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Ondanks dat ze nog wat aan de kleine kant zijn, is het seizoen van de Zeeuwse bodemmossel dit jaar 

op 28 juni van start gegaan. Onder toeziend oog van de pers en vier finalisten van Miss Nederland 

2017, viste de YE69 van mosselkweker Dies van den Bosch de eerste oogst op.

Tekst: Bianca Roemaat - Beeld: Nederlands Mosselbureau

Eerste oogst is relatief vroeg binnengehaald

Kleine bodemmossel bij 
de seizoensstart

‘Dit jaar zijn de vooruitzichten 
een stuk positiever’

De schelpdieren waren eind juni nog wat 
klein. Nico van Zantvoort, veilingmeester 
van de Nederlandse Mosselveiling in 
Yerseke, laat weten dat op de veiling de 
aanvoer van jumbo’s en Goudmerk-
mosselen nog mondjesmaat is in de 
eerste weken van het nieuwe seizoen. 
Het is volgens hem lastig te voorspellen 
wanneer de aanvoerstroom zal toe-
nemen. Of de Zeeuwse bodemmossel 
doorgroeit, is afhankelijk van een 
samenspel van allerlei klimatologische 
factoren (zoals regen en temperatuur).
Ondanks het warme en zomerse weer 
in juni, is de wasdom van de Zeeuwse 
bodemmossel wat achter gebleven. 
Toch is het officiële beginsein voor de 
nieuwe oogst, net als vorig jaar, 
relatief vroeg. “In voorgaande jaren 
hebben we de start wel eens uit 
moeten stellen naar medio of later in 
juli’, vertelt de woordvoerster van 
het Nederlands Mosselbureau, 
Tilly Sintnicolaas.

Roerige start
Zij kijkt net als de veilingmeester 
terug op een goed begin voor de 
Zeeuwse bodemmossel. Vorig jaar 
zorgde de aanwezigheid van teveel 
tetrodotoxine (TTX) in de 
schelpdieren voor een roerige 
start. Daardoor moest tijdelijk en 
preventief de visserij op de 

percelen met voorraad (de zogenaamde 
verwaterpercelen) worden gestaakt. De bericht-
geving rond de mogelijk vervuilde mossel 
zorgde voor onrust bij de consument en 
logistieke problemen voor de mosselkwekers. 
Dit jaar zijn de vooruitzichten een stuk 

positiever. “Er is een nieuwe norm vastgesteld 
door de Nederlandse Voedsel en Waren- 
autoriteit op 44 microgram TTX per kilogram.” 
Vorig jaar gold de nultolerantie dus is de norm 
nu wat versoepeld.
Voor het seizoen 2017/2018 heeft de mossel-
sector preventieve maatregelen getroffen. Zo 
zijn er alternatieve verwaterpercelen in gereed-
heid gebracht. Mocht er net als vorig jaar weer 
een tijdelijke sluiting van de Yersekebank in de 
Oosterschelde zich voordoen, dan worden deze 
percelen gebruikt.

Maaltijd zandplaat
De aftrap van het bodemmosselseizoen was 
ondanks de wat kleinere mosselmaat een 
vrolijk feestje aan zee. Vier kandidaten voor de 
verkiezing Miss Nederland 2017 waren als 
speciale gasten van de partij. Bij eb genoot dit 

gezelschap samen met de pers en mossel- 
kweker Marinus Padmos van een speciale 
maaltijd op een drooggevallen zandplaat in de 
Oosterschelde. 
De twee Belgische winnaars van het tv- 
programmma ‘Mijn pop-up restaurant’ bereid-
den de schelpdieren op de barbecue met 
Blanche de Namur, een Belgisch speciaalbier. 
De bekende biersommelier Ben Vinken 
noemde dit een ideale bierspijscombinatie. “De 
lekkere zuren van een witbier passen uitste-
kend bij de zilte smaak van de Zeeuwse 
mosselen.” •

Belgen de grootste mosseleters
Zo’n 65 procent van de afzet van de 
mosselen, vindt zijn weg naar onze 
Zuiderburen. Daar zit het eten hiervan 
meer in de cultuur verankerd. De Fransen 
en de Duitsers komen op de tweede en de 
derde plaats. In Nederland komt het 
mosselseizoen later op gang. In september 
wordt de piek in de mosselafzet verwacht.
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Eerste mosselen opgevist.

Mosselen op de barbecue. Mosselkweker Marinus Padmos met vier finalisten Miss Nederland 2017.

Mosselkweker Marinus Padmos toont nieuwe mosseloogst.


