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De mossel
 

 Tweekleppig weekdier 

 Zowel in zoet als in zout water 

 Voortplanting door paaien, 

bevruchting in het water

 Na de bevruchting 1 maand als larve

 Vervolgens wordt een schelpje gevormd

 Daarna hechten ze zich aan de 
ondergrond met de byssusdraden 

 Op schelpmateriaal op de bodem, 

of op touw e.d.

 Ze kunnen 10 – 20 jaar oud worden



De zeemossel: voorkomen en oogst

 Ze komen overal voor: 

= Atlantische kust blauwe mossel: 

Mytilus edulis

= Middellandse zee mossel: 

Mytilus galloprovincialis

= Nieuw Zeelandse greenshell: 

Perna canaliculis

= Chileense mossel: 

Mytilus platensis

= Azie: diverse soorten

Totaal 1.8 mln ton = 15 % van alle schelpdieren

=  10  % van alle seafood kweek

Oogst 2015

mln kg

200

350

80

220

950

1800



De mosselkweek

Onder water:      hangcultuur bodemcultuur

Intergetijde:     palen = bouchot bodemcultuur



Mosselkweek NL:  

bodemcultuur: 95 %

hangcultuur: 5 %

Waddenzee

4000 ha percelen

Oosterschelde

2250 ha percelen

MZI

MosselZaad Invang

installaties



De mossel van binnen



De mossel: filter feeder

Instromend water
Uitstromend water

nutriënten

Byssus draden
voet

Uitstroom 
sifhon

Plankton



De mosselpomp

= de mossel filtreert voortdurend water 

mbv de kieuwen

= op de kieuwen zitten trilharen

die pompen en zeven

= andere trilharen zorgen voor

transport van de afgefilteerde

voedseldeeltjes naar de mond

= bij de mond wordt het eten geproefd

met een tong

= het eetbare materiaal wordt ingeslikt

en de rest wordt de schelp uitgewerkt = pseudofaces



De mosselpomp in actie

Onderzoek in de Oosterschelde:

• De mossel kan 3 – 5 liter per uur

water pompen en filtreren

• Alle mossel bij elkaar filtreren de

hele Oosterschelde in 10 dagen

• Ze nemen niet alleen voedsel op,

ze scheiden ook stikstof en fosfaat uit

in de vorm van P, P en P 

• Dit is van belang als meststof voor

hun eigen voedsel

• Ze zijn een motor in de voedsel

kringloop



Positieve terugkoppeling

Light



Hoe wordt dat gebruikt ?

Biofiltratie voor waterbeheer: 

- motor in de kringloop: 

houdt het system aan de gang

- tegen overbemesting: 

opgenomen stoffen worden via

oogsten uit het water gehaald

- hergebruik van voedingsstoffen

die uit de viskweek komen:

geintegreerde aquacultuur



Wat kunnen ze nog meer ?

Biobouwers: 

 ze maken banken en riffen 

 trekken andere soorten aan

 leefgebied en voedsel

 uitstraling naar de omgeving

 dempen golven



Hoe worden biobouwers gebruikt?

Salt marsh
Dike

Sea 
grasses

Oyster/mussel 
beds

Salt marsh

Dike

Seagrass 
Oyster/mussel beds 

Oester en mosselbanken voor kustverdediging: Houden slib vast, dempen 
golven, houden zichzelf in stand, trekken allerlei soorten aan: biodiversiteit



Onderzoek Waddenzee: biodiversiteit van mosselbanken

Survey wilde mossel banken, oester banken en kweekpercelen

in 2008-2009-2010     

schelpdierbanken = hot spots biodiversiteit

Alle stations

Zonder

M & O

Mossel

Oester



Aantal soorten op wilde banken / kweekpercelen

• Totaal 108 soorten gevonden

• 84 op wilde banken

• 102 op mosselkweek percelen

• Meer soorten op kweekpercelen, want:

Liggen op goede plekken en worden onderhouden
door de kwekers, en de zeesterren worden verwijderd

Wilde banken overleven beter op plekken met 
zoetwater invloed (bij de Afsluitdijk) want daar
houden hun vijanden –zeesterren- niet van. Maar daar
leven ook minder andere soorten.  

Dus: kweek en natuur kunnen samengaan
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Michael Crawford, 2007:
- Seafood van groot belang
- Essentiele vetzuren (ω3)
- Voor hersenontwikkeling

- Schelpdieren eenvoudig 
te verzamelen

- Drijfveer van de evolutie van de mens

Zonder schelpdieren geen wizzkids

MOSSELEN: VRUCHTEN VAN DE ZEE



Onverzadigde

vetzuren in seafood

Mossel 770 mg / 100 g

~ Tonijn

Verder

Eiwit rijk

Vet arm

Arm aan cholesterol

Rijk aan mineralen



ZEEBANKET en GEZONDHEID

• Minder hartfalen eskimo’s (Kroman & Green, 1980)

• Significant effect vis consumptie en minder hartfalen

(Kromhout et al, 1985)

• Kan worden toegeschreven aan meervoudig onverzadigde vetzuren

• Vetzuren (DHA) goed voor hersenen van jong en oud

• Seafood is rijk aan mineralen zink, jodium en selenium

• Omega-3 vetzuren goed tegen reumatische artritis

.....MAAR er zijn ook risico’s met name bij schelpdieren:

• Biotoxinen

• Pathogenen ........daarom goede monitoring nodig



Heeft de mossel STRESS ? 

= gevoelig voor behandeling, droogstand, temperatuur

= hoe te meten: onderzoek HZ + WMR voor de bedrijven

= stress op stress benadering: mechanische stress + droogstand

Conclusie: stress aantoonbaar, al na 1 x vallen van 60 cm

dus: voorzichtig behandelen !



De smaak, de kleur, de beelden

• Over smaak valt te twisten

onder meer bepaald door.. glycogeen, seizoen

herkomst (?), romigheid (+), korreligheid (-), 

bereiding

• Kleur: wit vs oranje: kleur wordt bepaald door 

voeding, lokatie en vorming van glycogeen

• Beelden /beleving

Zand in de mossel

De R in de maand

Vet en cholesterol gehalte

Open of dicht

Houdbaarheid



van 

 productie voor oogst

 voedsel voor vogels

 biofiltratie voor waterbeheer

 substraat voor rijk bodemleven

 biobouwers voor kustverdediging

 stress

 ...op het bord

Ja, we kennen de mossel



Dank u



Gezondheid: groenlipmossel

Uit de folder:
Groenlipmosselolie uit Nieuw-Zeeland
•100 mg per softgel
•Speciaal met Vitamine E,
•- Helpt bij de bescherming van 
gezonde lichaamscellen
•Bevat meer dan dertig verschillende 
essentiële vetzuren

De visie van Synofit is 
gebaseerd op de natuurlijke 
verbetering van 
het bewegingsapparaat. Met 
natuurlijke producten richten 
we ons op dit 
toepassingsgebied en we 
willen daar een optimale 
kwaliteit voor bieden.


