
 
 
 
Mogelijkheden voor zilte teelten  
in Waterdunen 
 
EEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie: 5.0 
 
 
16 mei 2008 
Vlissingen 



 

 
 
 



 

 
Mogelijkheden voor zilte teelten in Waterdunen 
 
HAALBAARHEIDSSTUDIE 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie: 5.0 
 
Opdrachtgever:  Provincie Zeeland 
Opdrachtnemer: Spring, Centrum voor Duurzaamheid en Water 
   Hogeschool Zeeland 
 
 Auteurs:  Tony van der Hiele 

 Jouke Heringa 
 Bram Verkruysse 

 
16 mei 2008 
Vlissingen 



 

Voorwoord 
Dit rapport is geschreven in opdracht van de Provincie Zeeland in het kader van het project 
Waterdunen. Het rapport is een inventarisatie naar zilte teelten binnen het gebied en daarnaast 
een haalbaarheidsstudie voor de meest kansrijke opties.  
 
Woorden van dank gaan uit naar de geïnterviewden: Arno Boomert, voormalig eigenaar van de 
Napoleonhoeve en adviseur Molecatengroep, Veronique Dekker van de gemeente Sluis, Marten 
Hemminga van Stichting Zeeuws Landschap en Bram van der Slikke, voorzitter van de Stichting 
VGAGB.  
Landschapsarchitekt Willemijn Lofvers van Bureau Lofvers heeft gezorgd voor toelevering van 9 
beelden voor de beeldvorming van inpassing van zilte teelten in een natuurlijk en recreatief 
landschap. Willem Brandenburg van Plant Research International heeft adviezen gegeven met 
betrekking tot de zilte landbouwgewassen genoemd in dit rapport. 
 
Vlissingen, 16 mei 2008 
 
Tony van der Hiele 
Jouke Heringa 
Bram Verkruysse
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1. Inleiding 
Waterdunen is een gebiedsontwikkelingsproject in West Zeeuws Vlaanderen. De doelstelling van 
het project Waterdunen is om de kustverdediging tussen Breskens en Groede op de vereiste 
veiligheid te brengen (Zwakke Schakels) in combinatie met de ontwikkeling van recreatie en 
natuur. De Oud Breskenspolder is aangewezen als locatie voor het project. De gemeente Sluis, 
Waterschap Zeeuws Vlaanderen, de recreatieondernemer Molecaten, de provincie Zeeland en 
Stichting het Zeeuwse Landschap willen gezamenlijk het plan Waterdunen tot uitvoering brengen.  
 
West Zeeuws Vlaanderen staat onder druk. Er is sprake van een teruglopend bevolkingsaantal en 
dalende werkgelegenheid. De kuststrook is een bijzonder aandachtspuntgebied in het ‘Gebiedsplan 
Natuurlijk Vitaal’ om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en een sociaal-economische impuls aan 
het gebied te geven. Met de realisatie van Waterdunen zal de landbouw in zijn huidige vorm 
verdwijnen uit het projectgebied. Beperkte mogelijkheden voor zilte landbouw, inzet van agrariërs 
bij natuurbeheer en mogelijkheden voor bedrijfsverbreding van omringende bedrijven gericht op 
meeprofiteren van toerisme en recreatie staan daar tegenover. 
 
De aquacultuursector in Zeeland is klein maar divers. Het gaat om verschillende teelten 
zeegroenten, schaaldieren, zagers, schelpdieren en vis. De verschillende teelten hebben hun eigen 
kenmerken zoals voedselbron, systeemopzet, voedselconversie, energie en transport. Zilte teelten 
zijn vormen van landbouw/zeebouw die zich nog in de pioniersfase bevinden. Zowel teelttechnisch 
als economisch is er nog veel onbekend.  
Het innovatienetwerk, onderdeel van het Ministerie van LNV heeft het concept ‘zilte proeftuin’ 
uitgewerkt. Hierin wordt een integrale benadering gegeven van zilte landbouw gericht op 
combinaties met landschaps- en natuurontwikkeling en bestaande en nieuwe vormen van recreatie. 
De rapporten ‘Het zout en de pap’ en ‘Zilt verweven’ beschrijven verschillende mogelijkheden 
hiervoor. 
 
Het inpassen van zilte teelten of zilte landbouw in Waterdunen wordt gezien als compensatie 
richting de agrariërs. Aan de randen van de te ontwikkelen zilte natuur is hiervoor een ruimte van 
ongeveer 30 ha gereserveerd. De belangrijkste voorwaarde waaraan zilte teelten in Waterdunen 
moeten voldoen is de landschappelijke inpasbaarheid.  
 
De vraag gesteld door de opdrachtgever, is welke vormen van aquacultuur in aanmerking komen in 
het plangebied van Waterdunen en in welke verschijningsvormen die productie van zoutwater-
gebonden organismen gerealiseerd kan worden.  
Daartoe is een haalbaarheidstudie uitgevoerd, waarin de volgende fasen worden onderscheiden: 

- Inventariseren van de mogelijkheden voor zilte teelten (type, soorten teelten en 
medegebruik) en vaststelling van beoordelingscriteria 

- Het beoordelen en selecteren van de mogelijkheden 
- Verdere concretisering van kansrijke opties 

 
De doelstelling van deze studie is om inzicht te geven in  een aantal ontwikkelingsmogelijkheden 
voor zilte aquacultuur. De meest kansrijke teelten zijn geselecteerd en uitgewerkt. De 
uitwerkingen houden rekening met de randvoorwaarden van- en mogelijkheden van aansluiting op 
andere functies in en om het gebied.  
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2. Werkwijze  
De aanpak van de haalbaarheidsstudie is in dit hoofdstuk stapsgewijs beschreven.  
 
1. Om de randvoorwaarden die de actoren in het gebied opleggen aan de zoute aquacultuur in 

beeld te krijgen zijn interviews bij 4 belangrijke actoren afgenomen. Er is in kaart gebracht 
onder welke condities de zilte teelten in Waterdunen plaats kunnen vinden volgens de mening 
van deze actoren.  De interviews zijn gehouden met de volgende personen:  

- Dhr. M. Hemminga – Stichting Zeeuws Landschap 
- Dhr. A. Boomert – voormalig eigenaar Camping Napoleonhoeve en adviseur 

Molecatengroep 
- Mevr. V. Dekker – Landbouwloket gemeente Sluis 
- Dhr. A.I. van der Slikke – Stichting VGAGB 

 
2. Op 14 november 2007 is voor belangstellenden vanuit Waterdunen een excursie georganiseerd 

naar verschillende praktijkvoorbeelden van aquacultuurinitiatieven in Zeeland. De excursie had 
als doel om betrokkenen in het plangebied kennis te laten maken met de mogelijkheden van 
binnendijkse zilte teelten en de stand van zaken en de kansen en bedreigingen daarvan. Er is 
tijdens de excursie een bezoek gebracht aan Dhr. Wim van Nieuwenhuijze, een agrariër op het 
eiland St. Philipsland die in uitgegraven bassins bedekt met wit folie mosselbroed uit een 
hatchery opkweekt tot zaaiformaat. Het mosselbroed wordt gevoerd met algen die ook in de 
bassins gekweekt worden.  Het tweede bedrijf was mosselkweekbedrijf de Roem van Yerseke  
dat sinds twee jaar een eigen schelpdierhatchery heeft. Overtuigd van de noodzaak om de 
toekomst van de mosselsector niet alleen af te laten hangen van natuurlijke mosselzaadval op 
de bodem zocht het bedrijf naar nieuwe mogelijkheden. In de hatchery worden onder andere 
mosselen, kokkels, platte oesters en tapijtschelpen geproduceerd. Volwassen dieren worden 
tot voortplanten aangezet, waarna de larven worden opgekweekt tot exemplaren van 
zaaiformaat.  Als laatste is een bezoek gebracht aan Dhr. Maarten Janse, een agrariër uit 
Wolphaartsdijk die bezig is met een combinatieteelt van zagers en zeegroenten.  De zagers 
worden in een betonnen bassin op het land opgekweekt voor verwerking in visvoer (e.e.a. in 
samenwerking met Topsy Baits). Met de reststroom uit het zagerbassin worden de velden 
zeekraal geïrrigeerd. 

 
 

 
  
 
 

 
 

3. Op basis van de beoogde gebiedseigenkenmerken die genoemd staan in de rapporten ‘MER 
Waterdunen’ en ‘Inlaatduiker Waterdunen’ en de randvoorwaarden die tijdens de interviews 
naar voren zijn gekomen is een programma van eisen opgesteld waaraan de zilte teelten 
moeten voldoen. Uit alle aquacultuursoorten die in Nederland geteeld worden en uit de lijsten 
met potentiële soorten die in de verschillende rapporten en publicaties genoemd worden is een 
selectie gemaakt met mogelijke soorten voor de kweek binnen Waterdunen. Er is hierin 
onderscheid gemaakt tussen ‘droge’ aquacultuur (zilte gewassen) en ‘natte’ aquacultuur 
(overige soorten).  

 
4. Vervolgens is er een bureaustudie uitgevoerd met als resultaat een inventarisatie van deze 

mogelijke soorten.  De soorten genoemd zijn geïnventariseerd op de volgende teelttechnische 
gegevens: 
- beschikbare kennis  
- beschikbaarheid van het uitgangsmateriaal,  
- geschikt grondsoort 
- bewerkelijkheid van de teelt 

Figuur 2.1: Foto’s excursie, vlnr: Van Nieuwenhuize, Roem v. Yerseke, Janse 
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- ziekte/predatiegevoeligheid en teelttechnische risico’s 
- teeltperiode (zaaien – oogst)  
- benodigde hoeveelheid zout water en/of range in saliniteit 
Maar ook op economische gegevens zoals: 
- opbrengst €/ha (exclusief productiekosten) 
- marktperspectieven 
- concurrentie 
- mogelijkheden tot recreatief medegebruik  
 
De resultaten van deze inventarisatie zijn te vinden in bijlage 1.  

 
5. Alle hierboven genoemde parameters zijn daarna onderworpen aan een multicriteria analyse. 

Daarbij zijn ook nog de parameters ‘landschappelijke inpassing’ en ‘natuurvriendelijkheid van 
de teelt’ opgenomen. Het analyse-instrument geeft per soort een beoordeling (--, -, 0, + of ++) 
voor de geschiktheid van de teelt binnen Waterdunen. Per parameter is de beoordeling 
gedefinieerd (bijlage 2). Aan de parameter recreatief medegebruik is een dubbele weging 
gegeven. De totale score bepaalt de geschiktheid van de soort of teelt binnen Waterdunen.  

 
6. Vervolgens heeft er een verdere selectie plaatsgevonden en zijn de vijf meest geschikte 

soorten voor Waterdunen voor zowel ‘droge’ als ‘natte’ aquacultuur verder uitgewerkt. Hierbij 
is gekeken naar de teeltvoorwaarden, de mogelijke inpassing en locatie.  

 
7. Als laatste is gekeken naar de mogelijke manieren waarop zilte teelten ingepast kunnen 

worden in Waterdunen. Hierbij zijn een aantal arrangementen genoemd op basis van nieuwe en 
bestaande ideeën.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2 Stap 1 tot 7 van de aanpak schematisch weergegeven. 

Totale lijst met in Nederland en Europa gangbare 

aquacultuursoorten en potentiële soorten 

Mogelijke soorten voor teelt in Waterdunen 

Potentieel geschikte soorten voor Waterdunen 

Interviews en daaruit 
voortvloeiende 

randvoorwaarden 

Gebiedseigenkenmerken 

Inventarisatie op 
teelttechnische en 

economische gegevens 

Multicriteria analyse 

Arrangementen 
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3. Verschijningsvormen aquacultuur 
De verschijningsvormen van aquacultuur zijn heel divers: van sterk gereguleerde industriële 
productie van vis in recirculatiesystemen tot aan de teelt van zilte landbouwgewassen. In dit 
rapport wordt voor het gemak onderscheid gemaakt tussen droge en natte aquacultuur. Onder 
‘droge’ aquacultuur wordt de teelt van zilte groenten of landbouwgewassen verstaan. ‘Natte’ 
aquacultuur is breder en omvat de kweek van schelpdieren, schaaldieren, zagers, algen, wieren en 
vissen. Daarnaast kan er ook combinatie of schakeling van teelten plaatsvinden, waarbij 
reststromen van de ene teelt als grondstof benut worden voor een andere teelt. 
De aquacultuursector is nog klein in Zeeland. De grootste en belangrijkste spelers hierbinnen zijn 
de traditionele schelpdierkwekers. Er zijn een viertal zilte groentekwekers, een paar zagerkwekers 
en enkele viskwekers. De kennis van en ervaring met zilte teelten/aquacultuur is dus nog beperkt.  
 
Voor zilte productie kunnen verschillende groepen onderscheiden worden (Brandenburg, 2007): 

a. Bulkproductie van (zilte) biomassa voor energieopwekking, biobrandstof etc. 
b. Veevoeder productie 
c. Productie van biomateriaal, het benutten van waardevolle componenten uit zilte productie 

voor specifieke doeleinden 
d. Productie van (humaan) voedsel 
e. Productie van voedsel ingrediënten, gebruik van de inhoudstoffen. 

3.1 Droge aquacultuur - zilte gewassen 
Bij zilte gewassen denkt men in Nederland in de eerste plaats aan zeegroenten zoals zeekraal en 
lamsoren (zeeaster), maar er zijn er meer. Naast zilte planten zijn er ook nog andere normale 
landbouwgewassen die zouttolerant zijn en dus ook een mogelijkheid zijn in zilt grondgebied.  
Zilte gewassen kunnen opgedeeld worden in de groepen: 

- Groenten 
- Akkerbouwgewassen 
- Siergewassen 
- Zilte grassen 

  
Normale Nederlandse landbouwgewassen hebben een zouttolerantie tot zo’n 5 gram per liter NaCl 
in het milieu. Als het zoutgehalte in het milieu hoger ligt door oorzaken zoals verzilting e.d. komen 
voor de landbouw de zouttolerante planten en de zoutplanten (halofyten) in aanmerking.  
 
Zoutplanten of halofyten 
Zoutplanten, ook wel halofyten genoemd, zijn planten die aangepast zijn aan een zoute omgeving. 
Voorbeelden van zoutplanten zijn de bekende zeekraal en lamsoren (zulte/zeeaster). Er bestaan 
verschillende manieren waarop een halofyt aangepast is aan zijn zoute opgeving. Er zijn 
bijvoorbeeld halofyten die zout nodig hebben om te overleven (obligate zoutplanten, voorbeeld 
zeekraal), andere halofyten kunnen ook in zoet water leven (facultatieve zoutplanten, voorbeeld 
lamsoren). De meeste zilte planten kunnen in zilte omstandigheden (d.w.z. zilte grond en 
grondwater) goede productie opleveren.  
 
Zouttolerante gewassen 
Zouttolerante planten zijn normale landbouwgewassen die ook in zilte omstandigheden een goede 
productie kunnen leveren. Hierbij moet gedacht worden aan soorten als gerst, spelt, bieten en 
huttentut, vaak de wat oudere gewassen. Onderstaand figuur (3.1)  geeft aan dat tolerante soorten 
bij een zoutgehalte van 8 tot 14 Ece.dS/m, dit komt overeen met 5 tot 10 g/l NaCl, een normale 
opbrengst kunnen hebben. Bij een hoger zoutgehalte neemt de opbrengst iets af, maar dit hoeft 
geen nadeel te zijn als de zoute gronden iets extra’s toevoegen aan de smaak.  
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Figuur 3.1 Opbrengsten bij verschillende zoutgehalten van gevoelige tot tolerante planten als percentage van de normale opbrengst 
(bron: dr. Joost Bogemans, Serra maris) 

 
Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijk te telen gewassen en hun kenmerken op zilte 
gronden wordt verwezen naar het rapport ‘Het zout en de pap’ (Van Schaijk en Brandenburg, 
2007).  

3.2 Natte aquacultuur 
  
Algen 
De laatste jaren is de kweek van algen in opkomst in Nederland. De uitgangsmethode van 
algenkweek is als volgt: een watersysteem wordt geënt met een bepaalde algensoort en onder 
toevoeging van voedingstoffen zoals onder andere stikstof, fosfaat, vitaminen en eventueel 
koolstofdioxide gaan de algen zich onder invloed van licht vermeerderen.  
Voor algen zijn verschillende toepassingen mogelijk. Ten eerste als voer voor andere organismen: 
vers oogsten en gebruiken als voer voor schelpdierkweek is een mogelijkheid, maar algen kunnen 
ook verwerkt worden in visvoer. Een andere toepassing is de voedingssupplementindustrie: met 
name door de omega-3-vetzuren en anti-oxidanten die zich in hoge mate in sommige algensoorten 
kunnen bevinden. De derde toepassing en in Nederland het meest in de belangstelling staande is 
het verwerken van oliehoudende algen tot biodiesel.  
Voor de verschillende toepassingen zijn verschillende algensoorten nodig. Ook de kweekmethoden 
kunnen nogal uiteenlopen. De meest intensieve kweekmethode is de kweek van algen in 
fotobioreactoren: een hoge opbrengst in een korte tijd. Een andere methode is algenkweek in 
natuurlijke of artificiële vijversystemen, deze methode geeft een minder hoge opbrengst, maar 
kost minder energie, omdat er gebruik gemaakt wordt van natuurlijk zonlicht.   
 
Schelpdieren 
In Nederland zijn met name mosselen en oesters een bekend schelpdierproduct. Het uitgangs-
materiaal, jonge mosselen en oesters, worden uitgezaaid op de bodem van een kweekperceel in 
een voedselrijk gebied waar ze opgroeien tot consumptieformaat. Met behulp van schepen met 
korren worden ze opgevist en verwerkt voor verkoop. Dit is de traditionele bodemcultuur. Omdat 
de kokkelvisserij aan banden is gelegd en ook de mosselsector de opdracht heeft gekregen zijn 
teelt binnen een aantal jaren te verduurzamen, zijn er in de provincie Zeeland steeds meer 
initiatieven voor gecontroleerde binnendijkse kweek van schelpdieren. Hiervoor hoeven niet alleen 
de gangbare schelpdiersoorten zoals mosselen, kokkels en oesters in aanmerking te komen. Het 
toenmalige RIVO heeft in 2005 (Kals et al, 2005) een lijst opgesteld met potentiële soorten 
schelpdieren voor kweek in Nederland. Daarin zijn ook de clamsoorten tapijtschelp en venusschelp 
opgenomen en de abalone en de st. jacobsschelp.  
 
Uitgangsmateriaal 
Jonge schelpdieren (zaad) kunnen -naast het opvissen uit het wild- van verschillende bronnen 
afkomstig zijn. Kokkels, mosselen, oesters, tapijtschelpen en mesheften kunnen in Nederlandse 
schelpdier- hatchery’s geproduceerd worden. Voor mosselen is er nog een derde alternatief, de 
mosselzaadinvang-systemen (MZI’s), waarbij netten of touwen in het water gehangen worden waar 
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het mosselzaad uit de natuur op ingezameld wordt. Buitenlandse hatchery’s leveren ook zaad van 
venusschelpen, tapijtschelpen en st. jacobschelpen.   
 
Voedsel 
Schelpdieren leven van algen en ander organisch zwevend stof dat zich in de waterkolom bevindt.  
Voldoende vers water met algen is van belang voor een goede productie van schelpdieren.  
 
Kweekmethoden  
Naast de traditionele Nederlandse bodemcultuur zijn er ook andere methoden. Op verschillende 
plaatsen in Zeeland vindt kweek met hangculturen plaats. Tussen boeien worden touwen met 
mosselen of mosselzaad verticaal in het water gehangen, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt 
van de gehele waterkolom. Mosselen kunnen in een jaar tijd opgroeien tot consumptieformaat. De 
opbrengsten variëren van 6000-15000 kg per hectare (Brandenburg et al. 2004).  
 
Mosselen worden in sommige delen van Frankrijk op bouchotpalen geteeld. Hierbij worden rijen 
eiken of kastanjehouten palen van 3-6 meter lang op een onderlinge afstand van 0,8-1 meter 
omwikkeld met mosselzaad. Tijdens laag water komen de palen op het zicht te staan. Oogsten 
moet handmatig gebeuren. Een meter bouchotpaal kan gemiddeld 10 kg mosselen opbrengen in een 
periode van 1 jaar tot 18 maanden, per hectare kan dit ongeveer een opbrengst van 25 tot 30 ton 
geven (Ifremer, 2004). Dit is meer dan bij hangculturen, maar de groei gaat langzamer omdat  de 
palen een bepaald gedeelte van de droog staan. Een gunstige bijkomstigheid van bouchotpalan is 
dat de palen erosie van de bodem kunnen voorkomen. Soortgelijke ideeën worden momenteel ook 
uitgewerkt voor de zandhonger waar de Oosterschelde mee te kampen heeft (mond. med. Van 
Zanten, Rijkswaterstaat Zeeland). 
 
Oesters en kokkels kunnen ook off-bottom gekweekt worden. Met name 
in Frankrijk worden in getijdengebieden stellages neergezet waarop de 
oesters in zakken neergelegd worden. Ook kokkels kunnen op deze 
manier gekweekt worden. Het voordeel hiervan is dat oogsten geen extra 
werkzaamheden met zich meebrengt en dat er geen predatie plaats kan 
vinden. Een nadeel bij kokkelkweek op deze manier is de mogelijke 
vervorming van de schelp. Kokkels zitten van nature in het substraat, 
waardoor hun schelp op de druk ervan is aangepast. Opkweek buiten dit 

substraat geeft soms vervorming van de schelpen. De off-bottom 
methode wordt in het buitenland ook toegepast voor clams, 
tapijtschelpen, venuschelpen en st. jacobschelpen. 
 
De eerder genoemde binnendijkse schelpdierteelt in vijversystemen kan intensief plaatsvinden in 
uitgegraven en met folie bedekte bassins, waarbij de schelpdieren gevoerd worden met algen. Het 
kan echter ook op een extensieve manier, geïntegreerd in de natuur. Hier worden geen extra algen 
toegevoegd, de schelpdieren groeien dus op het voedselaanbod in het natuurlijke systeem. 
Extensieve schelpdierteelt in natuurlijke vijversystemen wordt momenteel nog maar op 
experimentele basis gedaan en is daarom een moeilijk in te schatten teelt. Het succes van 
schelpdierkweek in natuurlijke vijvers is voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid en de 
kwaliteit van de algen die beschikbaar zijn in het gebied. Het belang van juiste algen in het gebied 
wordt geïllustreerd door een experiment naar binnendijkse kokkelkweek van Grontmij |Aquasense 
/ Stichting Zeeschelp op algen uit Plan Tureluur in 2006/2007. Hierbij is geen groei van de kokkels 
gevonden op de aanwezige algensoorten (Dubbeldam, 2007). In een praktijkgeval bij een inlaag op 
Tholen, is de algengroei wel dusdanig dat er zomer en winter groei optreedt van op touw 
uitgehangen mosselzaad (pers. med. Marco Dubbeldam). 
 
Vis 
De kweek van zoutwatervis in Nederland omvat onder andere de ‘luxe’ soorten tong, zeebaars en 
tarbot. De vis wordt voornamelijk gekweekt in indoor recirculatiesystemen. Hierbij wordt zout 
grond- of oppervlaktewater ingelaten, door het kweeksysteem gepompt, gezuiverd d.m.v. 
verschillende filters en weer opnieuw door het kweeksysteem gepompt. Het kweeksysteem kan 
variëren van lange raceway-systemen tot ronde bassins. Er vindt gemiddeld een dagelijkse 
verversing plaats van 10%. Het zoutgehalte voor viskweek is soort afhankelijk, belangrijk is wel dat 

Figuur 3.2 Vervormde kokkelschelp 
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het constant is. In een intensief systeem kan per 1000 m2 een opbrengst geven van 40-60 ton per 
jaar, afhankelijk van de vissoort (www.hesy.com). 
 
Zagers 
Zagers zijn wormachtigen die worden gebruikt als aas voor de sportvisserij, een kilogram zagers 
kan tot 30 euro opbrengen. Sinds enkele jaren zijn er ook initiatieven waarbij zagers verwerkt 
worden tot visvoer voor carnivore (piscivore) vissen. De teelt vindt plaats in langwerpige bassins 
met een doorstroomsysteem die gevuld zijn met 20-25 cm zeezand 
waarin de zagers groeien. Het uitgangsmateriaal voor de teelt, 
jonge zagers, wordt ingekocht of geproduceerd in eigen hatchery. 
De zagers worden over het algemeen gevoerd met forellenvoer. Bij 
de grootste zagerkwekerij in Zeeland is er een ontwikkeling om de 
zagers  met meer plantaardig materiaal te voeren. Van nature zijn 
zagers omnivoren en eten schelpdiervlees, macro algen, maar ook 
slijkgrassen. De productie van zagers is ongeveer 1,5 ton per 1.000 
m2. Per kilogram geproduceerde zagers wordt gemiddeld zo’n 5 m3

 

water gebruikt over een groeiperiode van 5 maanden. Per ha is dit 
een continue wateraanvoer en -afvoer van zo’n 14 m3

 per uur of 
52.000 m3

 over de gehele productiecyclus. Het zoutgehalte van het water waarin zagers gekweekt 
worden kan variëren van 10 – 30 gram NaCl per liter (Hoeksta et al., 2005). 

3.3 Schakeling en integratie van teelten 
Schakeling van teelten of het zogenaamde Intergrated Multi Trophic Aquaculture (IMTA) is de 
laatste jaren steeds meer in opkomst. Hierbij worden de kringlopen zoveel mogelijk gesloten: 
reststromen van de ene teelt worden gebruikt als input voor een andere teelt.   
Bekende combinaties in het buitenland zijn vis met zeewieren en schelpdieren (Spighel et.al. en 
Ridler et.al.). In Nederland worden er op dit moment al combinaties gemaakt van zagers of vissen 
met zeegroenten. Het project Zeeuwse Tong waarbij tong, kokkels, algen en zeegroenten 
gecombineerd worden is een voorbeeld van teeltschakeling.  
 
 
 
 
 
  

Figuur 3.3 Zagers Nereis virens 
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4. Plan Waterdunen 
De initiatiefnemers hebben verschillende verkenningen naar de mogelijkheden voor het combineren 
van kustverdediging, natuur en recreatie laten uitvoeren. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de noodzakelijke kustversterking van de Zwakke Schakels en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit 
hoofdstuk is een samenvatting van relevante gegevens uit de ‘MER Waterdunen’ (Oranjewoud, 
2006b) en het rapport ‘Inlaatduiker Waterdunen’ (Oranjewoud, 2006a) die nodig zijn voor de 
inpassing van zilte teelten in Waterdunen.  

4.1 Milieu Effect Rapportage 
Het maken van een MER (het rapport) is onderdeel van de wettelijk voorgeschreven procedure, de 
milieueffectrapportage. Voor Waterdunen is het doorlopen van de m.e.r. procedure verplicht 
omdat het een wijziging van de zeedijk, de aanleg van recreatieve en toeristische voorzieningen en 
de inrichting van het landelijk gebied betreft. Er zijn in de MER vier alternatieven uitgewerkt: 
Gevarieerd-, Aangepast-, Natuurlijk Waterdunen en Veilig zonder Waterdunen. In dit rapport wordt 
voor de technische invulling gekeken naar Gevarieerd Waterdunen en Natuurlijk Waterdunen. De 
variant Aangepast Waterdunen komt wat betreft technische inrichting in grote lijnen overeen met 
Gevarieerd Waterdunen en is daarom samengenomen. Hieronder volgt een korte beschrijving van 
beide voorgenomen alternatieven.  
 
Gevarieerd/Aangepast Waterdunen 
In Gevarieerd Waterdunen zijn land-
schap, natuur en recreatie maximaal 
geïntegreerd. De oppervlakte aan zoute 
natuur zal ca. 185 ha omvatten, de 
oppervlakte zoete natuur ca. 65 ha. In 
deze variant wordt met behulp van één 
duiker Noordzeewater in en uit het 
gebied gelaten. Er is een kleine 
getijdenslag van 0,6 tot maximaal 0,8 
meter. Dit geeft voorin het gebied een 
verversing van 200.000 m3 per getij en 
achterin een verversing van 60.000 m3 
Ca. 25% van de zilte natuur bestaat uit 
open water en geulen, ca. 30% uit 
slikken en het overige (45%) bestaat uit 
schorren en zilte graslanden. De MER 
Waterdunen geeft een maaiveldhoogte 
variërend van NAP +0,7m op de zilte graslanden tot NAP –2,0m in de geulen.  
 
Natuurlijk Waterdunen 
In Natuurlijk Waterdunen wordt 
gestreefd naar een optimale estuariene 
natuur, de oppervlakte hiervan zal ca. 
250 ha omvatten. De dynamiek in het 
systeem is optimaal met een aparte 
inlaat waardoor het water met vloed 
naar binnen stroomt en een aparte 
uitlaat waar het water met eb naar 
buiten stroomt. Zie ook nevenstaande 
figuur. Per getijdenslag is overal in het 
gebied een verversing van 300.000 m3. 
Zoals in de MER Waterdunen vermeld 
zal een reliëf in het gebied 
aangebracht worden variërend van NAP 
–2,0m tot NAP +0,85m.  

Figuur 4.1 Gevarieerd Waterdunen 

Figuur 4.2 Natuurlijk Waterdunen 
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4.2 Grondsamenstelling 
De huidige bovenste laag van de bodem in het Waterdunen projectgebied is een kleiige deklaag, 
variërend van 1,7 tot 6,0 meter dik. In deze deklaag komen her en der ook zandige lagen voor. Het 
maaiveld ligt momenteel tussen NAP +0,7m en +1,5m (Oranjewoud, 2006b). Bij afgravingen van het 
gebied ten behoeve van geulen en zilte natuur verandert de maaiveldhoogte. In dit rapport is 
aangenomen dat er behalve het aanvoeren van zand voor het opspuiten van de duinen geen grond 
van buitenaf aangevoerd wordt. De grondsamenstelling in Waterdunen zal waarschijnlijk bestaan 
uit lichte kleigronden. 

4.3 Waterhuishouding 
De waterkwaliteit van het water rond de beoogde inlaat van Waterdunen staat weergegeven in 
onderstaande tabel:  
 
Tabel 4.1 Waterkwaliteit in de Westerschelde (bron: www.waterbase.nl)  

Chlorofyl–a 7,5 µg/l 
Zwevend stof 42,8 mg/l 

Saliniteit 25-30 g/l 

Ammonium NH4
+ 0,050 mg/l 

Ortho fosfaat PO4
3- 0,049 mg/l 

Nitraat NO3
- 0,615 mg/l 

Nitriet NO2
- 0,018 mg/l 

Silicaat S 0,496 mg/l 

 
Saliniteit 
De invloed van regenwater op het zoutgehalte zal gering zijn, het zoutgehalte neemt tijdens een 
maatgevende bui van 106mm in vier dagen af met 3 g/l. De ondergrens van de saliniteit zal dus 
liggen op 22 g/l (Oranjewoud, 2006b). 
 
Stroomsnelheden 
Op- en afgaand tij gaan gepaard met beweging van het water en een daarbijbehorende stroom-
snelheid. In een getijdengebied is er bij de overgang van eb naar vloed en omgekeerd ook  altijd 
een periode met stilstaand water. Op enige afstand achter de inlaatduiker liggen de 
stroomsnelheden bij alle varianten rond de 0,6 tot 0,9 meter per seconde. Mogelijk kan op deze 
plaatsen erosie plaatsvinden. In de variant Gevarieerd Waterdunen is de maximale stroomsnelheid 
achterin het gebied rond de 0,1 m/s. Waarschijnlijk zal hier sedimentatie plaatsvinden 
(Oranjewoud, 2006a). Ook vijversystemen zijn vaak onderhevig aan sedimentatie wat op langere 
termijn voor opslibbing kan zorgen. 
 
Waterpeil en waterkwantiteit  
 
Tabel 4.2 Overzicht van enkele hydrologische parameters in het beoogd Waterdunen gebied, opgesplitst in de varianten Gevarieerd en 
Natuurlijk Waterdunen (afgeleid van: Oranjewoud, 2006b) 

 Gevarieerd Natuurlijk 

Estuariene natuur 175 ha 250 ha 

Open water/geulen 45 ha  47 ha 

Gemiddeld waterpeil N.A.P. 0 m N.A.P. 0 m 

Maximaal waterpeil N.A.P. 0,4 m N.A.P. 0,55 m 

Permanent water 1,6 m 1,45 m 

Getijdenslag 0,6 m – 0,8 m 1,1 m 

Verversing per getijdenslag 200.000 m3 voorin 
60.000 m3 achterin 
130.000 m3 gemiddeld 

300.000 m3 in het hele 
gebied 

Schatting van totaal volume water 900.000 m3 940.000 m3 

Schatting van verblijftijd 
 

gemiddeld: 3,4 dagen  
voorin: 2,3 dagen 
achterin:  7,5 dagen 

 
1,5 dagen 
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5. Randvoorwaarden  
Voor het inpassen van zilte teelten moet met verschillende randvoorwaarden rekening gehouden 
worden. Vertegenwoordigers van verschillende instanties die te maken hebben met het project 
Waterdunen zijn gevraagd hun mening en visie te geven op zilte teelten in Waterdunen: 
 
Dhr. M. Hemminga – Stichting Zeeuws Landschap 
Dhr. A. Boomert – voormalig eigenaar Camping Napoleonhoeve en adviseur Molecatengroep 
Mevr. V. Dekker – Landbouwloket gemeente Sluis 
Dhr. A.I. van der Slikke – Stichting VGAGB 

5.1 Landschappelijke inpassing 
Stichting Zeeuws Landschap en Recron hebben duidelijk gemaakt dat betonnen bassins, loodsen 
voor viskweek en allerlei pompconstructies niet in het landschap passen dat men voor ogen heeft. 
Landbouwpercelen en/of natuurlijke vijversystemen echter wel. Waterdunen moet een open en 
natuurlijk ogend landschap blijven. Eventuele overspanningen tegen vraat of kleine constructies 
doen geen afbreuk aan het landschap en zouden mogelijk zijn. 

5.2 Recreatief medegebruik 
Zilte teelten binnen Waterdunen zou geen pure industriële activiteit moeten zijn, maar moet open 
staan voor recreatief medegebruik. Het zou als een toeristische attractie gezien moeten worden, 
maar wel ingepast in het gebied. De recreant die zich in het gebied bevindt is geïnteresseerd in 
alles wat zich in het gebied afspeelt en wil daar van proeven.  

5.3 Mogelijkheden 
De zilte teelten moeten indien mogelijk wel een gezond productiegebied worden. Echter de 
combinatie die zilte teelten moeten maken met recreatie en natuur zal een ander slag ondernemer 
vergen dan de traditionele akkerbouwer/agrariër. Zilte teelten in een setting zoals een zilte 
proefboerderij geeft ook perspectieven omdat in Nederland behoefte is aan ontwikkeling van 
kennis op dat gebied.  

6. Programma van eisen 
Om tot een eerste selectie te komen van soorten die mogelijk met succes geteeld kunnen worden 
in Waterdunen is aan de hand van mogelijkheden genoemd in H3, de gebiedsplannen in H4 en de 
randvoorwaarden hierboven beschreven in H5 een programma van eisen opgesteld. Een kort 
overzicht van de belangrijkste eisen:  
 

• Er moet zoveel mogelijk getracht worden een teelt te realiseren die mogelijkheden biedt 
om de productie te combineren met recreatie of toerisme.   

 
• De teeltwijze moet passen in het natuurlijke landschap van Waterdunen.  

 
• De te telen soorten in Waterdunen moeten inheems zijn. Introductie van uitheemse soorten 

in niet afgesloten teeltsystemen kan de populaties van wilde inheemse soorten danig 
verstoren (denk aan de Japanse oester).  

 
• De te telen soorten moeten passen binnen de mogelijkheden die het plangebied biedt. Er 

moeten geen wijzigingen worden aangebracht in grondsamenstelling en er mogen geen 
negatieve effecten op de waterkwaliteit zijn. 

 
• De teelt mag geen verstoring veroorzaken voor de natuur, d.w.z. geen intensieve 

productiesystemen. 
 
 



 

 - 11 - 

7. Inventarisatie van zilte teelten en gewassen  

7.1 Afbakening 
Op basis van het programma van eisen genoemd in hoofdstuk 6, zijn de mogelijkheden voor te 
kweken soorten in Waterdunen beperkt tot landbouwgewassen, schelpdieren en een extensieve 
vorm van zagerkweek, algenkweek en viskweek. Er kan alleen gewerkt worden met inheemse 
soorten.  
 
De lijst van mogelijk te telen zilte gewassen is besproken met dr. Willem Brandenburg, senior 
onderzoeker zilte landbouw van Plant Research International en uiteindelijk ingekort tot zilte 
groenten, akkerbouwgewassen en een enkel siergewas. Zilte bomen en struikgewas zijn hier in 
verband met het beoogde open landschappelijke karakter niet meegenomen. Ook zilte grassen 
blijven buiten beschouwing omdat zilte graslanden al apart ingepland staan voor het gebied 
Waterdunen.   
 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van potentiële zilte soorten voor Waterdunen, 
onderverdeeld in de verschillende klassen.   
 
Tabel 7.1 Groenten (Brandenburg, 2007) 

Naam  Latijnse naam 

Groene asperge Asparagus officinalis 

Lamsoren/zeeaster/zulte Aster tripolium 

Lepelblad Cochlearia officinalis 

Selderij Apium graveolens 

Venkel Foeniculum vulgare 

Zeekool Crambe maritima 

Zeekraal Salicornia spp. 

 
Tabel 7.2 Akkerbouwgewassen (Brandenburg, 2007) 

Naam  Latijnse naam 

Gerst Hordeum vulgare 

Huttentut Camelina sativa 

Spelt Triticum spelta 

Koolzaad Brassica napus 

Quinoa Chenepodium quinoa 

Vlas Linum usitatissimum 

Voederbiet Beta vulgaris 

Zwarte mosterd Brassica nigra 

 
Tabel 7.3 Siergewassen (Brandenburg, 2007) 
Naam  Latijnse naam 

Lamsoor Limonium vulgare 

 
Tabel 7.4 Schelpdieren (Kals et al. 2005) 

Naam  Latijnse naam 

Mosselen Mytilus edulis 

Kokkels Cerastoderma edule 

Oesters Ostrea edulis en crassostrea gigas 

Mesheften Ensis spp 

Clamssoorten: 
    Tapijtschelpen 
    Venusschelpen 

 
Venerupis spp 
Chamelea spp 

St Jacobschelpen Pectinidae spp 

 
Tabel 7.5 Overig: wormen, vissen en algen 
Naam  Latijnse naam 

Zager Nereis virens 

Algen diverse zoutwatersoorten 

Vissen: herbivoor: Harder Mugil cephalus 

            piscivore soorten Diverse rondvissen en platvissen 
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7.2 Multicriteria analyse – resultaten 
De soorten in tabel 7.1 tot 7.2 zijn geïnventariseerd op verschillende parameters. De resultaten 
hiervan staan beschreven in bijlage 1. Aan de hand van de inventarisatie is onderstaande 
multicriteria analyse uitgevoerd. Het analyse-instrument geeft per soort een beoordeling (--, -, 0, + 
of ++) voor de geschiktheid van de teelt binnen Waterdunen. Per parameter is de beoordeling 
gedefinieerd (bijlage 2). Aan de parameter recreatief medegebruik is een dubbele weging gegeven. 
De totale score bepaalt de geschiktheid van de soort of teelt binnen Waterdunen. Tabel 7.6 en 7.7 
geven de resultaten weer. Schakeling van teelten zijn niet meegenomen in de multicriteria analyse 
omdat dit per aquacultuursoort gaat, maar hier wordt in de volgende paragraaf op terug gekomen.  
 
Tabel 7.6 Resultaten van de multicriteria analyse van zilte gewassen 
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DROGE AQUACULTUUR                      

Zilte groenten met 
productiepotentie                      

Zeekraal   ++ + + 0 ++ ++ + 9   ++ + 0 ++ 7   ++ 2  18

Lamsoren   + + 0 0 + + + 5   + + 0 ++ 6   ++ 2  13

Zeevenkel   -- - + -- -- + 0 -5   -- -- -- ++ -2   ++ 2  -5

Zeekool   0 + ++ 0 0 - 0 2   + 0 + ++ 6   + 1  9

Groene asperge   ++ 0 0 0 + - - 1   + ++ 0 ++ 7   + 1  9

Lepelblad   -- - 0 -- -- -- + -8   -- -- -- 0 -6   ++ 2  -12

Zeebiet/strandbiet   -- - - -- -- + + -6   -- -- -- 0 -6   ++ 2  -10

Zilte peen   -- - - -- -- -- 0 -10   -- -- -- 0 -6   ++ 2  -14

Selderij   ++ + + 0 + + - 5   + ++ - ++ 6   ++ 2  13

Schorrekruid   -- - + -- -- -- + -7   -- -- -- 0 -6   ++ 2  -11

Akkerbouwgewassen 
met zouttolerantie                                 

Spelt   + ++ 0 ++ + + - 6   - - 0 0 -2   ++ 2  6

Gerst   ++ ++ 0 ++ + + - 7   - - 0 0 -2   ++ 2  7

Koolzaad   ++ ++ + ++ + + - 8   - - 0 - -4   ++ 2  6

Quinoa   0 ++ 0 ++ 0 + - 4   - - 0 0 -2   ++ 2  4

Zwarte mosterd   0 + + + + + - 4   -- 0 - 0 -3   ++ 2  3

Biet   ++ ++ 0 ++ + + - 7   - 0 0 - -3   ++ 2  6

Vlas   ++ ++ + ++ + + - 8   -- - 0 - -5   ++ 2  5

Huttentut   + + - ++ ++ + 0 6   -- -- 0 - -5   ++ 2  3

Siergewassen                                 

Lamsoor   0 0 0 + -- + - -1  -- -- 0 0 -4  ++ 2 -1
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Tabel 7.7 Resultaten van de multicriteria analyse voor verschillende soorten ‘natte’ aquacultuur 

 
Tabel 7.8 Overzicht van de multicriteria analyse en factoren met dubbele weging  

Hoofdgroepen Aantal factoren Aantal factoren 
met dubbele 
weging 

Totaal aantal 
factoren 

Bijdrage aan 
totaal score 
% 

Teelttechnisch 7  7 50 

Economisch 4 1 5 36 

Landschappelijke inpassing 2  2 14 

Totaal 13  14 100 

 
Schakeling van teelten 
Aan de hand van de resultaten genoemd in tabel 7.6 en 7.7 kunnen ook mogelijkheden voor 
eventuele schakelingen van teelten beoordeeld worden. Hiervoor zijn de scores van de te 
combineren soorten opgeteld in tabel 7.9. Van de geselecteerde soorten in Waterdunen zijn er 
maar enkele mogelijkheden tot schakeling. Voor een schakeling van zilte landbouwgewassen met 
natte aquacultuur bijvoorbeeld, komen alleen de gewassen in aanmerking die daadwerkelijk zout 
water nodig hebben.  
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NATTE AQUACULTUUR                      

Schelpdieren                                       

Mosselen hangcultuur   ++ ++ 0 ++ 0 ++ 8   ++ ++ 0 ++ 8   0 ++ 2   18

Mosselen bouchot   + ++ 0 ++ 0 ++ 7   + ++ 0 ++ 7   0 ++ 2   16

Mosselen bodemcultuur  ++ ++ + + 0 ++ 8  + ++ 0 ++ 7  + -- -1  13

Kokkels bodemcultuur   + + + + 0 ++ 5   + ++ 0 ++ 7   + -- -1   11

Kokkels off-bottom  0 + 0 ++ 0 ++ 5  + ++ 0 ++ 7  0 + 1  13

Oesters bodemcultuur   ++ 0 + - - ++ 1   ++ ++ 0 ++ 8   + - 0   9

Oesters off-bottom  + 0 0 - - ++ 1  ++ ++ 0 ++ 8  0 ++ 2  11

Mesheften bodemcultuur  - + 0 -- 0 ++ 0  -- 0 -- ++ 0  + - - -1  -1
Tapijtschelpen en 
Venusschelpen off bottom  - 0 0 ++ 0 ++ 3  + + 0 ++ 6  0 ++ 2  10

St Jacobsschelpen   - - - 0 - ++ -2   + + 0 ++ 6   0 ++ 2   6

Wormen                                       

Zagers  ++ + -- ++ + ++ 6  + + 0 0 2  - - - - -4  4

Algen                                       
Verschillende soorten 
zoutwater algen  - + ++ 0 0 ++ 4  ++ + -- 0 1  + ++ 3  8

Vis             

Piscivore vissoorten  0 0 -- - 0 ++ -1  ++ ++ 0 ++ 8  + -- -1  6

Herbivore vissoorten  - - -- - - ++ -4  ++ 0 0 ++ 6  + -- -1  1
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Tabel 7.9 Resultaten schakeling van teelten 

Schakeling van zeegroenten +  schelpdieren Opgetelde totale score: 

Mosselen 36 

Kokkels 31 

Oesters 29 

Tapijtschelpen/venusschelpen 28 

Zeekraal  
 
 
 

St Jacobsschelpen 23 

Mosselen 31 

Kokkels 26 

Oesters 24 

Tapijtschelpen/venusschelpen 23 

Lamsoren 
 

St Jacobsschelpen 18 

Schakeling van zagers/vis +  zeegroente/algen Opgetelde totale score: 

Zeekraal 22 

Lamsoren 17 

Algen  12 

Zagers 

Vis 10 

Zeekraal 24 

Lamsoren 19 

Vis 

Algen 14 

7.3 Kanttekeningen bij natte aquacultuur en teeltschakeling 
De sector die zich bezig houdt met aquacultuur in Zeeland zit nog in een pioniersfase. Iedere teelt 
heeft wel een aantal struikelpunten en/of onzekerheden waar rekening mee gehouden moet 
worden.  
 
Algenkweek  
Algenkweek in volledig natuurlijke systemen komt nog niet voor in Nederland. Deze manier van 
kweken brengt veel onzekerheden met zich mee. Afhankelijk van het doel waarvoor de oogst 
gebruikt gaat worden zullen bepaalde algensoorten de voorkeur hebben. In een natuurlijk systeem 
zal naar verwachting de samenstelling van de algen met ieder seizoen variëren. Ook als het 
systeem geënt wordt met de gewenste algensoort (dit kan overigens alleen een van nature in de 
Noordzee of Westerschelde voorkomende soort zijn), kunnen er veel variaties in soorten-
samenstelling  optreden.  
 
Teeltcombinaties 
Algenkweek kan eventueel gecombineerd of geïntegreerd worden met vis of zagerkweek, maar niet 
met de kweek van zeegroenten, in verband met de competitie om nutriënten (meststoffen). 
Algenkweek kan daarnaast geschakeld worden met schelpdierkweek, waarbij de algenkweek na de 
schelpdieren geschakeld moet worden.  
 
Viskweek 
Indien vis gekweekt wordt in open en extensieve vijversystemen brengt dat een aantal 
onzekerheden met zich mee. Indien het geen herbivore vissoort betreft moeten de vissen gevoerd 
worden waardoor er allerlei stoffen in het systeem komen die groei van niet gewenste organismen 
kunnen veroorzaken. Het volgende struikelpunt is het zuurstofgebrek dat gedurende de nacht op 
kan treden en de vraag of de verversing met behulp van het getij voldoende zal zijn voor de vis, 
voor Waterdunen zal dit probleem niet meespelen gezien de korte verblijftijden van het water in 
Waterdunen (tabel 4.2). Predatie en verlies van individuen door stroming kunnen met netten en 
andere kleine constructies eventueel voorkomen worden. Een mogelijk te kweken herbivore vis is 
de (inheemse) harder. Dit is echter geen hoogwaardige consumptievis, de vis bevat veel graten en 
brengt weinig op (ervaringen in Italië). Het natuurlijke voer waar de harder van leeft is aangroei 
van wieren en algen. In een vijversysteem is het de vraag of productie daarvan voldoende is voor 
de opkweek van harder zonder bij te voeren.  
 
Teeltcombinaties 
Viskweek kan geschakeld worden met algen of zeegroenten, waarbij de nutriënten geproduceerd 
door de vissen als meststof dienen.  
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Zagerkweek 
De kweek van zagers in een natuurlijk, open en extensief vijversysteem heeft net als viskweek een 
aantal struikelpunten. Net als vis kunnen ook zagers last hebben van lage zuurstofgehaltes die 
gedurende de nacht kunnen ontstaan. Om de productie en productietijd (8 maanden) te halen die 
in reguliere zagerkweeksystemen gehaald wordt, zal er bijgevoerd moeten worden. Het voer waar 
de zagers op groeien brengt waarschijnlijk vervuiling van het systeem met zich mee. Daarnaast is 
het oogsten arbeidsintensief als het machinaal niet toegestaan is.  
 
Teeltcombinaties 
Zagerkweek kan geschakeld worden met algen of zeegroenten, waarbij de nutriënten geproduceerd 
door de zagers als meststof dienen. Zagerkweek kan ook geïntegreerd worden met algenkweek, dat 
wil zeggen in hetzelfde systeem.  
 
Koppeling van teelten geeft naast de voordelen die betrekking hebben op het sluiten van 
kringlopen ook een opeenstapeling van onzekerheden. Dit geldt met name bij koppelingen 
met soorten of teeltmethoden die nog niet bekend zijn in Nederlandse omstandigheden.  

7.3 Conclusie multicriteria analyse 
 
Zilte gewassen 
De 5 meest geschikte zilte gewasssen voor Waterdunen zijn de volgende: 

1. Zeekraal 
2. Lamsoren 
3. Selderij 
4. Zeekool 
5. Groene asperge 

Uit de resultaten van de multi-criteria analyse blijkt dat zilte groenten als zeekraal en lamsoren 
hoog scoren, zeekool scoort minder door de bewerkelijkheid van de teelt maar kan ook goed 
geschikt zijn. De meer gangbare groenten zoals selderij en groene asperges kunnen in een zout 
milieu geschikt zijn voor teelt, kennis is daarvoor voldoende beschikbaar. Groenten scoren met 
name goed bij het recreatief medegebruik. Akkerbouwgewassen zoals spelt en gerst en de 
bioenergiegewassen koolzaad en bieten zijn geschikt als te telen gewas binnen Waterdunen, maar 
recreatief mede-gebruik is in minder mate mogelijk.   
 
Schelpdieren en wormen 
Uit de multicriteria analyse blijkt dat de 5 meest geschikte ‘natte aquacultuursoorten’ de volgende 
zijn: 

1. Mosselen hangcultuur 
2. Mosselen bouchotcultuur 
3. Kokkels off bottom / mosselen bodemcultuur 
4. Oesters off bottom / kokkels bodemcultuur 
5. Tapijt- en venusschelpen off bottom  

De inventarisatie geeft aan dat de meest geschikte soorten voor natte aquacultuur binnen 
Waterdunen mosselen, oesters en kokkels zijn, de gangbare in Nederland gekweekte schelpdieren. 
Daarnaast zijn ook tapijt- en venusschelpen voldoende interessant. De kennis over bovenstaande 
schelpdieren is voldoende en de vraag naar met name mosselen en oesters is groot genoeg. 
Kweektechnieken zoals bouchotculturen, hangculturen en andere off-bottom technieken zijn 
interessant voor Waterdunen.  
 
Schakeling van teelten 
De hoogst scorende mogelijkheid om te schakelen met de geselecteerde gewassen is een 
combinatie van zeegroenten (zeekraal of lamsoren) met schelpdieren. Een tweede mogelijkheid is 
een combinatie van zeegroenten met zagerkweek of viskweek.  
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8. Potentiële soorten en inpassing  
Iedere potentiële soort heeft eigen specifieke kenmerken en teeltvoorwaarden. Bij zilte gewassen 
zijn dat bijvoorbeeld de grondsoort en de hoeveelheid zout water die de plant mag hebben. Bij 
schelpdierteelt, moet meer gedacht worden aan doorstroom, verversing, verblijftijd en getijden-
slag. In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de top 5 van zilte gewassen en de 
top 5 van schelpdierteelten. Daarbij wordt aangegeven wat de teeltvoorwaarden zijn en vervolgens 
worden de mogelijkheden tot inpassing in het plan (locatie) genoemd.  

8.1 Zilte gewassen 
De teelt van zilte gewassen kan worden ingepast als traditionele akkerlanden. Daar het wat de 
markt betreft voor zilte groenten om een nichemarkt gaat, is het beoogde gebied van 30 hectare te 
groot om alleen zilte groenten als zeekraal, lamsoren en zeekool te verbouwen.   
 
Zeekraal  Salicornia spp 
Over het telen van zeekraal is voldoende bekend in Nederland. Jaarlijks kan er van een hectare 
minstens 4000-6000 kg geoogst worden, verdeeld over 3 keer snijden in de periode van juni tot 
september. Zeekraal groeit het best op zandige kleigronden en moet bevloeid worden met zout 
water voor een optimale smaak. De huidige grondsamenstelling binnen het beoogde Waterdunen is 
geschikt voor de teelt van zeekraal. Indien er geen grote veranderingen in deze samenstelling 
plaatsvinden tijdens afgravingen kan zeekraal vrijwel overal gekweekt worden aan de randen van 
de zilte schorren waar regelmatige overspoeling (maximaal 1 x per dag en minimaal 1 x per week) 
met zout water plaatsvindt.  

    
Aan de andere kant is de verwachting dat in de zilte natuur die beoogd is in Waterdunen, zoals de 
schorren en de slikken ook begroeid worden met zeekraal. Mogelijk gaan recreanten ook gebruik 
maken van deze mogelijkheid tot wildpluk.   
 
Zeeaster/zulte/lamsoren  Aster tripolium 
Lamsoor worden in mindere mate dan zeekraal geteeld, maar er is ook voldoende over bekend in 
Nederland. De opbrengst is ongeveer 4000 kg per ha per seizoen. Lamsoor groeit bij voorkeur ook 
op zandige kleigronden. Lamsoor heeft geen zout nodig om te kunnen overleven, maar wel voor de 
typische zilte smaak. Incidentele overspoeling is dus noodzakelijk. Een zandige deklaag bij de teelt 
van zeeaster/lamsoor vormt een voordeel, omdat klei allerlei teeltproblemen met zich meebrengt 
indien het overspoeld wordt met zout water (Brandenburg, 2007). 

  
Lamsoor heeft nog wel veredeling nodig tegen ziekten.  
 
Zeekool  Crambe maritima 
Zeekool is nog geen cultuurgewas in Nederland hoewel er enkele hobbykwekers zijn. De consument 
kent de plant dan ook niet. Zeekool is een meerjarige plant waarvan de jonge spruiten die in het 
voorjaar opkomen in het donker (aanaarden) worden ontwikkeld tot aspergeachtige scheuten. De 
opbrengst per ha ligt ongeveer gelijk aan die van asperges, ca 9000 kg (Peron, 1990). De huidige 
grondsamenstelling van het gebied Waterdunen is te zwaar voor zeekool. Wellicht kan de plant 
dicht in de buurt van zandgronden gekweekt worden waar geen overspoeling plaatsvindt, dichtbij 

Figuurreeks 8.1 Zeekraal 
Salicornia spp 

Figuurreeks 8.2 Lamsoor Aster tripolium 
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het nieuw aan te leggen duingebied in Waterdunen bijvoorbeeld. Proeven met zeekool zijn gedaan 
in Texel en het blijkt een teeltwaardig gewas in het Nederlandse klimaat, maar vraagt wel 
veredeling, met name op ziekte en plaagresistentie (Brandenburg, 2007). 

   
Voor de afzet van zeekool zal een markt gecreëerd moeten worden, die is er nog niet. De markt 
voor de zilte groente zeekraal wordt momenteel langzaamaan groter. Dit kan in de toekomst 
mogelijk ook zo zijn voor zeekool.  
 
Groene asperges Asparagus officinalis 
Groene asperges zijn asperges waarvan de scheuten bovengronds tot een groene kleur komen. In 
tegenstelling tot witte asperges die door middel van zandruggen onder de grond gebleekt blijven.  
Kleiachtige gronden zoals het beoogd gebied van Waterdunen is geschikt voor het telen van groene 
asperges. Asperges zijn zouttolerant, maar kunnen niet tegen overspoeling. 

  
Er is voldoende afzetmarkt voor groene asperges. Een nadeel is de bewerkbaarheid van de teelt en 
het kost twee jaar voordat er geoogst kan worden.    
 
Selderij  Apium graveolens 
Hieronder vallen de ondersoorten knolselderij, bleekselderij en bladselderij. De planten groeien 
onder zilte omstandigheden gedrongener dan onder normale omstandigheden, maar hebben een 
sterkere smaak. Selderij groeit het beste op kleiachtige gronden. De opbrengst varieert van 25 tot 
35 ton versgewicht per hectare . 

   
Voor alle groenten geldt dat er gestreefd moet worden naar zo laag mogelijke teeltkosten.  

8.2 Schelpdierteelt 
Extensieve teelt van schelpdieren zoals bijvoorbeeld in afgegraven vijversystemen met daaromheen 
zilte natuur of in- of aan de randen van bepaalde getijdengeulen, zou landschappelijk inpasbaar 
zijn. Schelpdierteelt is technisch op enkele locaties mogelijk binnen Waterdunen mits er voldoende 
verversing gerealiseerd kan worden. Schelpdieren zijn filter feeders en leven van het voedsel dat in 
het water zweeft (organisch zwevend stof). Dit is mogelijk door een inlaat- en een uitlaatduiker te 
plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de MER variant ‘Natuurlijk Waterdunen’. Ook heeft de grootte van 
de getijdenslag invloed op de verversing. In beperktere vorm is schelpdierteelt ook mogelijk in 
‘Gevarieerd Waterdunen’ mits de teelt vlakbij de inlaatstroom van de duiker gerealiseerd wordt. 
Het is daarnaast cruciaal om inzicht te krijgen in de gewenste en de plaatselijke beschikbare 
hoeveelheid voedsel, en in hoeverre de locatie en inrichting van Waterdunen daarop in kan spelen.  

Figuurreeks 8.3 
Zeekool Crambe 

maritima 

Figuurreeks 8.4 Groene asperges 

Asparagus officinalis 

Figuurreeks 8.5 Selderij Apium graveolens 
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Mosselen  Mytilus edulis 
 
Mosselen hangcultuur 
De kweektechniek met hangculturen wordt al op verschillende plaatsen toegepast in Zeeland. Een 
van de voorwaarden hierbij is wel dat het water diep genoeg is. Hangcultuur kan niet plaatsvinden 
in getijdengebieden die droogvallen. In Waterdunen zou dit alleen inpasbaar zijn op plaatsen waar 
continu 1,5 tot 2 meter water staat en waarbij ook nog voldoende verversing plaats kan vinden. 

   
 
Mosselen bouchot 
De inpassing kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in de getijdengeulen, maar ook in 
vijvers/inhammen. Indien er op deze manier mosselen gekweekt gaan worden zullen concessies 
gedaan moeten worden wat betreft landschappelijke inpasbaarheid. Tijdens laag water komen de 
palen op het zicht te staan. Oogsten moet handmatig gebeuren. De hoeveelheid aan palen en de 
hoogte zullen nader vastgesteld moeten worden en is afhankelijk van de getijdenslag op de 
eventueel beoogde punten. 

   
 
Onlangs heeft de overheid besloten om de mosselzaadvisserij verder te beperken. Hierdoor moet 
de mosselsector noodgedwongen uitwijken naar andere opties van zaadproductie. Hatchery’s in 
Nederland zijn volop bezig met ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen betreft het opkweken 
van broed tot zaad in binnendijkse systemen. Dit is grotendeels nog op experimentele basis maar er 
bestaan aanwijzingen dat het succesvol kan zijn (pers.med. M. Dubbeldam). Ook dit kan een 
invulling zijn van aquacultuur in Waterdunen.  
 
Kokkels  Cerastoderma edule   
 
Off bottom kokkelkweek  
Bij deze kweekmethode worden kunststof netten (zakken) op rekken gelegd in getijdenzones. 
Inpassing binnen Waterdunen zou ook hier kunnen in vijversystemen of op de bodem van bepaalde 
getijdengeulen, waar voldoende voedsel beschikbaar is. Maandelijks moet controle plaatsvinden op 
schade aan de zakken en verwijdering van aangegroeide wieren en andere organismen. Oogsten 
moet handmatig gebeuren en de stellages zullen stevig, maar demontabel moeten zijn. 

   
 
Oesters  Ostrea edulis of Crassostrea gigas 
 
Off bottom oesterkweek 
Zeeland kent 2 oestersoorten: de platte oester (Ostrea edulis) en de creuse of Japanse oester 
(Crassostrea gigas). Omdat de creuse algemeen bekend is in Zeeland en in natuurlijke 
omstandigheden de van origine inheemse platte oester verdrukt, zou de teelt van de platte oester 

Figuurreeks 8.7 Bouchot mosselkweek 

Figuurreeks 8.8 
Kokkelkweek 

Figuurreeks 8.6 Hangcultuurmosselen 
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aan te bevelen zijn voor Waterdunen. Van de oesters die in 2002 in zeeland zijn aangevoerd 
bestond maar 2,5% uit platte oesters (Productschap Vis).  
Ongeveer 60% van de totale oesterproductie in Frankrijk wordt gedaan volgens bovenstaande off-
bottom kweekmethode. Jong oesterbroed afkomstig uit een hatchery wordt in de maand mei naar 
de grow-out op de rekken gebracht. Er gaan ongeveer 170 oesters van consumptieformaat in een 
zak, de opbrengst per zak ligt dan rond de 13 kg. De normale opbrengst in Franse getijdengebieden 
waar commercieel oesters gekweekt worden ligt rond de 5000 kg per hectare. 

   
 
Tapijtschelpen en venusschelpen Venerupis spp en chamelea spp 
 
Off bottom kweek van tapijtschelpen en/of venusschelpen 
Deze schelpen worden voornamelijk vers verhandeld en worden in restaurants gebruikt als 
voorgerecht. Momenteel worden ze in Europa alleen gekweekt in Frankrijk en Italië. De jonge 
schelpdieren worden in een hatchery geproduceerd en bij een formaat van 1 cm naar de grow-out 
gebracht. Vers brengen tapijtschelpen en venusschelpen ongeveer 12 tot 25 eurocent per stuk op. 
Ze leven net als kokkels in de bodem en lopen mogelijk ook kans op schelpvervorming als ze in 
zakken worden opgekweekt.  

   
 
Schelpdierteelt in combinatie met natuurontwikkeling 
Ieder ecosysteem heeft een bepaalde ecologische 
draagkracht, dat wil zeggen: de maximale hoeveel-
heid biomassa of individuen van een populatie die 
een ecosysteem kan dragen (stock). Het verband 
tussen opbrengst en biomassa is weergegeven in 
figuur 8.1. In een ecosysteem dat bestemd is voor 
productie van schelpdieren (zoals bijvoorbeeld de 
Oosterschelde) wordt gestreefd naar een hoeveelheid 
biomassa (stock) die een maximale opbrengst (yield) 
kan geven in dat systeem, de zogenaamde 
exploitatiedraagkracht. Voor schelpdieren is de 
dominante factor voor de draagkracht de beschikbare 
biomassa aan algen in een bepaalde periode. De 
biomassa kan in het gebied zelf geproduceerd 
worden, bijvoorbeeld in een afgesloten zeearm, of aangevoerd worden van buitenaf 
(Westerschelde/Noordzee). De verblijftijd van het water in het systeem is een maat voor de 
verversing: bij een korte verblijftijd (hoge verversing) is het relatieve aandeel van buiten 
aangevoerde algen groot t.o.v. de in het systeem geproduceerde biomassa aan algen.  
Omdat in Waterdunen natuurontwikkeling voorop staat zou het grootste deel van de biomassa in 
Waterdunen daarvoor beschikbaar moeten zijn. Voor Waterdunen is in het concept van 2007 
ongeveer 10% van het oppervlak beschikbaar gesteld voor zilte teelten. Indien er gekozen wordt 
voor schelpdierteelt zou bijvoorbeeld 10% van het totale wateroppervlak (ongeveer 46 ha) voor 
schelpdierproductie gebruikt kunnen worden, ongeveer 4,6 ha.  

Figuur 8.11 Draagkracht in een ecosyteem en de daarbij 
behorende mogelijke maximale opbrengst 
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Figuurreeks 8.9 
Oesterkweek in 
Frankrijk 

Figuurreeks 8.10 Tapijtschelpen 
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Verwachting mogelijke schelpdierproductie 
Aan de hand van enkele aannames en het verwachte beschikbare voedsel in het beoogd 
Waterdunengebied, kan een indicatie gegeven worden van de hoeveelheden schelpdieren die 
gekweekt kunnen worden in Waterdunen. Het voedsel voor schelpdieren bestaat, zoals eerder 
vermeld, voor het grootste deel uit zwevende algen (fytoplankton). De algenhoeveelheid wordt 
doorgaans gemeten in POM (particulair organisch materiaal) of in chlorofyl-a. Het is aannemelijk 
dat het water dat het gebied Waterdunen binnenstroomt een gelijke concentratie aan POM heeft 
als het water in de Westerschelde. Het POM kan afgeleid worden van de gemeten POC gegevens 
(particulair organisch C, koolstof)(www.waterbase.nl). Bij het monsterpunt Vlissingen Boei SSVH is 
de POC concentratie 1,049 (± 0,62) mg/liter (gemiddelde van een reeks van 30 metingen in 2006).  
De POC concentratie kan omgerekend worden naar POM met behulp van de omrekenfactor 1,9 
(Smaal, 1997), dit betekent dat er 1,99 mg/liter POM in het instromende water zit.  
 
De verblijftijd van het water in Waterdunen is in de variant Gevarieerd gemiddeld 3,4 dagen en in 
Natuurlijk 1,5 dagen. Het overgrote deel van de biomassa aan algen zal van buiten aangevoerd 
worden (Westerschelde/Noordzeewater) en de productie van algen in het systeem zelf zal gering 
zijn. Het totale volume van het water is in de variant Gevarieerd gemiddeld 900.000m3 en in 
Natuurlijk gemiddeld 940.000m3. Zie voor deze gegevens ook tabel 4.2 in hoofdstuk 4. 
 
Onderstaande tabel geeft een schatting van de productiehoeveelheden (standing stock) van 
volwassen exemplaren mosselen, kokkels, oesters en tapijtschelpen/venusschelpen indien 10% van 
het totale watervolume van Waterdunen gebruikt gaat worden voor schelpdierteelt.  
 
Tabel 8.1 Schatting van mogelijke schelpdierproductie in waterdunen 

  

Totaal 
beschikbaar 
voedsel mg 
POM per liter 
1) 

Voedselbehoefte 
per individu per 
dag in mg POM2) 

Filtratiesn
elheid l/h 
per 
schelpdier 

Totaal 
gewicht 
volwassen 
schelpdier 
g/stuk  

Aantal 
volwassen 
expemplaren 
in een kg 

Benodigd 
waterdunen water 
in liters voor de 
dagelijkse voeding 
van een kg 
volwassen 
schelpdieren3) 

GEVARIEERD 
WATERDUNEN  
Kg volwassen 
schelpdieren te 
houden in 10% 
van het totale 
systeem (900.000 
m3)4) 

NATUURLIJK 
WATERDUNEN 
Kg volwassen 
schelpdieren te 
houden in 10% 
van het totale 
systeem 
(940.000 m3)  Bron  

Mosselen 1,99 112 2 18 55,6 3126,7 8466 20042 RIGO schelpdiermodel, 2008 

Mosselzaad 1,99 0,9   0,129 7751,9 3505,9 7550 17875 Mosselzaadmodel P.Kamermans 

Kokkels 1,99 30 0,6 12,5 80,0 1206,0 21949 51961 Heringa &  v. Houcke, 2006 

Oesters 1,99 540 22 77 13,0 3524,1 7511 17782 Rueda et al, 2005 

Tapijtschelpen 1,99 420 16 58 17,2 3638,9 7274 17221 www.waterbase.nl 

                  
Berekend aan de hand van seston 
en filtratiesnelheid  

Toelichting tabel 8.1: 
1) Voor de voedselbeschikbaarheid is uitgegaan van het voedsel dat van buitenaf het systeem binnenkomt, de verblijftijd is te kort voor het 

systeem om zelf productie te kunnen leveren. 
2) Er is uitgegaan van de voedselbehoefte van volwassen schelpdieren.   
3) Het dagelijks benodigd volume waterdunen water voor de voeding van een kg volwassen schelpdieren is als volgt berekend: (dagelijkse 

voedselbehoefte per individu/beschikbare voedsel voor kweek)* aantal individuen/kg.  

4) Het aantal kg’s volwassen schelpdieren die te houden zijn in 10% van het totale watervolume: (totale inhoud van het Waterdunen-systeem (vb 
900.000m3)/ benodigd waterdunen water per dag)/verblijftijd van het water in het systeem*10%. De verblijftijd is voor de variant Gevarieerd 3,4 
dagen en voor Natuurlijk 1,5 dagen (zie ook tabel 4.2) 

 
Omdat uit is gegaan van de voedselbehoeftes van volwassen schelpdieren, betekent dit dat de 
berekende uitkomsten minimale productieschattingen zijn. Indien volwassen exemplaren voldoende 
voedsel kunnen vergaren voor levensonderhoud is het zeker zo dat hetzelfde aantal het traject van 
opkweek (juveniel tot consumptieformaat) met genoeg voedsel kan volbrengen. De schattingen van 
de productiehoeveelheden voor het gebied Waterdunen liggen daarom iets lager (4400 kg/ha 
productie aan mosselen bijvoorbeeld) dan de productiegetallen die genoemd worden op blz. 6 van 
dit rapport.  
Door schelpdierzaad van buiten het plangebied te gebruiken (bijvoorbeeld afkomstig uit hatchery’s 
of MZI’s) zal het natuurlijke schelpdierbestand in Waterdunen niet aangetast worden. De 
schelpdieren bestemd voor de teelt zullen wel met behulp van bijvoorbeeld netten afgeschermd 
moeten worden voor predatie door vogels. 
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8.3 Mogelijkheden technische inpassing  
Afhankelijk hoe het gebied ingericht gaat worden kunnen verschillende aanbevelingen gedaan 
worden omtrent de inpassing van zilte teelten in het gebied. Hierbij is gebruik gemaakt van de MER 
variant Gevarieerd/Aangepast Waterdunen en de MER variant Natuurlijk Waterdunen. Dit is een 
meest voor de hand liggende indeling, wat niet wil zeggen dat er andersom geen mogelijkheden 
zijn. Ook een schakeling van teelten is mogelijk in beide varianten.  
 
Voor zowel schelpdierteelt als voor de zilte gewassen zal gedacht moeten worden aan 
infrastructuur. Landbouwmachines, vrachtwagens en ander verkeer zullen tot bij het teeltgebied 
moeten kunnen komen. Voorwaarde voor de inpassing van deze teelten is daarom dat het vlakbij 
wegen (en/of fietspaden) gesitueerd is. Wandelpaden kunnen niet gebruikt worden voor 
bovengenoemd verkeer.  
 
MER variant ‘Gevarieerd Waterdunen’ 

 
Figuur 8.12 MER variant gevarieerd Waterdunen met invulling van verschillende teeltmogelijkheden.  

 
1. Dit gebied is oorspronkelijk aangeduid als zoekgebied voor zilte landbouw. Het ligt aan het 

uiteinde van een geul en incidentele overstroming van het gebied is mogelijk. De 
grondsoort zal naar verwachting zandige klei zijn, waar hier en daar opslibbing mogelijk is. 
Dit maakt het geschikt voor de soorten: 

a. Zeekraal 
b. Lamsoren 
 

2. Dit is een gebied waar volgens de huidige plannen recreatiewoningen komen. Zilte 
volkstuintjes zijn hier mogelijk en daar het gebied ook aan de voet van de duinen ligt en de 
grond naar verwachting zandiger is dan elders in dit gebied, is het met name geschikt voor:  

a. Zeekool 
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3. Idem aan punt 1. 
 
4. Dit gebied (en tevens alle andere gebieden in het plan bestemd voor zoute graslanden) ligt 

verder van de geulen vandaan. Omdat hier geen overstroming plaatsvindt en de bodem 
naar verwachting uit lichte klei bestaat in een zoute omgeving, kan dit een locatie zijn 
voor het telen van: 

 
a. Groene asperges 
b. Selderij 
c. Spelt 
d. Bieten 
e. Gerst 
f. Koolzaad  
 

5. Punt 5 bevindt zich op de grens van een zoute naar een zoete omgeving en kan ook een 
geschikte locatie zijn voor de onder punt 4 genoemde gewassen.  

 
6. en 7. Rondom de inlaat van de duiker en de daarbijbehorende geul zijn er mogelijkheden 

voor schelpdierteelt. Met name vijversystemen (mits met voldoende verversing) zijn 
geschikt omdat daar de stroomsnelheid geen invloed heeft.  

 
7. Een schakeling van teelten kan aangebracht worden aan de randen van de vijversystemen,  

een combinatie van schelpdieren met de zilte groenten zeekraal of lamsoren zijn het meest 
geschikt. 

 
MER variant ‘Natuurlijk Waterdunen’ 
De verversing zal dichtbij de duikers het grootst zijn, voor schelpdierkweek is het dus belangrijk 
dat de locatie van de kweek in de buurt van de duiker(s) gekozen wordt. 

 
Figuur 8.13 MER variant Natuurlijk Waterdunen met invulling van verschillende teeltmogelijkheden. 
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1. Dit is de inlaatgeul waar het water als eerste binnenstroomt. Een prima locatie voor 
bouchotpalen voor de mosselkweek. Dit kan ook in de uitstroomgeul (5), waar mogelijk 
erosie kan gaan optreden.  

 
2. en 3. Mogelijke locaties voor vijversystemen: Dichtbij de inlaat, voor voldoende verversing. 

In de vijvers kunnen zowel bouchotpalen geplaatst worden, off bottom oester stellages, en 
indien voldoende diep kan er ook gewerkt worden met mosselhangculturen.  

 
4. en 5. Locatie voor bouchotpalen, maar eventueel ook off bottom oester/kokkel of 

tapijt/venusschelp stellages.  
 

6. Dit gebied is oorspronkelijk aangeduid als zoekgebied voor zilte landbouw. Het ligt aan het 
uiteinde van een geul en incidentele overstroming van het gebied is mogelijk. De  
grondsoort zal naar verwachting zandige klei zijn, waar hier en daar opslibbing mogelijk is. 
Dit maakt het geschikt voor de soorten: 

a. Zeekraal 
b. Lamsoren  

 
7. Dit gebied (en tevens alle andere gebieden in het plan bestemd voor zoute graslanden) ligt  

verder van de geulen vandaan. Omdat hier geen overstroming plaatsvindt en de bodem 
naar verwachting uit lichte klei bestaat in een zoute omgeving, kan dit een locatie zijn  
voor het telen van: 

a. Groene asperges 
b. Selderij 
c. Spelt 
d. Bieten 
e. Gerst 
f. Koolzaad 

 
8. Dit is een gebied waar volgens de huidige plannen recreatiewoningen komen. Zilte  

volkstuintjes zijn hier mogelijk en daar het gebied ook aan de voet van de duinen ligt en de  
grond naar verwachting zandiger is dan elders in dit gebied, is het met name geschikt voor:  

a. Zeekool 
 

9. Een schakeling van teelten kan aangebracht worden aan de randen van de vijversystemen, 
een combinatie van schelpdieren met de zilte groenten zeekraal of lamsoren zijn het meest 
geschikt. Daarbij moet gezorgd worden dat het water eerst langs/door de vijversystemen 
stroomt, zodat de nutriënten uitgescheiden door de mosselen als meststof kunnen dienen 
voor de zilte groenten.  
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9. Arrangementen voor realisatie van zilte teelten 
In het rapport ‘Zilt verweven’ (Van Schaijk, 2007) zijn een aantal concepten uitgewerkt voor 
integrale gebiedsontwikkeling, waarbij zilte landbouw en zilte natuur de hoofdrol spelen. 
Onderstaande figuur afkomstig uit het genoemde rapport (figuur 9.1) geeft aan dat er verschillende 
mogelijkheden zijn op dit gebied.  

 
 

 
 
 

Voor het project Waterdunen geldt dat de zilte landbouw/aquacultuur productie niet alleen 
gecombineerd moet worden met natuurontwikkeling, maar ook met recreatie. Voor het integreren 
van zilte teelten met natuur en recreatie is hierbij uitgegaan van drie startpunten:  

- zilte activiteiten  
- zilte zaak  
- zilte proeftuin.  

Elke zilte onderneming in Waterdunen moet van een combinatie van (tenminste twee van) de drie 
startpunten, dit is een algemene conclusie die getrokken kan worden uit voorgaande hoofdstukken 
en op basis van de gehouden interviews.  

9.1 Zilte beleving - recreatie 
Hieronder vallen allerlei mogelijke (recreatieve) activiteiten die met zilte teelten te maken kunnen 
hebben. Ook uit het buitenland zijn ideeën met betrekking tot recreatieve activiteiten te halen.  
 
Zilte volkstuintjes 
Veel mensen scheppen een genoegen in het zelf opkweken, oogsten, bereiden en eten van hun 
voedsel. Als variant op de aloude volkstuinverenigingen kunnen zilte perceeltjes verhuurd worden 
aan streek- of vakantieparkbewoners. Daarbij kan het gaan om groentepercelen, maar ook om 
afgepaalde schelpdierpercelen in de geulen. De mensen kunnen in clubverband gebruik maken van 
begeleiding bij het tuinieren, bijvoorbeeld om aan groentezaden te komen. Schelpdierhatchery’s 
kunnen een rol spelen bij de verkoop van mossel- of oesterzaad of van andere inheemse 
schelpdiersoorten.  
 

Figuur 9.1 Integrale gebiedsontwikkeling (bron: Van Schaijk, 2007) 
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Aan de Noordwestkust van de Verenigde Staten zijn soortgelijke ideeën al uitgewerkt, soms met 
extra doelen voor ogen. Zo worden mensen door hatchery’s en milieuorganisaties gestimuleerd om 
schelpdieren te zaaien om de algengroei in geëutrofieerde baaien het hoofd te bieden.   

 

 
Hatchery’s houden hiervoor speciale verkoopdagen voor particulieren en begeleiden de mensen 
met de opkweek (www.taylorshellfishfarms.com).  
 
Sliklopen/wadlopen tussen de schelpdieren 
Waterdunen is deels bestemd voor recreatie en als dit in combinatie kan met de beleving van zilte 
teelten worden er twee vliegen in een klap geslagen. In Massachusetts is bijvoorbeeld  een concept 
ontwikkeld waarbij men in inlagen met de hand of andere materialen op schelpdieren kan vissen. 
Met een soort ‘visvergunning’ 
kunnen recreanten met behulp 
van bijvoorbeeld schep, mandje 
en blote benen de schelpdieren 
uit de inlagen halen. Een andere 
manier om dit in te vullen is om 
recreanten met kokkelbeugels om 
te leren gaan en zo de traditie 
van handkokkelen mee te kunnen 
krijgen.  

 

Een andere vorm van zilte recreatie is het vissen in daarvoor bestemde visvijvers. In plaats van de 
bekende forellen of karpervijvers, zouden in Waterdunen zoute vijvers met rondvissen als zeebaars 
of zeebrasem mogelijk zijn.  
 
Zilte groenten beleving 
Recreanten kunnen in dit concept op bepaalde opengestelde dagen bij de boer zilte groenten gaan 
snijden. De boer heeft verschillende groenten zoals zeekool, zeekraal en zeeaster/lamsoor. Na het 
snijden kunnen de recreanten kookworkshops 
volgen waarbij ze op verschillende manieren 
de groenten klaar leren maken.  
 
Excursies 
Recreanten of andere groepen van binnen en 
van buiten het gebied kunnen excursies en 
maken naar de verschillende teelten en 
teeltmethoden, eventueel met proeverijen 
en andere activiteiten.  

Figuurreeks 9.2 
Zaaien en opkweek 
in ‘natte’, zilte 
volkstuintjes in de 
Delaware Bay 
(www.taylorshellfis
hfarms.com)  

Figuur 9.3 Kokkelvissen met kokkelbeugels           Figuur 9.4 Recreanten in Massachussets ‘vissend’ op schelpdieren 

Figuur 9.5 Recreanten in Frankrijk tijdens een rondrit langs 
oesterkweekstellages gedurende laag water 
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9.2 Zilte zaak – productie 
Hier gaat het om een gezonde en rendabele onderneming die verschillende zilte producten met 
succes kan telen. De ondernemer heeft zijn inkomsten uit de afzet van zijn producten bij 
restaurants, supermarkten en misschien ook uit export naar het buitenland. Onder de naam van 
een eventueel Zeeuws keurmerk kunnen de zilte producten als streekproduct worden verkocht.  
 
Een belangrijke voorwaarde om een gezonde zaak op dit gebied op te kunnen zetten is een 
innovatieve ondernemer. Deze ondernemer is niet bang om 
risico’s te nemen met minder bekende soorten of 
kweekmethoden.  
 
Daarnaast kan een ondernemer met bijvoorbeeld een 
winkel ter plaatse zijn producten aan de mensen brengen. 
Dit kunnen omwonenden zijn, maar ook recreanten. De 
ondernemer zou er voor kunnen kiezen om in deze winkel 
een divers zilt assortiment op te nemen, waaronder 
bijvoorbeeld andere streekproducten en de verkoop van 
vis. Een eventuele combinatie met de vismijn 
Breskens/Vlissingen zou mogelijk kunnen zijn. De Zeeverse 
vismarkt in Wieringen is een voorbeeld van zo’n combinatie 
(www.versevis.nl). 

9.3 Zilte proeftuin – experimenteren en leren 
Op dit moment is er nog maar beperkte kennis beschikbaar betreffende zilte teelten. In Nederland 
is er behoefte aan een ‘proefstation/proeftuin’ waar kennis opgedaan kan worden. Zilte teelten 
zouden ook in Waterdunen ingevuld kunnen worden als proefveldjes en proeftuintjes met 
eventueel laboratoria. 
 
De nadruk bij dit onderdeel ligt op het experimenteren en leren. Verschillende onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen, zoals AOC’s, Hogeschool Zeeland en WUR kunnen op kleinere perceeltjes 
experimenten uitvoeren met nieuwe en bestaande gewassen en soorten.  

  
Figuurreeks 9.7 Open dag op een proeftuin (www.proeftuinzwaagdijk.nl) 

 
De experimenten kunnen betrekking hebben op de geschiktheid en ontwikkeling van soorten als 
cultuurgewas. Daarbij gaat het om onderzoek naar:  

- de optimale kweekomstandigheden, bijvoorbeeld wat betreft zoutgehaltes, grondsoorten, 
voedingstoffen en dichtheden 

- de optimale teelttechnieken, bijvoorbeeld wat betreft zaaien, verzorgen, bevloeien, 
ziekte- en plaagbestrijding, oogsten, inclusief de mogelijkheden voor mechanisering 

- de veredeling van bestaande en nieuwe zilte gewassen, gericht op bijvoorbeeld ziekte- en 
plaagresistentie, productie en smaak 

- nieuwe gebruiksmogelijkheden van zilte gewassen 
Naast het experimenteren zelf is in een zilte proeftuinen ook het trainen van ondernemers en 
onderzoekers van belang. In de zilte proeftuin kunnen rondleidingen gegeven worden en kunnen er 
lezingen en voorlichtingen gegeven worden aan belangstellenden. De laboratoria zullen in verband 

Figuur 9.6 Zeeuws streekproduct 
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met landschappelijke inpassing buiten het Waterdunengebied gesitueerd moeten worden. Een zilte 
proeftuin kan een grote betekenis krijgen voor de bekendheid van zilte producten onder het brede 
publiek, maar ook onder specifieke groepen zoals chefkoks, productontwerpers en inkopers. Een 
goede wisselwerking tussen producenten en consumenten is van belang voor de ontwikkeling van 
een markt voor zilte producenten.   
 
9.4 Beeldvorming 
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om zilte teelten in te passen in Waterdunen. De nadruk 
kan gelegd worden op productie, maar ook op recreatie of op experimenteren. Verschillende 
beelden (o.a. afkomstig van Landschapsarchitect Bureau Lofvers) zijn in onderstaand figuur 
opgenomen. De beelden zijn in groot formaat weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. Daarnaast 
zijn in de bijlage (4) nog enkele foto’s van aquacultuur in het buitenland opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTIEF 

RECREATIEF EXPERIMENTEEL 

Figuur 9.8 Integratie van drie verschillende startpunten in
Waterdunen 
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10. Conclusie en aanbevelingen 

10.1 Conclusie 
De top 5 van de soorten met de meeste potentie voor het plan Waterdunen zijn onderverdeeld in 
zilte gewassen en schelpdieren: 
 
       Zilte gewassen:  Schelpdierteelten:  Teeltschakeling: 
1.  Zeekraal 1.  Mosselen hangcultuur 1.Zeekraal/lamsoren + schelpdieren 
2.  Lamsoren/zeeaster 2.  Mosselen bouchotcultuur 2.Zeekraal/lamsoren + vis/zagers 
3.  Asperge 3.  Kokkels off bottom  
4.  Zeekool 4.  Oesters off bottom  

5.  Selderij   5. 
 Tapijt- en venusschelpen 
 off bottom  

 
Zilte gewassen 
Bovengenoemde zilte gewassen stellen eisen aan de grondsoort en aan de mate van zoutwater-
invloed. Niet iedere locatie binnen Waterdunen is geschikt voor alle hierboven genoemde 
gewassen. De omvang van de teelt van zilte gewassen, moet niet groter zijn dan de (lokale) markt 
aan zou kunnen. Dit geldt met name voor de onbekendere soorten als zeekraal, lamsoren en 
zeekool. Voor asperge en selderij speelt dit een minder grote rol.  
 
Schelpdierteelt 
Op basis van de aanvoer van voedsel in het Westerschelde/Noordzeewater is productie van 
schelpdieren mogelijk in Waterdunen. Dit kan ingepast worden in vijversystemen of geulen en biedt 
de meeste perspectieven qua opbrengst als Waterdunen voorzien wordt van een inlaat en een 
uitlaatduiker. Er is vanuit de binnenlandse als de buitenlandse markt voldoende vraag naar de 
hierboven genoemde schelpdiersoorten. Indien er een zekere mate van mechanisatie nodig is, met 
name voor oogsten, kan dit mogelijk in conflict komen met de natuurdoelstellingen. 
 
Schakeling van teelten 
Zeekraal of lamsoor in combinatie met schelpdieren of in de tweede plaats met vis of zagers zijn 
voor het gebied Waterdunen de meest voor de hand liggende schakelingen. Voorwaarde hiervoor is 
dat de zeegroenten achter de schelpdieren, vis of zagers geschakeld worden in verband met de 
nutriëntenstroom.  

10.2 Aanbevelingen 
 

• Voor de precieze bepaling van de omvang van de schelpdierteelt moet verder en 
gedetailleerder uitgezocht worden wat de precieze aanvoer is van algen in het gebied. Het 
is het cruciaal om inzicht te krijgen in de gewenste en de beschikbare hoeveelheid voedsel, 
en in hoeverre de locatie en inrichting van Waterdunen daarop in kan spelen. 

 
• Indien gekozen wordt voor de teelt van zeekraal, lamsoren of zeekool moet rekening 

gehouden worden met de (locale) markt. Ervan uitgaande dat er op dit moment in Zeeland 
niet meer dan op enkele hectaren zeekraal gekweekt wordt, is het aan te bevelen om deze 
teelten bij aanvang ook in Waterdunen niet groot aan te pakken.  

 
• De productie van zilte teelten in Waterdunen, zowel van zilte gewassen als van 

schelpdieren, vergt een ondernemer die niet alleen ingesteld is op het halen van voldoende 
productie, maar er moet ook een combinatie aan gegaan kunnen worden met recreatie en 
rekening gehouden worden met natuurontwikkeling.  

 
• Situering van zilte teelten moet nabij wegen in verband met de bereikbaarheid. 
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http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ostrea_edulis/en 

o Mossel (,aritim edulis) 
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Bijlage 1. Teelttechnische en economische inventarisatie van mogelijk potentiële soorten 
Tabel B1.1 Teelttechnische gegevens  
Zilte groenten Beschikbare kennis Beschikbaar 

heid uitgangs- 
materiaal 

Geschikte grondsoort Bewerkelijkheid van de 
teelt 

Ziekte- 
gevoeligheid 
 

Periode  
Zaaien – oogst 

Mate van zout 
water 

Bron 

Zeekraal  
(Salicornia spp.) 

Wordt met succes 
geteeld op sommige 
plaatsen in Nederland 

Zaad is te 
verkrijgen in/via 
Frankrijk 
 

natte, voedselrijke, zilte, 
brakke of soms zoete grond. 
 

Mechanisch zaaien, nog 
handmatig oogsten, maar 
ontwikkelingen gaande 
voor mechanisch oogsten 

Weinig last van ziekten 
en plagen 

Binnen een seizoen 
Zaaien: maart 
Oogst: juni tot 
september 
Meerdere oogsten per 
seizoen 

Incidentele tot 
regelmatige 
overspoeling  
Kieming: zoet water 

 wilde-planten.nl  
Maarten Janse pers.med. 
Van der Voort, 2005 
Brandenburg, 2007 

Zeeaster/zulte 
(Aster tripolium) 

Wordt geteeld, 
Veredeling ter 
verbetering van 
ziekteresistentie is nog 
nodig 

Zaad is te 
verkrijgen in/via 
Frankrijk 
 

natte, voedselrijke, zilte, 
brakke of soms zoete grond. 
Zandige deklaag heeft een 
voordeel boven kleigrond 
(geeft teeltproblemen) 

Mechanisch zaaien 
handmatig oogsten, indien 
veredeling tot 
rechtopstaande bladeren 
met spinazie 
oogstmachine? 

Vatbaar voor ziektes en 
plagen. Diverse blad- 
en stengelboorders, 
maar ook diverse 
schimmelaantastingen 

Binnen een seizoen 
Zaaien: maart 
Oogst: juni tot augustus 

Incidentele 
overspoeling 

wilde-planten.nl 
Maarten Janse pers.med. 
Van der Voort, 2005 
Brandenburg, 2007 

Zeevenkel  
(Crithmum 
miritimum) 

 
Geen  

Zaad is niet 
beschikbaar, 
alleen te 
verzamelen in de 
natuur 

matig voedselrijke tot 
voedselrijke, brakke, vochtige 
grond. 

Wordt momenteel nog niet 
geteeld, dus niets bekend 

Niet bekend Niet bekend Overleeft 
overspoeling van 
zout water 

wilde-planten.nl 
Brandenburg, 2007 

Zeekool 
(Crambe 
(aritime) 

Wordt door een enkele 
hobbymatige tuinder 
gekweekt, niet op grote 
schaal. Plant zou 
veredeld moeten 
worden op ziekte- en 
plaagresistentie 

Zowel jonge 
planten als zaad 
zijn te krijgen: 
planten in NL en 
zaad in Frankrijk 

voedselrijke, brakke, vochtige 
grond met een hoog 
humusgehalte 

o.a. aanaarden, handmatig 
oogsten, jonge spruiten 
afdekken (in donker) 

Vatbaar voor ziektes en 
plagen die bij kool 
gebruikelijk zijn 

Drie jaar na zaaien 
oogstbaar 

Incidentele 
overspoeling 

Peron, 1990   
http://www.tuinkrant.com/planten
gids/groenten/30281.htm 
Brandenburg, 2007 

Asperge 
(Asparagus 
officinalis) 

Wordt in het oosten van 
NL met succes geteeld  

Zaad normaal te 
verkrijgen maar is 
in vergelijking 
met andere 
landbouwproduct
en erg duur 

droge, voedselarme tot matig 
voedselrijke, min of meer 
kalkrijke, humushoudende 
grond. 
 

Voorbewerking van de 
grond, aanaarden, steken 
etc. 
 

Aspergevlieg kan de 
stengel aantasten 
waardoor de asperge 
krom groeit 

Binnen twee tot drie 
jaar 

Verdraagt zilte 
omstandigheden  

Brandenburg, 2007 

Lepelblad  
(Cochlearia 
officinalis) 

 
Geen 

Zaad is niet 
beschikbaar, 
alleen te 
verzamelen in de 
natuur 

natte, matig voedselrijke tot 
voedselrijke, brakke grond. 
Ook op stenige plaatsen 

Wordt momenteel nog niet 
geteeld, dus niets bekend 

Niet bekend Niet bekend Incidentele 
overspoeling 

wilde-planten.nl 
Brandenburg, 2007 
 

Zeebiet of 
strandbiet (Beta 
maritima) 

Geen, maar misschien 
vergelijkbaar met 
gewone bieten? 

Zaad is niet 
beschikbaar, 
alleen te 
verzamelen in de 
natuur 

zandige, vochtige, 
voedselrijke grond 

Op de zelfde manier als 
gewone bieten 

Niet bekend Niet bekend Incidentele 
overspoeling 

wilde-planten.nl 
Brandenburg, 2007 

Zilte peen   Zaad is niet droge tot matig vochtige, Wordt momenteel nog niet Niet bekend Niet bekend Overleeft wilde-planten.nl 
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(Daucus carota 
subsp.   
Gummifer) 

Geen beschikbaar, 
alleen te 
verzamelen in de 
natuur 

matig voedselarme tot matig 
voedselrijke, hoogstens matig 
bemeste, vaak kalkhoudende 
grond 

geteeld, dus niets bekend overspoeling van 
zout water 

Brandenburg, 2007 

Selderij 
(Apium 
graveolens) 

Wordt met succes 
geteeld in Nederland 
 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

Klei, leem en leemachtig klei, 
vochtige tot vaak natte, 
voedselrijke, enigszins zilte 
tot brakke grond 

Onder normale (niet zilte) 
omstan-digheden vaak 
onder glas geteeld 

Schimmels, maar goed 
te bestrijden 

Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden 
goed  

McCarthy & Sanders, 2001 
Koike et al. 1996 
Brandenburg, 2007 

Schorrekruid 
(Suaeda 
maritima) 

 
Geen 

Zaad is niet 
beschikbaar, 
alleen te 
verzamelen in de 
natuur 

vochtige tot natte, 
voedselrijke, zilte grond 
 

Wordt momenteel nog niet 
geteeld, dus niets bekend. 
Verder: het is een liggend 
plantje en dus moeilijker te 
telen 

Niet bekend Niet bekend Incidentele 
overspoeling 

wilde-planten.nl  
Brandenburg, 2007 

Akkerbouwgew
assen met 
zouttolerantie 

Beschikbare kennis Beschikbaar 
heid uitgangs- 
materiaal 

Geschikte grondsoort Bewerkelijkheid van de 
teelt 

Ziekte- 
gevoeligheid 

Periode  
Zaaien – oogst 

Mate van zout 
water 

Bron 

Spelt  
(Triticum spelta) 

Wordt bij biologische 
boeren al (op kleine 
schaal) geteeld. 
Veredeling is nodig om 
de opbrengst per ha te 
kunnen verhogen. 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

arme zandige (klei) grond Zaaien en oogsten kan 
mechanisch 

Sterke soort, maar 
soms vatbaar voor 
schimmels en 
bladroest. Goed te 
bestrijden 

Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden  

Stallknecht et al, 1996 
Oplinger et al, 1990 
Brandenburg, 2007 

Gerst 
(Hordeum 
vulgare) 

 
Wordt met succes 
geteeld in Nederland 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

droge tot vochtige, matig 
voedselrijke, niet te zwaar 
bemeste, zoete tot brakke, 
meestal kalkhoudende grond 

Zaaien en oogsten kan 
mechanisch 
 

Voornamelijk vatbaar 
voor schimmels, goed 
te bestijden. 

Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden  

Duke, 1983 
Brandenburg, 2007 

Huttentut 
(Camelina 
sativa) 

Wordt in sommige 
delen van het land al 
geteeld. In Stuttgart 
wordt momenteel een 
veredelingsprogramma 
met deze plant 
uitgevoerd. 

Zaad is in 
Nederland te 
krijgen tegen een 
normale prijs  

vrij droge tot vochthoudende, 
matig voedselrijke grond 

Mechanisch zaaien en 
oogsten, zoals vlas  

Weinig last van ziekten 
en plagen 

Binnen een seizoen Overleeft 
overspoeling van 
zout water 

Putnam et al. 1993  
Brandenburg, 2007 
 

Koolzaad  
(Brassica 
napus) 

Wordt in sommige 
delen van het land 
geteeld 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

vochtige, voedselrijke grond Zaaien en oogsten kan 
mechanisch 

Verschillende 
schimmels, maar ook 
insecten. Goed te 
bestrijden. 

Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden  

Duke, 1983 
Brandenburg, 2007 

Quinoa 
(Chenopodium 
quinoa) 

In Europa nog niet 
zoveel als op 
Amerikaanse continent, 
daar wel veel kennis 
beschikbaar 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

zandige kleigrond Zaaien en oogsten kan 
mechanisch 

Op Amerikaanse 
continent vooral schade 
door insecten indien 
niet behandeld. Weinig 
bekend wanneer 
geteeld in Europa. 

Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden 
Geen verschil in 
opbrengst bij 
zoutgehalte van 11,4 
tot 21,69 g/liter NaCl  

www.quinoa.net 
Johnson & Ward, 1993   
Brandenburg, 2007 
 

Zwarte mosterd  
(Brassica nigra) 

Kleinschalige kweek bij 
een enkeling, kennis is 
er wel 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

vochtige, voedselrijke grond Zaaien en oogsten kan 
mechanisch 

 Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden  

Brandenburg, 2007 
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Biet  
(Beta vulgaris) 

Jarenlange ervaring, 
alleen de laatste 
decennia minder 
geteeld 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

Zand/klei, vochtige, 
voedselrijke grond 

Zaaien en oogsten kan 
mechanisch 

Virussen, schimmels, 
maar kan bestreden 
worden 

Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden  

Brandenburg, 2007 

Vlas Wordt met succes 
geteeld in NL 

Zaad normaal te 
verkrijgen 

Zilte leem/klei gronden Zaaien en oogsten kan 
mechanisch 

 Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden  

Brandenburg, 2007 

Siergewasse
n 

Beschikbare kennis Beschikbaar 
heid uitgangs- 
materiaal 

Geschikte grondsoort Bewerkelijkheid van de 
teelt 

Ziekte- 
gevoeligheid 

Periode  
Zaaien – oogst 

Optimaal 
zoutgehalte 

Bron 

Lamsoor 
(Limonium) 

 
Geen 

Zaad is niet 
beschikbaar, 
alleen te 
verzamelen in de 
natuur 

Natte  leem/kleigronden, 
matig tot voedselrijke, zilte 
grond 
 

Zaaien kan mechanisch Niet bekend Binnen een jaar Verdraagt zilte 
omstandigheden 

Brandenburg, 2007 
wilde-planten.nl 

Schelpdieren Beschikbare kennis Beschikbaar 
heid uitgangs- 
materiaal 

Geschikte grondsoort Bewerkelijkheid van de 
teelt 

Ziekte- 
gevoeligheid 

Periode  
Zaaien – oogst 

Optimaal 
zoutgehalte 

Bron 

Mosselen 
hangcultuur 

Goed Nederlandse 
hatchery’s 
/MZI/wildvang 

 Oogsten en zorgen dat de 
juiste algensoorten zich in 
voldoende mate in het 
water bevinden 

Rekening houden met 
een bepaalde mortaliteit 
door ziekte en predatie 

12 mnd 20 – 25 g NaCl/l Website FAO 

Mosselen 
bouchot 
 

Kennis met name in 
Frankrijk 

Nederlandse 
hatchery’s 
/MZI/wildvang 

 Idem Idem 12-18 mnd 20 – 25 g NaCl/l Idem 

Mosselen 
Bodem cultuur 

Goed  Nederlandse 
hatchery’s 
/MZI/wildvang 

 Idem Idem 12-18 mnd 20 – 25 g NaCl/l Idem 

Kokkels 
Bodemcultuur 

Goed Nederlandse 
hatchery’s  

 Idem Rekening houden met 
een bepaalde mortaliteit 
door ziekte en predatie 

12-16 mnd 20 – 25 g NaCl/l Heringa en Van Houcke, 2006 
www.kokkels.nl  

Kokkels 
Off bottom 

Weinig bekend over de 
groei van kokkels off 
bottom 

Nederlandse 
hatchery’s 

 Idem Idem 12-16 mnd 20 – 25 g NaCl/l Idem 

Oesters 
Bodemcultuur 

Goed Nederlandse 
hatchery’s 

 Idem Bonamia vooral bij 
platte oester 

3 tot 4 jaar 20 – 25 g NaCl/l Website FAO 

Oesters 
Off bottom 

Kennis met name in 
Frankrijk 

Nederlandse 
hatchery’s 

 Idem Idem 3 tot 4 jaar 20 – 25 g NaCl/l Idem 

Mesheften 
 

Weinig bekend, alleen 
vanuit de visserij 

Nederlandse 
hatchery’s 

 Idem Weinig over bekend 2 jaar in natuurlijke 
omstandigheden 

20-25 g NaCl/l  

St. 
Jacobsschelpen  

Alleen in buitenland Buitenlandse 
hatchery’s 

 Idem Geen 
noemenswaardige 
ziekten 

2-3 jaar 30 –35 g NaCl/l Website FAO 

Tapijtschelpen Alleen in buitenland Nederlandse 
hatchery’s 

 Idem Rekening houden met 
een bepaalde mortaliteit 
door ziekte en predatie 

2-3 jaar 20- 30 g NaCl/l Website FAO 
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Venusschelpen Alleen in buitenland Buitenlandse 
hatchery’s 

 Idem Rekening houden met 
een bepaalde mortaliteit 
door ziekte en predatie 

2-3 jaar 20- 30 g NaCl/l Website FAO 

Wormen Beschikbare kennis Beschikbaar 
heid uitgangs- 
materiaal 

Geschikte grondsoort Bewerkelijkheid van de 
teelt 

Ziekte- 
gevoeligheid 

Periode  
Zaaien – oogst 

Optimaal 
zoutgehalte 

Bron 

Zagers Goed Nederlandse 
productie  

 Zaaien, oogsten en voeren 
en tussendoor controle 

Rekening houden met 
een bepaalde mortaliteit 
door ziekte  

5 maanden 20- 30 g NaCl/l Hoekstra et al., 2005 

Algen         

Verschillende 
soorten 
zoutwateralgen  

Weinig over teelt in 
natuurlijke systemen. Er 
is meer bekend over 
gecontroleerde 
vijversystemen en foto 
bioreactoren 

Enten van 
systeem hoeft 
niet nodig te zijn 
indien er zich van 
nature geschikte 
algen bevinden 

 Weinig  Er bestaat de 
mogelijkheid van giftige 
algen in een natuurlijk 
systeem.  
 

Afhankelijk van de 
temperatuur, lichtinval 
en nutrienten. In een 
natuurlijk systeem zou 
in goede 
omstanigheden 
continue geoogst 
kunnen worden 

Afhankelijk van de 
soort, maar meestal 
20-30 g NaCl/l 

Reith et al. 2006 

Vissen         

Verschillende 
soorten 
piscivore 
zoutwater 
vissen in 
extensieve 
kweeksystemen 

Alleen over kweek in 
intensieve vijverstemen 
is kennis beschikbaar, 
slechts beperkte kennis 
over extensief kweken 
van piscivore vis.  

Afhankelijk van 
de vissoort in 
Nederland of 
andere Europese 
landen te 
verkrijgen 

 Dagelijkse controle, voeren 
en handmatig oogsten 

Gevoelig voor ziekten, 
maar ook voor 
waterkwaliteitsveranderi
ngen zoals bijvoorbeeld 
O2 gebrek.  

2 jaar in intensieve 
systemen 

Afhankelijk van de 
soort, maar meestal 
20-30 g NaCl/l 

www.aquacultuur.nl 

 

Herbivore 
zoutwater 
vissen in 
extensieve 
kweeksystemen 

Alleen in buitenland 
(Italië)  

Wildvang, maar 
ook productie in 
buitenlandse 
hatchery’s (Italië)  

 Idem Idem 3 jaar in intensieve 
systemen 

Idem, maar harder 
kan ook lagere 
zoutgehaltes 
verdragen 

Bedrijfsplan Harderkweek, 
cursisten Aquacultuur 2006 
www.fishbase.org 

         

 
Tabel B1.2 Economische gegevens 
Zilte groenten 
met 
productiepoten
tie 

Indicatie van 
opbrengst 
Kg/ha* 

Indicatie 
van de prijs 
per kg** 
 

Gemiddelde 
opbrengst 
€/ha 

Toepassing en marktperspectieven Concurrentie Mogelijkheden tot recreatief 
medegebruik 

Bron/link 

 
Zeekraal  
(Salicornia spp.) 

4000- 
6000 6,00-8,00 

 
 
 

24000-
48000 

Verse zilte groente, maar kan ook als 
glasconserven-groente aan worden geboden of in 
een klein kruidenpotje.  
Afname: de locale (Zeeuwse) consument en 
regionale restaurants 

Zeekraal wordt in Nederland op de 
schorren gesneden, jaarlijkse 
schatting hiervan: 15.000 kg 
Buitenlandse markt: jaarrond levering 
vanuit Mexico, Israël 

Zelf snijden in het land, 
klaarmaken en opeten in speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants 

Van der Voort, 2005 
Brandenburg, 2007 
Janse, pers med. 

Zeeaster/zulte 
(Aster tripolium) 

4000 3,00-4,00 

 
 

 
12000-

Verse zilte groente, maar zou bij grootschalige 
teelten als diepvries-groente zeer geschikt zijn. 
Bevat veel vitamine C, foliumzuur en ijzer. Afname: 
de locale (Zeeuwse) consument en regionale 

Wordt op de schorren verzameld, 
schatting: 
35.000 kg  

Zelf snijden in het land, 
klaarmaken en opeten in speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants 

Van der Voort, 2005 
Brandenburg, 2007 
Janse, pers med. 
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16000 restaurants 

Zeevenkel  
(Crithmum 
miritimum) 

Onbekend Onbekend Onbekend Blad en vruchtjes kunnen als keukenkruid worden 
benut 
Het gewas wordt reeds in Frankrijk en de Britse 
Kanaaleilanden als keukenkruid gebruikt en wordt 
op glas als bijgroente verkocht 

Wordt alleen in Frankrijk en Groot 
Brittanie op kleine schaal uit de 
natuur verzameld 

Streekproduct Brandenburg, 2007 
 

Zeekool 
(Crambe 
maritima) 

Vergelijkbaar 
met asperge: 
 
9000 

Onbekend Onbekend Als zilte groente (ondergrondse scheuten), maar 
kan ook als oliegewas benut worden (oliehoudende 
zaden) 
In Engeland wordt de plant als bladgroente 
gegeten en gewaardeerd. 

Als bladgroente een beetje 
verzameling uit het wild en 
concurrentie van kleine (Franse) 
tuinierders 

Zelf snijden in het land, 
klaarmaken en opeten in speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants 

Brandenburg, 2007 
 

Groene asperge 
(Asparagus 
officinalis) 

 
9000 

 
3,20 
 

 
28800 

Toepassing bekend: in kleiige vaste gronden komt 
asperge boven de grond � groene kleur met 
pittiger smaak.  

 Zelf snijden in het land, 
klaarmaken en opeten in speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants 

Brandenburg, 2007 
www.asperge.nl  

Lepelblad  
(Cochlearia 
officinalis) 

Onbekend Onbekend Onbekend Lepelblad werd vroeger verzameld vanwege de 
heilzame werking en hoge gehalte aan vitamine C. 
Lepelblad kan als kruid (streekproduct) worden 
ontwikkeld.  

Geen: het gewas wordt nu niet 
verzameld uit de natuur noch 
geteeld.  

Streekproduct Brandenburg, 2007 

Zeebiet of 
strandbiet (Beta 
maritima) 

Onbekend Onbekend Onbekend Wordt momenteel in beschouwing genomen voor 
zijn toepassing als kruid en misschien als groente 

Geen Streekproduct Brandenburg, 2007 

Zilte peen  
(Daucus carota 
subsp.   
Gummifer) 

Onbekend Onbekend Onbekend Van de Nederlandse inheemse populaties weerden 
tot in de 16de eeuw de vruchtjes verzameld om er 
thee van te zetten. Voordat de plant als 
cultuurgewas geteeld kan worden zullen 
toxiciteittesten uitgevoerd moeten worden en 
evaluatie plaatsvinden via de Commissie Nieuwe 
Voedingsmiddelen 

Geen Streekproduct Brandenburg, 2007 

Selderij 
(Apium 
graveolens) 

25000 – 
35000  

0,66/kg 16500- 
23100 

Knolselderij, bleekselderij en bladselderij geven 
een extra sterke smaak onder zilte 
omstandigheden. Toepassing bekend. 

Concurrentie van selderijkwekers in 
kassen: geschatte jaarlijkse NL 
productie:  

Zelf snijden in het land, 
klaarmaken en opeten in speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants 

Brandenburg, 2007 
McCarthy & Sanders, 2001 

Schorrekruid 
(Suaeda 
maritima) 

Onbekend Onbekend Onbekend In de Britse kanaaleilanden wordt dit gewas 
incidenteel verzameld en op zuur gezet. De plant 
zou in NL ook als specialiteit gebruikt kunnen 
worden en worden aangeboden als kruid bij bijv. 
visgerechten. Incidenteel gebruik rond Britse 
kanaaleilanden 
Voordat de plant als cultuurgewas geteeld kan 
worden moet evaluatie plaatsvinden via de 
Commissie Nieuwe Voedingsmiddelen 

Verzameling in Britse 
Kanaaleilanden, verder geen 
concurrentie 

Zelf snijden in het land, 
klaarmaken en opeten in speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants 

Brandenburg, 2007 

Akkerbouwgew
assen met 
zouttolerantie 

Gemiddelde 
opbrengst 
Kg/ha 

Prijs per kg 
 
 
 

Opbrengst 
€/ha 

Marktperspectieven Concurrentie Mogelijkheden tot recreatief 
medegebruik 

Bron/link: 

Spelt  
(Triticum spelta) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

In Nederland is speltmeel, speltbloem en 
speltbrood of koekjes vaak te verkrijgen bij 
natuurvoedings- en reformwinkels. Van spelt wordt 
verschillende soorten pasta’s, bier en jenever 

Traditionele graansoorten Streekproduct Stallknecht et al. 1996 
Brandenburg, 2007 
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4000-5000 0,27 1080-1350 gemaakt, en met de kafjes worden kussens gevuld. 

Gerst 
(Hordeum 
vulgare) 

 
 
 
6000-8000 

 
 
 
0,27 

 
 
 
1620 – 2160 

Gerst wordt voornamelijk gekweekt voor het 
brouwen van bier en whisky. Een interessante 
toepassing zou zijn om te onderzoeken of van zilt 
geteeld gerst ‘bijzonder’ bier kan worden gebrouwd 

Geen  
Streekproduct 

Wikipedia 
Brandenburg, 2007 
 
 

Huttentut 
(Camelina 
sativa) 

 
 
 
 
1800 – 2200 

 
 
 
 
onbekend 

 
 
 
 
onbekend 

Oud inheems oliehoudend gewas, de olie werd 
vroeger vooral gebruikt voor olielampen, als 
spijsolie en soms als smeermiddel. Tegenwoordig 
zou grootschalige teelt  geschikt zijn voor 
biobrandstof 

Als grondstof voor biobrandstof 
concurrentie van andere 
oliehoudende gewassen die simpeler 
te telen zijn 

 Putman et al. 1993 
Brandenburg, 2007 
Wikipedia 

Koolzaad  
(Brassica 
napus) 

 
3500-5000 

 
0,25 

 
875 – 1250 

Oliehoudende zaden worden gebruikt voor 
biobrandstof 

Biobrandstof gewassen met hogere 
opbrengsten 

 
Geen 

Duke, 1983 

Quinoa 
(Chenopodium 
quinoa) 

 
 
 
1200 –1300 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
0,70-1,75 
 
 
 
 

 
 
 
840 – 1500 

Quinoa lijkt in onverwerkte vorm op gierst en 
couscous. In Nederland wordt quinoa, ook wel 
gierstmelde genoemd, gebruikt ter afwisseling van 
deze graanproducten. Quinoa is glutenvrij. Quinoa 
wordt in Nederland ook geteeld als voedergewas 
voor melkkoeien.  
Als graangewas heeft quinoa potentie: de 
voedingswaarde is hoog en in de 
levensmiddelenbranche is er om die reden 
belangstelling voor. 

Traditionele graansoorten  
Streekproduct 

 
Johnson and Ward, 1993 
Brandenburg, 2007 
www.quinoa.net  
 

Zwarte mosterd  
(Brassica nigra) 

 
 
1200 – 2000 

 
 
onbekend 

 
 
onbekend 

Wordt op kleine schaal geteeld voor de 
ambachtelijke mosterdbereiding. Op basis van 
deze plant kan de pijnstillende werking voor de 
spieren en gewrichten via mosterdpleiders worden 
ontwikkeld 

Import uit buitenland Streekproduct Brandenburg, 2007 
Duke, 1983 
Carr, 1993 

Biet  
(Beta vulgaris) 

 
60000-
100000 

 
0,043 

 
2580-4300 

Verschillende bieten: rode bieten, voerderbieten, 
suikerbieten � toepassing bekend. Ook potentie 
als bio-energiegewas 

Geen   
 

Brandenburg, 2007 
Wikipedia 

Vlas 
(Linum 
usitatissimum) 

 
1500 –2000  

 
 

 
 

Er is vezelvlas en olievlas. Vezelvlas wordt geteeld 
voor de productie van linnen garens. Uit olievlas 
wordt lijnzaad gewonnen, waaruit lijnolie wordt 
geperst. De lijnolie wordt onder andere toegepast 
in zeep, verf en linoleum. 

Geen Geen  
Wikipedia 
Brandenburg, 2007 
Berglund, 2002 

Schelpdieren Gemiddelde 
opbrengst 
Kg/ha (bij 
intensieve 
teelt) 

Prijs per kg 
 
 
 

Opbrengst 
€/ha 

Marktperspectieven Concurrentie Mogelijkheden tot recreatief 
medegebruik 

Bron/link: 

Mosselen 
hangcultuur 

40000 1,50-2 60000-8000 In Benelux en verder in Europa voldoende vraag.  Traditonele kweek Duiken rondom de hangculturen Prins& Dingemanse, pers med.  
Viskwekerij Neeltje Jans 
Provincie Zeeland, 2006 

Mosselen 
bouchot 

25000-35000 Idem 37500-
60000 
 

Idem Idem Zelf verzamelen en al 
wandelende rauw opeten of 
klaarmaken (thuis of speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants) 

IFEMER, 2004 
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Mosselen 
On bottom 

 Idem  Idem  Idem  

Kokkels on 
bottom 

20000-30000 2-3 40000-
90000 

Weinig markt in Nederland, voornamelijk export 
naar buitenland. Het grootste deel wordt geleverd 
aan conservenfabrieken. Export naar Spanje, 
Portugal. 

Visserij/handkokkelaars Zelf verzamelen en al 
wandelende rauw opeten of 
klaarmaken (thuis of speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants) 

www.kokkels.nl  
Heringa & Van Houcke, 2006 

Kokkels off 
bottom 

 Idem  Idem  Idem Idem Idem 

Oesters 
On bottom 

2000 1,25-10 6000-20000 
 

In Benelux en verder in Europa voldoende vraag. Franse oesterkweek Zelf verzamelen en al 
wandelende rauw opeten of 
klaarmaken (thuis of speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants) 

Provincie Zeeland, 2006 
FAO website, 2007 

Oester off 
bottom 

5000 Idem 6250 – 
50000 

Idem Idem Idem FAO website, 2007 

St. 
Jacobsschelpen 

2000 
(aanname) 

6-7 12000-
14000 

Restaurants Buitenlandse kweek Zelf verzamelen en al 
wandelende rauw opeten of 
klaarmaken (thuis of speciaal 
daarvoor ingerichte restaurants) 

Website Zeevishandel Roeleveld 
FAO website, 2007 
 

Tapijtschelpen 3000 5 15000 Restaurants Buitenlandse kweek Idem  
FAO website, 2007 

Venusschelpen 3000 5 15000 Restaurants Buitenlandse kweek Idem FAO website, 2007 

Wormen Gemiddelde 
opbrengst 
Kg/ha (bij 
intensieve 
teelt) 

Prijs per kg 
 
 
 

Opbrengst 
€/ha 

Marktperspectieven Concurrentie Mogelijkheden tot recreatief 
medegebruik 

Bron/link: 

Zagers 9500 2-5 19000-
47000 

Zagers voor sportvisserij, maar kunnen ook 
gekweekt  worden als grondstof voor visvoer 
(alternatief voor vismeel/visolie problematiek 

Geen Geen Hoekstra et al., 2005 

Algen        

Verschillende 
soorten 
zoutwater algen 

30000 kg  
droge stof/ 
jaar in open, 
gecontroleerd
e vijver 
systemen.  

Ongeveer € 
15 per kg 
droge stof 

150000 De huidige markt van microalgen bestaat 
voornamelijk uit  hoogwaardige toepassingen: 
voedingssupplementen, aquacultuur, cosmetische 
industrie. Veel perspectief zit er in biobrandstoffen 
uit algen, maar ook de sterke toename van de 
vraag naar visolie geeft goede mogelijkheden voor 
productie met micro algen.  

Concurrentie van intensieve 
kweeksystemen zoals foto 
bioreactoren, gecontroleerde 
vijversystemen etc., die een betere 
en continue kwaliteit kunnen leveren 

Geen Reith et al. 2006 

Vissen        

Verschillende 
soorten 
piscivore 
zoutwater 
vissen in 
extensieve 
kweeksystemen 

Nvt Ongeveer 10 
€/kg 

Nvt  Door de toenemende vraag naar vis is kweekvis de 
laaste tijd steeds meer in opkomst ivm 
overbevissing van de verschillende vissoorten. De 
piscivore vissoorten tong, tarbot en zeebaars zijn 
erg gewilde soorten bij restaurateurs. 

Wildvang Een mogelijkheid is visvijvers en 
bezichtigingen met uitleg 

www.aquacultuur.nl  
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Herbivore 
zoutwater 
vissen in 
extensieve 
kweeksystemen 

Nvt  3,50€/kg Nvt  De enige inheemse herbivore vis die voor 
consumptie gebruikt wordt is de harder. 
Nederlandse harders worden geëxporteerd naar 
zuid Europese landen. Afzet in NL is beperkt.  

Idem Idem Bedrijfsplan Harderkweek, cursisten 
Aquacultuur 2006 
www.biologischevis.nl 
www.waddengoud.nl  



Bijlage 2. Multicriteria analyseinstrument  

 
 
 

Beoordeling: 
Criteria: 

 
- - - 0 + ++ 

TEELTTECHNISCH 
 

     

Soort wordt op redelijke 
schaal gekweekt in NL 
maar de teelt moet nog 
geoptimaliseerd worden 

Beschikbare kennis 

 
 
 
 
 
   

Niks bekend 

 
Soort wordt alleen in 
andere werelddelen of 
Zuid-Europese landen 
gekweekt en er is 
weinig tot niks bekend 
over de mogelijkheden 
tot productie in NL 

Soort (of 
kweekmethode) wordt 
bij een enkele 
liefhebber in Europa/NL 
gekweekt (gebruikt), 
maar problemen bij 
opschaling zijn niet 
bekend 

Soort wordt met succes 
gekweekt in andere 
Europese landen met 
vergelijkbaar klimaat  

Soort wordt met succes 
in NL op grote schaal 
gekweekt 

Beschikbaar in 
Nederland, maar zal uit 
de natuur gehaald 
moeten worden � zeer 
bewerkelijk 

Materiaal is op enkele 
plaatsen in Nederland 
beschikbaar maar 
kostbaar 

Materiaal is voor een 
redelijke prijs 
beschikbaar 

Materiaal is overal 
verkrijgbaar voor een 
normale prijs  

Beschikbaarheid  
uitgangsmateriaal 

 

Niet beschikbaar in 
Nederland 

Beschikbaar in 
buitenlandse hatchery’s 

Beschikbaar in 
Nederlandse hatchery’s 
maar nog in 
experimentele fase 

Beschikbaar in 
Nederlandse hatchery’s 

Beschikbaar in 
Nederlandse hatchery’s, 
maar ook via andere 
manieren/mogelijkhede
n 

Geschikte grondsoort)  Anders dan klei of zand Zand Zandige kleigrond Klei Zware zeeklei 

Bewerkelijkheid  
van de teelt 

 Dagelijks aandacht 
(voeren en/of 
verschonen), oogsten 
en zaaien moet 
handmatig,   
of bewerkelijkheid niet 
bekend 

Wekelijks aandacht 
nodig gedurende het 
groeistadium, 
handmatig zaaien en 
oogsten 

Maandelijks aandacht 
nodig gedurende het 
groeistadium, 
handmatig zaaien en 
oogsten 

Maandelijks aandacht 
nodig gedurende 
groeistadium, 
mechanisch zaaien en 
oogsten 

Mechanisch zaaien en 
oogsten en verder geen 
aandacht nodig 

Ziekte en predatie 
gevoeligheid of 
teelttechnische risico’s 

 

Niets bekend   

Nog geen oplossingen/ 
remedie gevonden voor 
ziekten of predatie OF 
soort is gevoelig voor 
waterkwaliteitsveranderi
ngen. Verlies van 
individuen (bijv.in 
juveniele fase) door 
getijdenstroming   

Ziekte en of 
predatiegevoelig maar 
met bepaalde 
maatregelen makkelijk 
te voorkomen OF 
geschatte verversing 
kan voor problemen 
zorgen ivm 
nutriëntenophoping en 
O2 voorziening 

Licht ziektegevoelig 
maar makkelijk te 
voorkomen, ook 
predatie makkelijk te 
voorkomen. Alleen 
gevoelig voor extreme 
waterkwaliteitsveranderi
ngen. O2 voorziening is 
voldoende bij geschatte 
verversing 

Sterke soort, niet ziekte 
gevoelig, niet 
predatiegevoelig, geen 
verlies van individuen 
door stroming en 
ongevoelig voor 
waterkwaliteitsveranderi
ngen (O2 voorziening) 

Periode zaaien tot oogst 

 

> 3 jaar  3 jaar  2 jaar Binnen een seizoen 

Binnen een seizoen en 
meerdere oogsten 
mogelijk 

Geen  
Alleen zilt grondwater, 
geen overspoeling  

Product overleeft 
incidentele overspoeling 

Regelmatige 
overspoeling  Dagelijkse overspoeling  

Benodigde hoeveelheid 
zout water of 
zoutgehaltes 

 

< 5 g NaCl/l 5-15 g NaCl/l 15-20 g NaCl/l 20-25 g NaCl/l 25-30 g NaCl/l 
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Beoordeling: 
Criteria: 

 
- - - 0 + ++ 

 
ECONOMISCH 

 
     

Opbrengst  
€/ha 

 Niet bekend omdat soort 
niet wordt geteeld of 
< € 1.000,-  

€ 1.000,-  -  
€ 5.000,- 

€ 5.000,- tot 
€ 10.000,- 

€ 10.000,- tot  
€ 50.000,- > € 50.000,- 

Marktperspectieven 

 

Geen vraag uit NL of 
omringende landen 
omdat men het product 
niet kent 

Wel vraag, maar de markt 
is klein en zal naar 
verwachting de eerste 
jaren ook nog niet hard 
groeien.  

Wel vraag naar het 
product, maar afzet 
voornamelijk buitenland 
of specifieke branche 
(reformzaken e.d.) 

Vraag is voornamelijk in 
de regio, buiten de regio 
een nog weinig bekend 
product 

Veel vraag, zowel  
regionale, Nederlandse 
als buitenlandse 
afzetmogelijkheden 

Concurrentie 

 

Concurrentie niet bekend 

Concurrentie uit 
buitenland die goedkoper 
kunnen produceren  

Concurrentie van 
verzameling uit de natuur 
of goedkoper te telen 
gelijksoortige producten 

Geen concurrentie omdat 
product nog niet bekend 
is als consumptieproduct Geen concurrentie 

Mogelijkheden tot 
recreatief medegebruik  

 
 
 
 
 2 x 

Geen toegang tot 
teeltgebied  

Wandelpaden door 
teeltgebied maar niet 
rapen of verzamelen en 
uitleg mbv bordjes 

Streekproduct wordt 
geteeld en is na 
verwerking te koop bij 
allerlei lokale en verdere 
detailhandel 

Zelf door recreanten  te 
verzamelen, geen 
begeleiding in culinair 
gedeelte 

Zelf door recreanten  te 
verzamelen 
(rapen/plukken)en klaar 
te maken in een 
restaurant. Visvijvers.  

LANDSCHAPPELIJKE 
INPASSING 

 
     

Landschappelijke 
inpassing 

 

Intensief, in betonnen 
bassins met pompen, 
beluchting en  
overspanning  

Semi-intensief, wel 
betonnen bassins, maar 
m.b.v. getij 
waterverversing: geen 
pompen nodig 

Extensief in  ‘natuurlijk’ 
systeem, maar wel 
tijdelijke constructies 
nodig  
(oesterrekken, 
hangculturen) 

Extensief in ‘natuurlijk’ 
systeem, maar wel 
overspanning nodig ivm 
predatie/vochtig houden 
van grond 

Extensief, het geheel 
komt natuurlijk over of het 
beeld van normale 
akkerbouw 

Natuurvriendelijkheid of 
vervuiling van de teelt 
(alleen bij natte 
aquacultuur) 

 
Beroering van de bodem 
bij oogsten (dieper dan 5 
cm) 

Beroering van bodem 
oppervlakkig, minder dan 
5 cm - 

Toevoeging van voer 
zorgt voor nutriënten 
ophopingen in het 
systeem 

Geen enkele verstoring of 
schade tijdens de teelt 
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Bijlage 3. Beeldvorming door Bureau Lofvers 
Beeldvorming door Landschapsarchitect Bureau Lofvers te Rotterdam: 

 
 

 
 



 

 43

 
 

 
 
 
 



 

 44

 
 

 
 



 

 45

 
 

 
 
 
 



 

 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 47

Bijlage 4. Beelden uit het buitenland 

 
Figuur B4.1 Oesterkweek, Ile d’Oleron, Frankrijk 

 

 
Figuur B4.2 Ile d’Oleron, Frankrijk 

 

  
Figuur B4.3 Algenteelt in Reculver, Engeland (foto: Marco Dubbeldam) 


