C om T2 te bereiken. 

Na consultatie van verschillende experts, werd bevestigd dat zowel in Frankrijk als in Nieuw-Zeeland 

(Pers. Comm. Pierre Boudry, Ifremer, Frankrijk) het probleem van de virale infectie in de hatchery 

gemakkelijk wordt opgevangen door het gebruik van UV en de nodige sanitaire voorzorgen. De 

broeddieren worden eerst in een soort quarantaine ondergebracht en krijgen gefilterd en UV-

behandeld zeewater tijdens de conditionering. Daarna wordt UV-behandeld water gebruikt in alle 

daaropvolgende stappen zonder enige temperatuursaanpassing naar boven of naar onder om uit de 

range van 14-26°C te vallen. Schikorski et al. (2011)suggereren ook dat mortaliteit enkel optreedt in 

de aanwezigheid van een specifieke UV-gevoelige component in de virus.  
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Gebruik van kalkreactor 

De HZ student Govert Kersten heeft een study gemaakt over het nut van een kalkreactor. Hierbij 

moet wel duidelijk gesteld worden dat, na het lezen van het document, de indruk wordt gewekt dat 

de toevoeging van het element Ca de pH reguleert. Echter het is duidelijk dat de toevoeging van het 

carbonaat (CO3
2-) zorgt voor de stijging van de pH. De grafiek 1 geeft daarenboven heel mooi aan dat 

het Ca-gehalte van het water dat recirculeert door de oesterflesen zonder enige behandeling 

(blanco) en het Ca-gehalte van de uitstroom van het doorstroomsysteem (continue verversing) heel 

gelijkaardig is terwijl de groei van de oesters in het laatste systeem veel beter is (grafiek 2). Dit 

bevestigt nogmaals dat de belangrijkste oorzaak voor het falen van dit systeem het tekort aan 

bufferende capaciteit is van het zeewater door de carbonaat opname van de broedjes en netto 

carbonaatverlies door verzuring (Fabry et al. 2008). De pH-daling, of verhoogde productie van 

protonen, veroorzaakt door de respiratie van de dieren kan niet worden geneutraliseerd.  

Het is ook belangrijk te noteren dat er consensus is dat het verkalkingsproces wordt gecontroleerd 

door de CaCO3 saturatie snelheid. Deze wordt berekend met volgende vergelijking: 

Ωaragoniet/calciet= [Ca2+] [CO3
2-] / Ksp 

Zowel de concentratie aan Ca als aan CO3 bepalen de snelheid waarmee verkalking zal optreden (en 

niet zozeer pH of andere parameters van het zeewater CO2-systeem) (Fabry et al. 2008).  

 

Grafiek 1: calcium concentratie in de verschillende upwellers  

 

Grafiek 2: groei in gram van de verschillende upwellers 
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Buitennursery 
Een gedetailleerde beschrijving van het upwellingnursery systeem kan gevonden worden in het 

rapport van Colsoul Bérenger.  

De 24 ringen hebben een diameter van 50 cm en dienen om de T2 dieren (gaas van 1 mm) op te 

kweken tot T6 (gaas 1 cm). Het schoepenrad zorgt voor het nodige debiet door de ringen. De dieren 

krijgen oppervlakte zeewater dat door de zandfilter is gepasseerd en algenrijk “afvalwater” van de 

hatchery.  

De algenproductie bestaat uit 3 rechthoekige tanks van 40 m3 en 3 ronde tanks van 30 m3. Van deze 

algen tanks wordt 25% dagelijks afgeoogst. De tanks worden geënt met een locale Oosterschelde 

soort van Sceletonema die het ook in de winter verbazend goed doet. 

TAN (total ammonium nitrogen) produktie in schelpdierrecirculatiesysteem 

Als het water zoveel hergebruikt wordt als in de hatchery van Roem van Yerseke, is het belangrijk de 

nitriet en ammoniumtolerantie te bepalen voor het oesterzaad en indien mogelijk deze “nutriënten” 

te gebruiken voor algengroei. Deze integratie kan de rentabiliteit van de hatchery gevoelig opvoeren.  

De algen buiten worden opgekweekt met grondwater omdat het rijk is aan nutriënten en zo een 

belangrijke kosten uitspaart. De Franse student, Colsoul Bérenger van de Université de Montpellier 

(France) stelde vast dat het grondwater een TAN concentratie heeft van 12.5mg/liter. Hij onderzocht 

hoe geschikt het grondwater van Roem van Yerseke is voor de kweek van algen met of zonder 

voorbehandeling met een nitrificerende biofilter. De beste algen groeiresultaten werden bekomen 

met zuiver grondwater, tot 3 maal toe grotere densiteiten dat met grondwater dat door een 

nitrificerende filter was gepasseerd. Dit is logisch gezien algen sneller ammonium kunnen opnemen 

dan nitraat. Er was geen pH verschil tussen de verschillende culturen. 

Verder werd gezocht naar de redenen waarom de groei in de buitennursery ondermaats blijft OK??. 

Een kleine opstelling in de hatchery toonde aan dat de groei van het oesterzaad minder goed was 

wanneer algen gekweekt op grondwater werden toegediend dan wanneer gekweekt algen op 

gewoon zeewater werden toegediend. Hoewel slechts 1 replicate werd gebruikt, en er geen 

overhaaste conclusies mogen getrokken worden uit deze test, zou dit kunnen verklaard worden door 

een verhoogd gehalte aan TAN gezien de algen niet alle TAN opgebruikten. Bij de hoge pH van 8.5-

8.9 is meer dan 10% NH3 aanwezig is, in de wetenschap dat ammonia is veel toxischer dan 

ammonium (NH4
+). In een studie van Epifanio & Srna (1975) worden sub-lethale effecten van 

ammonium bij juvenile C. virginica (1.3 – 1.7 cm) genoteerd bij concentraties van 7.2 mg/liter waarbij 

de dieren stoppen met filteren. Dit ligt duidelijk wel in de range van de waarde die gemeten worden 

in het grondwater (12.5 mg/l TAN) en in het algenwater dat naar de dieren stroomt (5 mg TAN/liter? 

). Een belangrijke factor echter die hier over het hoofd werd gezien, is de beschikbaar van carbonaat 

en Ca voor de dieren.  
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Flupsy 

Roem heeft 3 prototypes van flupsies gebouwd. De grootste problemen waarmee ze te kampen 

hadden, waren:  

- Stabiliteit van het vlot 

- Voldoende paardekracht om het water door de 24 ringen (45 cm diameter) te stuwen.  

Het probleem van aanwas zoals zakpijpen werd opgelost door het systeem droog te zetten en te 

behandelen met HCl.  

Een ring kan 100 000 T6 diertjes bevatten of een biomassa van ongeveer 10kg. In 1 jaar zouden 5 

batches van T2 kunnen opgroeien tot T6.  

 

Uittesten van nieuwe mogelijkheden 

Productie van triploide oyster larvae 

De productie van triploide oesters heeft verschillende voordelen: omdat de dieren steriel zijn, 

verbruiken ze geen energie in de vorming van gonaden en groeien ze dus harder. Daarenboven 

kunnen ze het jaarrond gegeten worden omdat ze nooit “melk” hebben (volkse naam voor de 

gameten). Gezien gedurende de gametogenesis, het glycogeen gehalte van de dieren sterk daalt (alle 

opgeslagen energie onder de vorm van glycogeen wordt aangewend voor de eitjes te voorzien van 

vetten), verdwijnt de goede smaak van de oester. Er is geen eenduidig verschil geobserveerd in 

weerstand tegen virale en bacteriële ziekten tussen diploide en triploide dieren.  

In Frankrijk is ongeveer 80% van de 800 miljoen spat die door de hatcheries werden verkocht in 2005 

triploid. Tripoide oesterproductie is goed voor 15 tot 20% van de totale Franse productie (Buestel 

2009).  

Een Franse master student van UGent (Constant Motte) heeft stage gelopen bij Roem van Yerseke 

(07-08/2013) voor 8 weken (cf bijlage report). Het was zijn taak om de productie van triploide 

oesterlarven (Crassostrea gigas) op punt te stellen. Hij heeft verschillende protocols uitgetest 

(gebaseerd op literatuuronderzoek) (Bijlage 1). De ploidie van de larven werd gechecked bij het 

Vlaams Instituut voor Biotechnology, Gent, gebruik makend van flowcytometrie. De resultaten zijn in 

onderstaande tabel samengevat. 
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Hatching 

% 450µM 

6-DMAP 

treatment 

Hatching % 

Controle 
Triploid % Remark 

Experiment 1 41 60 - no result, DNA damaged 

Experiment 2 14 40 18 Failed 

Experiment 3 20 25 75 success 

Experiment 4     > 50 DNA damaged with freezing 

Experiment 5 5 15 72 success 

Experiment 6 12 19 17 failed 

Experiment 7 - - - Very low hatching rate /no genetic analysis 

 

De belangrijkste conclusies zijn 

1. Het gebruik van 6-dimethyl adenopurine (6-DMAP) bij een concentratie van 450 µM 

gedurende 10 minuten en 15 minuten na fertilizatie geeft een triploide percentage tot 86%. 

Cytochalasin B werd slechts 1x getest maar gaf heel slechte resultaten. De concentratie van 

eitjes is een belangrijke factor: 9x106 eitjes/l geeft 80% triploide terwijl een concentratie van 

32.4 x 106/l slechts leidt tot 17% diploide. Het in suspensie houden van de eitjes is ook 

belangrijk zodat het product alle eitjes kan bereiken.  

2. Het hatching percentage is negatief beïnvloed door de behandeling: het bedraagt slechts 35-

68% van het percentage van de niet-behandelde controle dieren. Dit impliceert dat voor 

eenzelfde hoeveelheid larven, anderhalf tot drie keer zoveel ouderdieren moeten gestript 

worden.  

3. Verse, niet- ingevroren stalen geven de beste resultaten. Het gebruikte protocol van DNA 

extractie liet toe de diploide en triploide dieren duidelijk van elkaar te scheiden. De plaats op 

de X-axis kan wel lichtjes veranderen in functie van de behandeling van de stalen.  

 

Vetzuur analyse algen hatchery 

Enkele van de meest gebruikte algen van de hatchery, Isochrysis galbana en Chaetoceros calcitrans 

werden geanalyseerd op hun vetzuurprofiel (Bijlage 2). De samenstelling komt goed overeen met de 

waarden die teruggevonden worden in de literatuur. Gezien de vetzuursamenstelling sterk kan 

wijzigen in functie van de kweekomstandigheden (licht, nutriënten) is het goed de kwaliteit nu en 

dan eens na te gaan. 

Diploide 

larven 

Triploide 

larven 
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Eenvoudige techniek om verschil tussen dode en levende broedjes te maken  

 

Een handige tool om levend en dood oesterzaad van elkaar te scheiden, is welkom voor de hatchery 

om aan interne kwaliteitscontrole te kunnen doen. Er werden wat testen uitgevoerd met 

verschillende kleurtechnieken in het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center. 

Uiteindelijk blijkt de meest betrouwbare methode de volgende te zijn: 

Oesterzaadjes worden voor 1 uur ondergedompeld in zeewater waar de rode kleurstof Neutral Red 

werd aan toegevoegd aan een finale concentratie van 33 µg/ml. Deze kleurstof bindt zich aan 

lysosomen van levende cellen en kleurt derhalve enkel levende diertjes. De dode diertjes blijven 

grijs/bruin. Het blijft niettemin een moeilijke oefening die best zo gestandaardiseerd mogelijk wordt 

uitgevoerd: aflezing strikt na 1 h door dezelfde persoon. 

Hiervoor wordt best een stock oplossing gebruikt van 3.3 g/liter om vervolgens 8 µl van deze 

oplossing toe te voegen aan 800 µl water met zaadjes. 
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

1. Er is nood aan een eenvoudig kwaliteitscontrolesysteem voor de algen van de buitenkweek, 

zodat het gebruik van deze algen voor het zaad in de flessen geen onnodige risico’s met zich 

meebrengt. Toch wordt het aangeraden deze algen niet binnen de hatchery te gebruiken 

voor redenen van bioveiligheid. Naast het risico op virale besmetting, kunnen bacteriële 

pathogenen, ciliaten en protozoa gemakkelijk de overhand nemen.  

Een gesloten photobioreactor die gebruik maakt van natuurlijk zonlicht kan wel overwogen 

worden. Er zijn veel opties op de markt. SeaCap systemen in kassen (Spanje) of op het dak 

worden nu al toegepast. Er moet wel gelet worden op: 

i. Geschiktheid van het systeem voor flagelaten en diatomeeën 

ii. Gemak van onderhoud 

iii. Beter verschillende kleine systemen dan 1 groot om variatie in algendieet 

mogelijk te houden 

iv. Kost per kg drooggewicht 

 

2. Zowel het kleine als het grote flessensysteem kan nog verbeterd worden door de bezinking 

van oesterfaeces te bevorderen van de outflow, zodat deze niet opnieuw naar de oesters 

worden gepompt. Een goed design van sedimentatietank zou moeten ontworpen worden, 

volledig aangepast aan het flessensysteem. 

 

3. Het is aangeraden om het recirculatiesysteem voor oesterzaad terug onder de loep te 

nemen, want het blijft interessant voor warmte- en algenrecuperatie. De nadruk zou minder 

op aanvoer van Ca liggen dan wel op het behoud van voldoende carbonaat in het systeem. 

Om het kalk gehalte en de pH te behouden, wordt aangeraden om volgende combinatie toe 

te dienen aan het water: 

CaCl2 + Na2CO3 + Na(HCO3)2 (ratio van 1:1:6) 

Het carbonaat zout zal de pH lichtjes doen stijgen, het bicarbonaat zout (Na(HCO3)2) of 

baking soda zal het water goed bufferen (zal dus geen verhoging teweeg brengen).  

Het gebruik van Ca(OH)2 of kalkwater zal de pH onmiddellijk doen stijgen en draagt bij tot de 

vorming van bicarbonaat en carbonaat, maar het effect is tijdelijk en dosering is niet altijd 

eenvoudig. In combinatie met Na(HCO3)2 biedt het wel mogelijkheden. 

 

4. Gebruik grondwater voor algenkweek 

a. Toevoeging van superfosfaat kan mogelijks de productie van algen op grondwater 

nog sterk bevorderen. Het is aangetoond dat stikstof (en Fe) niet limiterend is, maar 

gezien de cultuur stagneert rond 1.5 million cells/ml, kan het best zijn dat fosfaat de 

beperkende factor is (Let wel: lichtpenetratie kan ook beperkend zijn aan deze 

densiteit). 

b. Gezien het zaad gevoed wordt met de algen die worden opgekweekt met 

grondwater, moet volgende 3 parameters nauwkeurig opgevolgd worden: 
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i. TAN: hoe efficiënt gebruiken de algen de stikstofbron in de vijvers? Daalt het 

niveau van 12.5 tot onder 7.2 mg/l waarbij sublethale effecten zijn 

waargenomen bij de verwante C. virginica 

ii.  naar het Ca en carbonaat gehalte van het water voor goede schelpvorming 

iii. Gezien de lage pH van het grondwater (pH=7.4) zou het volgende 

watergebruik overwogen kunnen worden voor de buitennursery: als het 

grondwater eerst over een schelpenreactor passeert of andere bron van 

CaCO3, dan zal het gemakkelijker oplossen dan bij gewoon zeewater. Dit 

aangerijkte en gebufferde grondwater wordt dan gebruikt voor de kweek 

van algen en komt tenslotte bij de broedjes terecht die het Ca en carbonaat 

kunnen opnemen voor schelpvorming.  

 

5. Virale bescherming 

Op basis van de verworven informatie, is het aangeraden om de mogelijkheden van het 

gebruik van UV verder te onderzoeken om de mortaliteit in de hatchery van oesterzaad te 

bedwingen. Bijkomende sanitaire maatregelen voor de broedstock dieren die van buiten 

komen moeten genomen worden. 

 

6. Gezien de virale dreiging, is het aangeraden om zich te concentreren op de verkoop van T2 

broedjes in plaats van T6 broedjes. Productie in de winter (oktober-mei) is wel goed mogelijk 

gezien de lage buitentemperaturen. De beschikbaarheid van paairijpe dieren wordt dan wel 

cruciaal, maar deze kan verzekerd worden door enerzijds aanvoer uit de natuur, het bewaren 

van paairijpe dieren in de koude ruimte en door het conditioneren van dieren in de hatchery.  

 

7. Het flupsy systeem is moeilijk in onderhoud door het zware gewicht van de ringen. Een 

electrische katrol kan soelaas brengen, zoals gebruikt in Tinaminor. Om de operationele 

kosten te drukken, zouden zonnepanelen kunnen overwogen worden. De onafhankelijkheid 

van een externe energiebron heeft voordelen.  

 

8. Gezien Roem zich toelegt op het ontwikkelen van enkele broedlijnen die resistent zijn tegen 

de herpesvirus, moet het zeker overwogen worden om triploide broedjes van de succesvolle 

lijnen te produceren, zodat de koper van het broed geen productie van dergelijke resistente 

dieren kan opstarten. Een optimalisatie van het creëren van triploide dieren is zeker nog 

nodig, maar de eerste stappen zijn gezet. Het zal ook nog uitkijken worden naar alternatieve 

detectiemethodes (goedkoper en dichter bij de deur), zoals bijv. de CyFlow Ploidy Analyzer 

(Partel, Germany) http://www.partec.com/service/media-center.html 

 

 



Eindrapportage – Ontwikkeling Nursery systeem t.b.v. de opkweek van oesters – maart 2014 

 

 

 

 

38 

 

 

Bijlages 

Bijlage 1: Foto’s hatcheries Noord-Spanje en reisschema 

Bijlage 2: Vetzuursamenstelling van sommige algen 

Bijlage 3: Ondersteunende literatuur (5-6 artikels) 

 

 

 



Eindrapportage – Ontwikkeling Nursery systeem t.b.v. de opkweek van oesters – maart 2014 

 

 

 

 

39 

 

 

Bijlage 1: Foto’s hatcheries Noord-Spanje en reisschema 

 

Reisschema 

Maandag, 25/02/2013 

9. Bezoek hatchery Tinamenor (Barrio de Pesues Estación 7, 39594 Cantabria), gegidst door Mr. 

Carlos Mazorra (in charge of R&D) and Mr. Juan Cigarría 

10. Lunch in San Vincente de la Barquera 

Dinsdag, 26/02/2013 

11. Rit naar Ribadeo 

12. Bezoek aan Centro de Investigaciones Marinas ((http://www.cimacoron.org/) 

http://www.ribadeo.com/gmapa.php?cod=446, CIMA, Port of Ribadeo, tel. 34 886 20 63 64), 

gegidst door Dr. Dorothea Martínez (cf Annex) 

13. Bezoek aan depurificatie centrum Centro de Experimentación Pesquera (El Muelle, 33760 

Castropol), rondgeleid door Mrs. Carmen Rodríguez Rodríguez) 

 

Woensdag, 27/02/2013 

14. Bivalve hatchery in Aguinõ (Port of Aguiño, tel. 34 626322702), gegidst door Dr. Arturo Silva 

Donderdag, 28/02/2013 

15. Bezoek hatchery Ostreira in Barizon (Malpica de bergantiños, Galicia, tel. 34 981 7217 05/34 

679 717 488, estecaion@gmail.com) rondgeleid door Esteban Blanco 

16. Rit naar Santiago de Compostella 

Vrijdag, 29/02/2013 

17. Vertrek naar Brussel 

 

 

 

 

Foto’s Spanje 
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Algen van de algenvijver 

worden gepompt naar 

de nursery, en het water 

wordt daarna 

teruggestuurd naar de 

algenvijver. Dit gaat zo 

door tot de densiteiten 

te laag zijn. Dan wordt 

er overgeschakeld op 

een nieuwe vijver. 

 

De vijvers worden 

slechts voor ¼ gevuld 

met aangerijkt zeewater 

en worden geïnoculeerd 

met water van een 

vijver in volle 

exponentiële groei. Het 

niveau wordt langzaam 

verhoogd zodat de vijver 

klaar is na een goede 

week. Er wordt enkel 

gebruik gemaakt van 

natuurlijk zonlicht. 

Beluchting is voorzien. 

 

Een groot flupsy 

systeem in de baai van 

Tinaminor wordt 

gebruikt voor de 

opkweek van jong zaad 

tot halfwas (vooral 

tapijtschelpen). 

Stroming door de 

cilinders wordt voorzien 

door een schoepenrad. 

De zware cilinders met 

het jonge zaad worden 

met behulp van een 

electrische katrol naar 

omhoog getild voor 

onderhoud en 

afoogsten. 
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De cilinders hebben een 

diameter van ongeveer 

1 meter. Het water van 

de baai kent een 

natuurlijke 

algenproductie die de 

groei van de 

schelpdieren 

ondersteund. Alles is in 

natuurlijk evenwicht. Er 

is wel de mogelijkheid 

om water van een 

tweede baai toe te 

voegen indien nodig. 

 

Zeven in individueel 

upwelling systeem 

worden gebruikt voor 

settlement van 

Venerupis pullastra en 

voor opkweek van platte 

oesters 

 

Cartridges uit de 

tuinbouw worden 

gebruikt in de hatchery 

voor de finale filtering 

tot 1 µm 
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Het “Seacaps” systeem 

kan ook horizontaal 

opgesteld worden. Het 

werkt goed in Noord-

Spanje met natuurlijk 

licht, ondergebracht in 

een kas.  

 

Interessant model van 

zeven dat algemeen 

wordt gebruikt in 

Noord-Spanje 
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Bijlage 2: Vetzuurprofiel van sommige algen (Isochrysis galbana Tahiti, Chaetoceros calcitrans) 

6551.a  0505-0410  Algae Iso (T-iso)

6551.b  herhaling Iso (T-iso)

6552.a  0505-0411  Algae Cc

6552.b  herhaling Cc

 

 FAME: procentual composition & quantitation (mg/g dry weight)

Jun 21, 200 Jun 21, 200 Jun 21, 200 Jun 21, 200  

Sample nr.6551.a Sample nr.6551.b Sample nr.6552.a Sample nr.6552.b Sample nr.  

Code Peak Area% mg/g DW Area% mg/g DW Area% mg/g DW Area% mg/g DW Area% mg/g DW

* A 12:0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

* B 12:1 0,8 1,4 0,8 1,3 1,6 0,9 1,6 0,9

* C 13:0 0,5 1,0 0,5 0,8 0,7 0,4 0,7 0,4

* 0 13:1 0,8 1,5 0,7 1,2 0,8 0,5 1,0 0,6

* 1 R 14:0 15,7 28,2 15,5 25,7 11,1 6,4 11,1 6,6

* 2 14:1(n-5) 0,6 1,1 0,6 1,0 1,6 0,9 1,7 1,0

   3 15:0 0,4 0,7 0,4 0,6 0,7 0,4 1,1 0,6

   4 15:1(n-5) 0,6 1,0 0,9 1,5 0,8 0,5 0,8 0,5

* 5 R 16:0 8,4 15,2 8,9 14,7 9,0 5,1 8,6 5,1

* 6 16:1(n-7) 7,1 12,8 7,1 11,8 21,0 12,1 20,9 12,3

* 7 17:0 0,6 1,0 0,5 0,8 4,9 2,8 5,0 3,0

* 8 17:1(n-7) 0,4 0,7 0,4 0,6 12,5 7,2 12,5 7,4

* 9 R 18:0 0,4 0,7 0,3 0,5 2,1 1,2 2,1 1,3

* 10 18:1(n-9) 9,9 17,8 9,6 15,9 4,1 2,3 4,2 2,5

* 11 18:1(n-7) 1,5 2,7 1,8 3,0

* 12 18:2(n-6)-t 0,0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,4

* 13 R 18:2(n-6)-c 21,3 38,3 21,2 35,3 0,4 0,2 0,4 0,3

* 14 19:0 0,6 1,0 0,5 0,8 0,7 0,4 0,8 0,4

* 15 18:3(n-6) 2,2 4,0 2,3 3,8 0,1 0,1 0,1 0,1

   16 19:1(n-9) 0,1 0,0 0,1 0,0

* 17 18:3(n-3) 7,2 12,9 7,2 11,9 0,1 0,1 0,2 0,1

  18 18:4(n-3) 6,1 11,0 6,0 10,0 0,3 0,2 0,3 0,2

* 19 20:0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1

* 20 20:1(n-9) 0,0 0,0 0,7 0,4 0,7 0,4

   21 20:1(n-7) 0,1 0,2 0,1 0,2

* 22 R I.S.

* 23 21:0 0,0 0,1 0,0 0,1

* 24 20:3(n-6) 0,2 0,4 0,2 0,4

* 25 20:4(n-6) 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,2 0,4 0,2

* 26 20:3(n-3) 0,1 0,1 0,2 0,1

   27 20:4(n-3) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1

* 28 22:0

   29 R 20:5(n-3) 0,6 1,1 0,6 1,0 8,5 4,9 9,0 5,3

* 30 22:1(n-9) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3

   31 22:1(n-7)

* 32 23:0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1

   33 21:5(n-3) 0,0 0,1 0,0 0,1

* 34 23:1(n-9) 0,1 0,1 0,1 0,1

* 35 22:4(n-6) 0,0 0,1 0,0 0,1

* 36 22:3(n-3)

   37 22:5(n-6) 1,4 2,6 1,4 2,4

   38 22:4(n-3) 0,0 0,0

* 39 24:0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,3

   40 22:5(n-3) 0,1 0,2 0,1 0,1

* 41 24:1(n-9) 0,2 0,1 0,2 0,1

* 42 R 22:6(n-3) 8,5 15,3 8,2 13,6 0,9 0,5 0,9 0,6

Sum (n-3) >or= 20:3(n-3) 9,4 16,9 9,0 15,0 10,0 5,8 10,3 6,1

Sum (n-6) >or= 18:2(n-6)-t 25,7 46,2 25,7 42,6 0,8 0,5 1,7 1,0

Further analytical information

g wet g dry 0,1088 0,0205 0,1006 0,0189 0,1873 0,0247 0,2076 0,0274

% DW XF 0.5/ DW 18,822 24,4160 18,822 26,4010 13,213 20,2059 13,213 18,2290

Total mg FAME/ g DW 179,7 166,1 57,4 58,9

Total lipid % on DW

REMARKS: * confirmed by standard,  # number of peak,  R reference peak for identification, 0.0 marks values that are less than 0.05  
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