
 

 

 

 

Oesterriffen & mosselbanken

 

 

 

 

 

 

 

Schelpdierbanken zijn natuurlijke 

elementen in de Delta. Zij remmen 

lokale stroming en golfslag en be-

schermen slikken en platen tegen 

de afslag. In sommige gevallen kun-

nen ze een alternatief zijn voor 

strekdammen van stortsteen of 

betonblokken. Als bescherming van 

primaire waterkering zijn zij onge-

schikt. 

 

Schelpdieren filteren hun voedsel 

(fyto- en zoöplankton) uit het water 

en vangen daarbij ook anorganische 

slibdeeltjes in. De resten worden 

samen met het slib als pakketjes 

weer uitgescheiden (pseudofeces). 

Dit pseudofeces fungeert als sub-

straat en voeding voor bodemdie-

ren. 

 

Een oesterrif of mosselbank wordt 

aangelegd door dode en levende 

schelpen te storten, bijvoorbeeld in 

korven om ze in de eerste periode 

wat stabiliteit te geven. De lege 

schelpen fungeren als hechtings-

plaats voor nieuwe larven. De ruim-

telijke structuur van oester- en 

mosselbanken en de luwte die ze 

bieden zorgt lokaal voor een ver-

hoogde biodiversiteit. Ze vormen 

het substraat voor andere schelp-

dieren, wieren, zakpijpen, anemo-

nen en poliepen, maar ook het leef- 

en/of foerageergebied voor 

 Type: diensten worden geleverd door orga-
nismen. 

 Soort: in zout water: gewone of platte oester 
(Ostrea edulis; nog maar sporadisch aanwe-
zig), Japanse oester (Crassostrea gigas; sinds 
1964 in Nederland) en de gewone mossel 
(Mytilus edulis). In zoet water: driehoeksmos-
sel, schildersmossel, gewone zwanenmossel, 
quaggamossel. Mogelijk zijn er nog equiva-
lenten te gebruiken. 

 Toepassing: in kustwateren en overgangswa-
teren vanaf het 50% droogval tot tientallen 
meters diep. In matig brakke en zoete wate-
ren zijn zoetwatertypen als equivalent in te 
zetten, met name voor waterzuivering. 

 Draagt bij aan: 
- Natura 2000 habitats 

7
: ‘Permanent over-

stroomde zandbanken’, ‘Estuaria’, ‘Slik- en 
zandplaten ‘ met hun vegetaties, ‘Grote on-
diepe kreken en baaien’,’Kranswierwateren’, 
‘Beken en rivieren met waterplanten’, ‘Meren 
met krabbenscheer en fonteinkruiden’. 
- Natura 2000 soorten 

8
: met name vogels, 

vissen, en amfibieën. 
- Kader Richtlijn Water (KRW) 

9
:  overgangs-

wateren, kustwateren, rivierwateren en me-
ren. 
 
 

Voorbeeld projecten: 

 Oesterrif Oosterschelde (Viane en de Val) 
1
. 

 Kunstrif bij Oesterdam. 

 Oesterrif in Bangladesh, EcoShape. 

 Oesterrif restauratie, Florida 
2
. 
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kreeften, krabben, vissen en zeesterren. De voedselrijk-

dom van  oester- en mosselbanken zijn bij uitstek een 

geschikt foerageergebied voor vogels als steltlopers, 

eenden en meeuwen. Dit effect kan zich enkele tiental-

len meters rondom de schelpenbank uitstrekken. 

Oesters en mosselen zijn ook voor mensen een belang-

rijke voedselbron. 

 

In zoetwater zijn mosselen hoofdzakelijk inzetbaar voor 

waterzuivering en als foerageer- en leefgebied voor 

flora en andere fauna. Sommige zoetwatermosselen 

kunnen wel mosselbanken vormen (driehoeksmossel, 

quaggamossel), maar deze liggen doorgaans niet in de 

zone waar oevererosie optreedt. Daardoor zijn ze niet 

geschikt om in te zetten voor bescherming van oevers 

of slikken en platen in het zoetwatergetijdengebied. 

 

Ecosysteemdiensten 
 

Erosiebeheersing 3,4 

Goed geplaatste schelpdierbanken kunnen 

slikken en platen beschermen tegen golfslag 

en stroming. Door hun structuur vangen ze sediment in 

waardoor nieuwe slikken en platen kunnen ontstaan. Ze 

groeien daarbij met de groei van slikken en platen mee. 

 

Zuiveringsfunctie 3, 10 

Ze verbeteren de waterkwaliteit door filtratie 

van slib en algen. De effectiviteit is afhankelijk 

van de stroomsnelheid, het watervolume van het water-

lichaam en de gehaltes aan algen en sediment. Deze 

ecosysteemdienst geldt zowel voor zout als brak en 

zoet water. 

 

Biodiversiteit 2,3, 4, 5,6, 11 

Slikken en platen met daaraan gerelateerde 

natuur blijven behouden. De riffen en banken 

samen met de waterzuivering hebben een positief ef-

fect op de vestiging van flora en fauna. Dit draagt bij 

aan de doelstellingen vanuit de KRW en Natura 2000.  

 

 

 

Waterdynamiek 2,3,4,7 

Indirecte bijdrage aan hoogwaterveiligheid 

door bescherming en aangroei van slikken en 

platen door de vastlegging van sediment en golfdem-

ping. Deze dienst wordt vooral geleverd in zout- en 

brakwater. Als directe bescherming van  primaire kering 

zijn oester- en mosselbanken echter ongeschikt. 

 

Baten en kostenbesparingen 3,4,12 
 

Recreatieve waarde 2,6  
Bieden van recreatieve mogelijkheden voor 

duiken, watersport, wandelen en vogelaars 

door een verhoogde biodiversiteit en helder en schoon 

water. Directe betreding van riffen en banken door 

wandelaars voorkomen.  

 

Aquacultuur 2,6 

Opbrengst schelpdierkwekerij en visserij. Let 

op dat dit wel in conflict kan staan met de 

beschermfunctie van slikken en platen. Mogelijk alleen 

geschikt voor extensieve vormen van exploitatie. 

 

Onderhoudskosten 
Lokaal kan op onderhoudskosten bespaard worden. De 

schelpdierbanken beperken het aantal zandsuppleties 

door de erosie van platen tegen te gaan. Het behoudt 

van slikken en platen kan gunstig zijn uit oogpunt van 

dijkversterking. Het voorland breekt de golven waar-

door de golfbelasting op de dijk minder sterk is. 

 

Maatregelen Natura 2000 en KRW 
Door het verdedigen en creëren van slikken en platen 

kan bespaard worden op maatregelen in het kader van 

Natura 2000 en KRW in de Delta. 

 

Uitvoering compensatie maatregelen 
Bij optimalisatie van het ontwerp zou een oesterrif mo-

gelijk goedkoper kunnen zijn dan stortstenen dammen.  

 

Zowel kosten als baten zijn locatiespecifiek en moeilijk 

te extrapoleren. Een kosten-batenanalyse zal daarom 

per locatie uitgevoerd dienen te worden. 



 

Kosten aanleg 
(Kosten exclusief ontwerpkosten en monitoring) 

 

Oesterrif, Oosterschelde - Viane en de Val  
(EUR 48.000,-   =  EUR  30,-/m2) 6 

 Drie oesterriffen met een afmeting van: 

0,25x8x200 m. Totaal oppervlak: ±1600 m2. 

 Transportafstand: 2 – 7 km (afhankelijk van het rif; 

schelpen kwamen van nabijgelegen mosselperceel 

dat was overwoekerd met oesters). 

 Levering en aanleg (inclusief ontwikkeling van aan-

legmethodes etc.): EUR 48.000,- exclusief BTW.  

 

Kunstrif bij Oesterdam  
(EUR 188.000,-  =  EUR  72,-/m2) 
 Vier oesterriffen met een afmeting van: 0,3x8x25 m, 

0,2x8x100 m, 0,4x8x100 m, 0,3x8x100 m. 

 Totaal oppervlak: ±2600 m2. 

 Transport: > 25 km. 

 Levering en aanleg exclusief overheadkosten: 

EUR 188.000,- exclusief BTW. 

 

Beheer en onderhoud 
De bedoeling is dat een aangelegd oesterrif  of mossel-

bank bestaande uit dode en levende schelpen uitgroeit 

tot een levend rif dat in grote mate zichzelf onderhoudt 

en waarmee weinig onderhoudskosten gepaard gaan. 

 

Fysische randvoorwaarden 
 

Hydrodynamiek 
In zoute tot brakke getijdenwateren zijn matige stro-

ming, golfslag en beperkte droogval (<50% van de tijd) 

een randvoorwaarde. Golven en stroming veroorzaakt 

door wind en scheepvaart kunnen zeer nadelig zijn. Dus 

geen riffen en banken aanleggen waar (continu) veel 

golfslag is door wind en/of scheepvaart. Storm kan inci-

denteel leiden tot afslag en begraving van schelpdier-

banken. Langdurige droogval leidt tot uitdroging of 

bevriezing.  

 

 

Zoutgehalte 
Het zoutgehalte is sturend in het voorkomen van ver-

schillende schelpdiersoorten en daarmee in de ecosys-

teemdiensten die geleverd kunnen worden. De optima-

le zoutgehaltes waarbij verschillende soorten voorko-

men zijn: 

- Oesters en zoutwatermossel: ca. 5-10 g/l, maar lage-
re gehaltes bij hogere rivierafvoeren worden over-
leefd. Groei en voortplanting worden dan geremd. 

- Zoetwatermosselen: 0,5 g Cl/l. Extremen tot 7 mg 
Cl/l overleven ze, maar dan vertonen ze geen groei of 
voortplanting. 

 

Substraat 
Hard substraat heeft de voorkeur voor aanhechting van 

de oesters en mosselen (stenen, schelpen, hout). Zoet-

watermosselen kunnen ook gedijen in zachter substraat 

(ingraven), maar dikke, weke sliblagen zijn ongeschikt 

(verstikking). Ook kunstmatig substraat zoals ruwe 

touwen en netten blijken effectief te zijn als hechtings-

plaats. Zie daarvoor de factsheet Paal- en pontonhula's. 

 

Slibgehalte en sedimentatiesnelheid 
Te hoge slibgehaltes en aanslibbing leiden tot verstik-

king. Een matige waterstroming voor het schoon hou-

den van de weekdieren is wenselijk. In geïsoleerde wa-

teren kan de zuiverende werking leiden tot een tekort 

aan zwevend organisch materiaal (detritus,  fyto- en 

zoöplankton) waardoor in het slechtste geval verhonge-

ring optreedt. 

 

Aandachtspunten 
Ziektes en vraat kunnen een sterke bedreiging zijn voor 

schelpdierpopulaties. 

 

Potentiële locaties 
 

Golfdemping en biodiversiteit 
Stenige, zandige of slibrijke overgangszones van water 

naar land in intergetijdengebieden (vooroeververdedi-

ging van kreken, slikken, platen) en in de luwte van 

strekdammen of havenbekkens in de benedendelta 

(biodiversiteit en zuivering). Een alternatief voor stimu-



 

lering van de biodiversiteit is beschreven in de factsheet 

Paal- en pontonhula’s. 

 

Zuiveringsfunctie  
Watertypen met een relatief lage verversingsgraad (me-

ren, niet meestromende strangen, havenbekkens). In de 

rivier zelf is de verversingsgraad te hoog om lokaal tot 

een significant effect op de waterkwaliteit te leiden. Op 

grotere schaal (stroomgebied) zal dit wel een significant 

effect hebben. 

Aquacultuur 
Alle geschikte habitats die goed bereikbaar zijn voor 

beheer, onderhoud en oogst door oester- of mosselvis-

sers (niet in scheepvaartroute, niet te veel golfslag, niet 

te ondiep). Let op dat dit wel in conflict kan staan met 

de beschermfunctie van slikken en platen. Mogelijk 

alleen geschikt voor extensieve vormen van exploitatie. 
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