
Zeeland 78 Zeeland 79

thema  mosse l en  vangst

Eindelijk. De ‘r’ is weer in de maand. Op sjaal en 
coltrui zitten we nog niet te wachten, maar op verse 
Zeeuwse mosselen des te meer! In feite is dat met 
de ‘r’ in de maand gedateerd. Dankzij verbeterde 
koeltechnologie zijn Zeeuwse mosselen 
tegenwoordig verkrijgbaar van half juli tot half 
april het jaar erop. Maar voor velen begint het 
mosselseizoen toch pas écht in september. 

M o s s e l e n
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ZeeUWs  v l aanDeRen  UW  n I e UWe  toeKomst

De mosselen worden 
opgevist met korren. 

Ze lijken op enorme 
handtassen!

W
ie zich culinair wil laten 
verwennen met mosse-
len moet beslist naar het 
Zeeuws-Vlaamse mosselstad 
Philippine gaan. Want ook 
al ligt dat nu ver van zee, tot 

de zeearm De Braakman in 1952 werd afgesloten, stond 
het in verbinding met de Westerschelde. Met die afslui-
ting kwam een eind aan een tijdperk dat helemaal in het 
teken stond van de mosselvisserij. Nu zijn er maar liefst 
8 restaurants die deze delicatesse als specialiteit op het 
menu hebben staan. Dat de aanvoer over land gaat, ach 
een kniesoor die daar op let. Eens een mosselman, altijd 
een mosselman.

Landbouw op zee
Heel vroeg in de ochtend vertrekt de BRU 36 om mosse-
len te vissen in de wateren van Zeeland. Het is zwaar werk 
aan boord en opletten bij het binnenhalen en legen van 
de netten. Op de terugweg worden de mosselen steevast 
geproefd aan boord. Borden vol en ze smaken fantastisch 
volgens de bemanning.

Mytilus edulis, Latijn voor deze in zee levende tweeklep-
pige weekdieren, is al millennia een gewilde lekkernij. Ze 
zijn zelfs zo in trek dat we ze kweken. Myticultuur, heet 
deze tak van visserij, een vorm van ‘natte landbouw’ die 
volgens de overlevering al sinds de 13de eeuw in zwang 
is. Toen een Ierse zeeman schipbreuk leed voor de Franse 
kust, zette hij palen uit met daartussen netten om vogels 
te vangen. Hij kreeg een culinair extraatje, want op de 
palen groeiden talrijke kleine mosseltjes vast. Geduldig 
groot laten worden, bij eb oogsten en je kunt een mossel-
feestje geven, ontdekte hij. Nog altijd wordt deze oerme-
thode van de zogenoemde hangcultuur (bouchot) vlijtig 
toegepast in ondermeer Frankrijk. Zeeuwse mosseltelers 
pakten de hangcultuur pas eind jaren ’80 op. Traditioneel 
kweken zij hun zilte delicatesse als bodemcultuur op 
zandbanken. Zaaien doen ze met elders gevangen 
minimosseltjes. Om het mosselzaad op te vissen worden 
traditioneel korren gebruikt, een raamwerk met netten 
dat over de bodem gesleept wordt. Tegenwoordig zijn er 
ook zogenoemde mosselzaadinstallaties, kortweg MZI’s. 
Dit zijn collectoren bestaande uit touwen en netwerk, 
waaraan rond dwarrelende minimosseltjes zich hechten.
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Volgens een vast 
patroon wordt 
de vangst binnen 
gehaald van de 
mosselpercelen. 
Het is net als in 
de landbouw, al-
leen is de boot de 
tractor.

ZeeUWs  v l aanDeRen  UW  n I e UWe  toeKomst

Mosseloorlogen
De Zeeuwse myticultuur nam pas echt een grote vlucht 
na de oprichting van ‘Het Bestuur der Visscherijen op 
de Schelde en de Zeeuwsche Stroomen’ in 1825. Dit 
toezichthoudende college kreeg als taak ondermeer de 
wilde mosselvangst, een vrije nering, te reguleren. De 
vraag naar mosselen groeide snel. Om de continuïteit te 
waarborgen, was het zaak ‘moordvisscherij’ (overbevis-
sing) tegen te gaan. In het reglement werden zaken vast-
gelegd als toegestane vismethodes, de periode waarin 
gevist mocht worden en de minimumgrootte van de 
aangevoerde mosselen. Ook werd een vergunningsstel-
sel ingevoerd en moesten de schepen voortaan genum-
merd zijn. Tenslotte werden de mosselgronden door 
loting verdeeld onder de vissers. Zo hoopten de overhe-
den voor eens en altijd een eind te maken aan de zoge-
noemde mosseloorlogen. Vissers uit ondermeer Tholen, 
Bruinisse en Yerseke hadden vaak hoog oplopende 
conflicten over de eigendomsrechten op de meest ge-
wilde mosselbanken en de uitgezaaide mosselen. Circa 
40 jaar later werd besloten om de percelen te verpachten. 
Al deze maatregelen leidden ertoe dat elke kweker extra 
gemotiveerd was om zijn stukje natte landbouwgrond zo 
economisch én levensvatbaar mogelijk te maken. 

Mosselveiling Yerseke
Uiteraard liet de economische malaise in de jaren ’30 ook 
de mosselkwekers niet ongemoeid. De opbrengsten 
van de zilte blauwzwarte delicatesse volgden de almaar 
kelderende beurs. Concurrerende vissers van buiten 
vingen de minimosseltjes weg en verkochten het als een-
denvoer. Om de Zeeuwse mosselsector voor armoede 
en ondergang te behoeden, kwam de overheid met het 
Crisis-mosselbesluit. Centralisering van zowel aanvoer 
als afzet moest de problemen oplossen. Hiertoe werd het 
zogenoemde Mosselkantoor in het leven geroepen. Dit 
zag erop toe dat alle mosselen voortaan werden verkocht 
tegen een minimumprijs en alleen via de mosselveiling 
in Yerseke. Bovendien werd een maximum aantal mos-

Het is hard wer-
ken aan boord. 
Ieder lid van de 
bemanning weet 
wat hem te doen 
staat.
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seltonnen – 1 mosselton is 100 kilo – vastgesteld dat een 
mosselkweker per seizoen mocht leveren. De keuze voor 
Yerseke als de plek voor een veiling lag voor de hand. Alle 
mosselen kwamen namelijk van oudsher hier terecht 
voor ze werden verhandeld. De beschutte kom van de 
Oosterschelde was tot de Sint Felixvloed in 1530 land-
bouwgrond. Het getij spoelde de kleilaag weg, waarna 
een harde, vlakke veenlaag overbleef. De ideale plek om 
de mosselen in rustig schoon water van zand en slib te 
ontdoen, ofwel te verwateren.

Er zijn 80 Zeeuwse mosselkwekers, die sinds 2 jaar het 
MCS-keurmerk voor duurzame visserij dragen. Een van 
hen is Marinus Padmos (jawel die van de BRU 36) uit 
Bruinisse, waar mosselen sinds mensenheugenis het 
leven bepalen. Marinus’ mosselvissende voorouders 
hebben de prille jaren van de Zeeuwse myticultuur 
meegemaakt, ook de roerige tijden van het Bruinisser 
Mosseloproer in 1773, toen de mosselvissers met succes 
protesteerden tegen oneerlijke lokale voorschriften 
van het dorpsbestuur, dat de mosselhandel flink wilde 
uitmelken. 
De kwekers hoeven de mosselen niet te voeden. Daar 
zorgen ze zelf voor, ze filteren het in het water aanwe-
zige plankton. Wat de mosselkwekers onder andere wel 

moeten doen is verzaaien, de mosselen op de banken 
tussentijds verplaatsen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de 
steeds groter groeiende mosselen voortdurend vol-
doende ruimte houden. Het hele proces van geboorte 
tot volgroeide consumptiemosselen duurt 2 tot 3 jaar. 
Dat wil zeggen, meestal. Marinus: ‘Het heeft me verrast 
dat de groei en ontwikkeling van de mosselen op de 
Waddenzee dit jaar erg traag was, waarschijnlijk door 
het zeer koude voorjaar. Maar het is nu eenmaal een 
onvervalst natuurproduct, de natuur doet het meeste 
werk. Het enige wat wij mosselkwekers doen is proberen 
optimale omstandigheden voor de mossel te creëren. 
Zodat ze goed kunnen groeien en overleven. Maar hoe 
goed je ook je best doet, Moeder Natuur heeft het laatste 
woord. En dat vind ik wel zo mooi aan ons vak.’ 
De volwassen mosselen, die met hun sterke, elastische 
byssusdraad ofwel baard behoorlijk vast zitten, worden 
met grote bakken van de banken geschaafd. De oogst 
wordt meteen na de vangst onder toezicht van het 
Mosselkantoor geveild, gaat dan naar de verwaterings-
plaatsen in Yerseke en belandt tenslotte ontbaard en wel 
op ons bord.

Fabel
Je kunt geen mosselreceptie bezoeken of er ontstaat een 
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Zierikzee, Bruinisse, 
Yerseke hebben havens 
waar de mosselschepen 
binnenvaren met hun 
kostelijke lading. Maar 
ook andere schepen zijn 
er te vinden.
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discussie over de vraag of je aan de kleur van de mossel 
kunt zien of het een vrouwtje of een mannetje is. ‘Dat is 
een fabel,’ zegt Marinus stellig. ‘Het is ook niet waar dat 
die kleurverschillen samengaan met smaakverschillen. 
Hoe die verschillen ontstaan, weet ik niet, daar is wei-
nig over bekend. Wellicht heeft het te maken het soort 
voedsel dat gedurende de kweek beschikbaar was.’ En is 
er onderscheid tussen mosselen van bodemcultuur en 
hangcultuur? ‘De laatste groeien doorgaans veel sneller 
en hebben daarom een dunnere schelp en wat zachter 
vlees.’ Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, wat de 
een lekker vindt, vindt de ander minder. Zo komt ieder-
een aan zijn trekken. Zelf vindt Marinus alle mosselen 
lekker, het liefst klassiek gekookt. ‘Gewoon met wat ui, 
prei en peper in een grote pan. En als het voorhanden is 
een scheutje droge witte wijn erdoor en erbij.

Mosselen onder de douche
Verse mosselen kopen in diverse grootten en per schep. 
Het kan midden op de Oosterscheldedam bij Neeltje 

Jans, dankzij een uniek koelsysteem: de mosseldouche.
Dat Zeeuwen creatief zijn staat als paal boven water. 
Zeker als het met mosselen te maken heeft. Op het voor-
malige werkeiland Neeltje Jans, midden op de storm-
vloedkering in de Oosterschelde, huist de fonkelnieuwe 
vis- en schelpdierzaak Proef Zeeland. De net gevangen, 
gesorteerde en schoongemaakte mosselen worden er 
uit rechthoekige rvs-bakken geschept met daarboven 
een elegante sproei-installatie. Waarom? ‘Eigenaar Simon 
Schot wil verse mosselen in verschillende grootten en per 
schep kunnen aanbieden. In een gewone open koelvitri-
ne bestaat het gevaar dat het niet overal koud genoeg is,’ 
zegt het brein achter deze zogenoemde mosseldouche, 
Sebastiaan Clerx, van Clerx Koeltechniek in Oosterland. 
‘Door ze continu met koud water te besproeien, blijven 
de mosselen perfect op temperatuur en boeten ze niet 
in aan kwaliteit. En de mosselen liggen er mooi glanzend 
bij in de zaak. Het is een zoetwaterdouche van twee à drie 
graden. Dat zoete water maakt dat de mossel denkt: foute 
boel, en zijn schelpen stijf dichtknijpt. Het voorraadje 
zout water dat hij heeft meegenomen uit zee houdt hij zo 
vast. Bij de verkoop gaat wat van het koude zoete water 
mee in de verpakking, zodat de mosselen tijdens de rit 
naar huis op de juiste temperatuur en dicht blijven.’

Duurzaam
Slim. Nog een pluspunt is dat de mosseldouche een 
duurzaam concept is. Het water is gewoon leidingwater 
dat met behulp van een koelelement wordt afgekoeld. 
Nadat het langs de mosselen is gesijpeld, wordt het 
gefilterd en opnieuw gebruikt. ‘Natuurlijk moet het water 
wel regelmatig ververst worden, maar het scheelt zowel 
water als energie,’ verklaart Sebastiaan, die voortdurend 
op zoek is naar nieuwe, milieubewuste koeltechnieken.
Lust Sebastiaan zelf ook mosselen? ‘Wat dacht je,’ lacht 
het koeltechnologische genie. ‘Maar als Zeeuw ben ik 
verwend. Ze moeten verser dan vers zijn.’

De mosseldouche, 
een uitvinding 
van Sebastiaan 
Clerx, besproeit 
mosselen con-
tinue met koud 
water. 

Mosselen moeten 
verser dan vers 
zijn, dan zijn ze 

het lekkerst.



tafel!
Aan

Zeeland 88 Zeeland 89

Mosselen eten 
met vrienden
is een heerlijke
en gezellige
bezigheid. 



Benieuwd geworden naar hoe de 
verse oogst mosselen smaakt heb-
ben we met de redactie een heerlijke 
maaltijd bereid. Met mosselen die ge-
kookt zijn op een vuur buiten. En ja, 
we hebben heel voorzichtig gedaan 
en er een stabiele buiten openhaard 
met kookmogelijkheid voor gekozen.

Op de tafel van 5 meter lang hebben 
we meteen maar alles neergezet 
zodat we niet meer van tafel hoefden: 
stokbroden, citroenen voor een ge-
wenste ‘kick’ aan het gerecht, flessen 
wijn, gloeiend hete frietjes, taarten 
en cupcakes als dessert en bij de kof-
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Mosselen,
pannen vol met 
mosselen!



fie zalige chocolademosselen van 
Ticho chocolaterie uit Yerseke die 
heel toepasselijk in kleine mossel-
pannetjes zaten. En natuurlijk mos-
selen à volonté, zoveel en zo vaak we 
maar wilden. 

Een zacht briesje, de zilte lucht van 
het water, comfortabele stoeltjes en 
aangenaam gezelschap. Wat wil een 
mens nog meer?

Met dank aan:

Het Mosselbureau bv/Borek buitenmeubilair/

Mosselkwekers Marinus Padmos en Simon 

Schot/ Zeil- en surfcentrum Brouwersdam/Delta 

Mosselen Yerseke/Krijn Verwijs Yerseke/.

De zoetzilte mosseltaarten en cupcakes zijn van 

Laura Mitchell uit Rotterdam en de mossel bon-

bons van Ticho uit Yerseke.

Borden, bestek, glaswerk en andere decoratiema-

terialen zijn uit eigen collectie.
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Tot slot: chocolademosselen
van Ticho uit Yerseke met

een krokante bite en een
ziltige smaak.


