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Uit de pers

Geïmporteerde parasiet bedreigt oester

De twaalf nog actieve oesterkwekers in Zeeland, die de afgelopen maanden

al werden getroffen door massale sterfte van Franse, Griekse en Engelse

zaaioesters, staat een miljoenenstrop te wachten. Het is zelfs zeer de

vraag of het uitzetten van nieuwe zaai-oesters op de banken van de

Oosterschelde in 1981 en volgende jaren nog wel enige zin heeft. De

biologen vrezen een toenemende besmetting bij stijgende temperatuur

van het water.

Het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek gaat de komende maanden

op een aantal punten in de Oosterschelde gezonde oesters uitzetten om

aantasting en verspreiding van de parasiet te controleren. De uitslag

van dit onderzoek wordt bepalend voor de nieuwe beleidsplannen van de

Directie Visserijen voor de Oesterteelt op de Oosterschelde in de

tachtiger jaren. Als de parasiet hardnekkig blijkt te zijn is zelfs

een algeheel verbod voor het uitzetten van zaaioesters in grote delen

van de Oosterschelde te verwachten.

De kwekers zijn de laatste werken druk doende om alle oesterpecelen

van de verdachte Franse oestersoort te zuiveren. Of deze schoonmaak

lukt is nog zeer de vraag.

De Franse parasiet dreigt indirect ook het visserijbeleid voor de

Grevelingen te beïnvloeden. In deze afgesloten zee-arm liggen tien-

tallen miljoenen Zeeuwse oesters. Nu de Oosterschelde is besmet,

wordt de betekenis van de Grevelingen als kraamkamer voor de originele

platte Zeeuwse oester nog groter.

Het is niet ondenkbaar dat het meer in het belang van de oester- en

mosselteelt weer een functie als kustwater voor de beroepsvisserij

krijgt. Er komt in ieder geval een verbod om nog langer oesters,

mosselen of andere schelpdieren naar de schone Grevelingen te brengen.

Het kan jaren duren voor de besmetting van de Oosterschelde van

de parasiet bevrijd is. In dat geval kan de Grevelingen dienen als

reservaat, waaruit de toekomstige oesterteelt op de Oosterschelde

kan worden veilig gesteld.

Volkskrant

5 februari 1981.

Van onze correspondent.

YERSEKE - Een onbekende parasiet die vorig jaar met besmette Franse

zaaioesters op de Oosterschelde werd geïmporteerd, blijkt een grote be-

dreiging te vormen voor de Zeeuwse oesterteelt. De laatste monsters van het

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek tonen aan dat ook het gezonde

Zeeuwse oesterras is aangetast.


