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Inleiding

Op 18 januari en 21 maart 2009 bezochten mijn vrouw

Els en ik de Slikken van Viane, bij Ouwerkerk (Schou-

wen-Duiveland). Dit slikkengebied  is hemelsbreed ca

4,5 km. lang, en beslaat het kustgedeelte tussen Ouwer-

kerk en Oosterland. Bij Ouwerkerk is het gebied zandig

en schelprijk met veel reliefverschil en ondiepe poelen.

In de richting van Oosterland ligt het hoger en komt,

naar het noordoosten toe, langs de dijk schorrenbegroei-

ing voor. Bij de voormalige scheepssloperij is een lange

strekdam aanwezig, wat het betreden van het gebied bij

laag en opkomend water relatief veilig maakt.

Ter hoogte van de laagwaterlijn zijn daar enorme schel-

penbanken aanwezig, d.w.z. schelpen in zandig sedi-

ment, vele honderden meters lang en plaatselijk  tiental-

len meters breed. Het daarin te vinden schelpmateriaal

bestaat voor het overgrote deel uit de bekende autochto-

ne soorten, zo typerend voor slikkengebieden: Cerasto-

derma edule, Scrobicularia plana, Mya arenaria*),

Macoma balthica, Mytilus edulis, Littorina littorea e.d.

Slechts de Japanse oester Crassostrea gigas lijkt op het

eerste gezicht een van de weinige exoten die van ouds-

her niet in dit gebied thuishoren (afb. 3 en 4).

Enkele dagen voor 18 januari waaide het hard  uit het

zuidwesten. Bijgevolg was de schelpenbank, welke min

of meer parallel loopt met de strekdam, plaatselijk wat

geërodeerd. Het leverde mooie grote doubletten op van

Mya arenaria, in leefhouding. Een veel sensationeler

vondst was een groot dood doublet van de Amerikaanse

Venusschelp  Mercenaria mercenaria, die evenals de

Mya’s gedeeltelijk boven het zand uitstak.  Daarna von-

den we nog 10 dergelijke doubletten, waaronder een

hele grote, afmeting 11,3 x 10 cm. Dit doublet bevond

zich op de grens van de schelpenbank en het slik, in de

richting  van de zee gezien. Thuis gekomen bleek dit

een nog levend dier te bevatten! Het gewicht van dit

doublet met dier bedroeg 501 gram (afb. 6-11).

Op zaterdag 21 maart bezochten we  nogmaals de Slik-

ken van Viane in de hoop wat meer te weten te komen

over de Amerikaanse Venusschelp. Ook deze keer wa -

ren er weer Mercenaria’s te vinden.  De oogst deze keer:

12 losse kleppen, 5 dode doubletten, waaronder op -

nieuw een hele grote en 2 halfwas levende doubletten,

aangespoeld en door Els gevonden. De afmetingen van

de levende waren ca 6 en 4,5 cm. lengte (helaas niet

nauwkeurig opgemeten). Met uitzondering van het ex -

emplaar van 18 januari heb ik de levende doubletten

(ook later gevondene) niet meegenomen, maar wel gefo-

tografeerd (afb. 12-17).

In de daaropvolgende maanden zijn we nog enkele

malen Mercenaria’s wezen zoeken. Telkens vonden we

dode doubletten (inmiddels meer dan 50) en losse klep-

pen, hoewel de doubletten veruit in de meerderheid

waren. Het besluit over deze vondsten iets te publiceren

was snel genomen. 

Toen dit artikel vrijwel was afgerond vond ik de bewijs-

voering, dat het inderdaad om een aldaar levende popu-
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Mercenaria mercenaria (Linnaeus, 1758), 

levend verzameld op de Slikken van Viane

Riaan Rijken

Mercenaria mercenaria (Linnaeus, 1758), 

live collected on the mud flats of Viane, province of Zeeland, the Netherlands.

*) Omdat Mya arenaria in Zeeland ook als fossiel (Pleistoceen)

gevonden kan worden beschouw ik deze soort, in tegenstelling tot de

gangbare opvatting, niet als een exoot.

Afb. 3. De Slikken van Viane gezien vanaf de voormalige scheeps -

sloperij

Afb. 4. De schelpenbank, midden op de foto de strekdam. 
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Afb. 6-13. Mercenaria mercenaria, aangetroffen op de slikken van Viane, Schouwen-Duiveland; 6-9 op 18 januari 2009, 10-11 op 11 april 2009;

6-7 en 10-11 dode exemplaren; 8-9 het voor de eerste maal aangetroffen levende doublet, groot 11,3 x 10 cm, gewicht 501 gram; 12-14 levende
exemplaren, aangetroffen op 21 maart 2009 en (14) op 18 april 2009.
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latie gaat, wat mager. Tenslotte was er slechts een in de

bodem levend doublet aangetroffen, de andere drie le -

vende doubletten waren aangespoeld evenals de vele

dode doubletten. Daarom gingen we op 21 mei 2009

nogmaals naar Viane met een grote zeef en een spa in

de hoop levende juveniele exemplaren in het sediment

aan te treffen. Van sediment zeven kwam echter niets.

Nog geen zes meter van de plaats waar ik op 18 januari

het zeer grote levende doublet had aangetroffen, werd

mijn aandacht getroffen door een plotseling uit de bo -

dem spuitend waterstraaltje. De spa erin en het was

meteen raak: opnieuw en geheel volwassen levende

Mer  cenaria mercenaria. Vanzelfsprekend die middag

goed op het waterstraaltje gelet: meestal was het een

zeeworm, maar toch nog twee in de bodem levende

Mercenaria’s gevonden. Nog zo’n volwassen exemplaar

en een iets kleinere. Bovendien een nog levend aange-

spoeld  doublet gevonden (afb. 15-17). Voldoende be -

wijs.

Voorkomen in Nederland en België 

Over het voorkomen van Mercenaria mercenaria in

Nederland en België zijn slechts weinig vermeldingen

in de literatuur te vinden. Kaas en ten Broek (1942)

melden een losse klep bij Westkapelle in 1933 en een

bij Terheyde in 1936. In de spuikom te Oostende wer-

den in 1933 levende exemplaren aangetroffen. Deze

populatie is inmiddels ter ziele. Tegenwoordig komen er

geen populaties van deze soort langs de Belgische kust

meer voor. (VLIZ Alien Species Consortium, 2008).

De Bruyne en de Boer (2008) melden de vondst van

twee losse kleppen van Terschelling (waarvan een met

datum 26 maart 1962) en melden verder dat “de soort

ook op Texel gevonden is (coll. Kaas)”.

Wolff (2005) vermeldt de vondst van 5 volwassen le -

vende  doubletten op de Hoge Kraaiert of Tarweplaat,

achter in de Oosterschelde, in 1995, en 1 doublet in de

omgeving van Tholen in 2000 (niet nader aangeduid).

De doubletten op de Tarweplaat zijn gevonden door

zagerspitters (mond. mededeling L. P. M. J.  Wetsteyn).

In de literatuur wordt meerdere keren melding gemaakt

van kweekproeven die o.a professor Korringa in de vijf-

tiger jaren deed met deze soort, die van oorsprong aan

de Amerikaanse oostkust leeft. (Entrop, 1965, Wolff,

2005, Voelspriet ANM nieuwsblad 2007). Toch is er

over het hoe en wat van deze proeven bitter weinig

bekend.  Er zou gepoogd zijn de soort uit te zetten in de

Oosterschelde en het Veerse Meer, dat toen nog in een

open verbinding met de zee stond. Er wordt wel min of

meer aangenomen dat de vondsten die af en toe in de

Oosterschelde gedaan worden verband houden met Kor-

ringa’s proeven. De kweekproeven van Korringa mogen

wel als mislukt worden beschouwd, want de soort is

nooit echt succesvol geweest in de Oosterschelde, al

zijn er berichten van duikers die af en toe een levend

exemplaar tegenkomen (de Bruyne en de Boer, 2008).

Zo vonden Marco Faasse en Marianne Ligthart op 23

mei 2009 twee grote levende Mercenaria’s tijdens een

duik bij de Bergse Diepsluis.

In de collectie van het natuurmuseum Rotterdam bevin-

den zich enkele monsters verzameld in het Veerse Meer

bij Wolphaartsdijk tussen 1961 en 1964. Een ander dou-

blet werd gevonden in het Noordsloe, ten noorden van

Arnemuiden in 1963. Het betreft steeds enkele losse

klep pen of doubletten, als dood materiaal verzameld.

Daarnaast zijn er in diverse collecties in Zeeland mon-

sters te vinden van Mercenaria’s welke (dood) gevon-

den zijn bij de oesterputten te Yerseke of op de gritfa-

briek aldaar. Bij het overgrote deel van deze Mercena-

ria’s valt op dat de schelp bij de voor en/of achterrand is

beschadigd ter hoogte van de spierindruksels. De dieren

zijn vermoedelijk met een oestermes opengemaakt en

geconsumeerd (met dank aan Peter Moerdijk voor deze

zeer plausibele verklaring). Bovendien zijn de kleppen

iets meer oranjebruin dan die van Viane, welke opval-

lend bleek zijn. Dit materiaal houd ik dan ook voor aan-

gevoerd van elders en van weinig betekenis voor ons

beeld van de Oosterscheldefauna.*)
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Afb. 15-17. Exemplaren van in de bodem levende doubletten van Mercenaria mercenaria, waargebomen in Viane op 21 mei 2009.

*) Inmiddels bezit ik zelf ook een aantal Mercenaria’s van deze vind-

plaats, alle met dezelfde beschadiging.
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In de collectie van Peter Moerdijk is een zeer interessant

monster aanwezig uit ca 1970 (afb. 18). Het bijbe ho ren -

de etiket geeft verder geen nauwkeurige datum. Per e-

mail had Peter er het volgende over te melden: 

“ Het gaat om vier juveniele schelpjes, tussen 3,8

en 8,7 mm lang. Ze zijn licht bruingrijs en geheel

bezet met commarginale ribben. 

Het etiket vermeldt niet meer dan ca. 1970, in ver-

band met kweekproeven, en ik heb ze gekregen door

be middeling van hydrobioloog Kees Bakker, des-

tijds verbonden aan het hydrobiologisch instituut in

Yerseke.”

Mercenaria mercenaria heb ik eerder (eind 2008)

gevonden bij Gorishoek, een klein dood doublet  (ca 2,5

cm diam.) en wat kleine losse kleppen en één grote.

Deze grote klep heeft een wat ander voorkomen dan de

overige Zeeuwse, de kleur is iets meer lichtbruin, de

buitenkant is gladder en lijkt derhalve aangevoerd. Op

Gorishoek spoelen overigens veel meer merkwaardige

soorten aan welke zeker niet in de Oosterschelde thuis-

horen. (Faasse, Lichthart en Rijken , 2009). Marco Faas-

se trof op Gorishoek ook een levend klein doublet (ca 3

cm) aan  op 14-06-2008. Verder verzamelden M. I. Ger-

hardt en  ondergetekende in de jaren ’80 twee losse

kleppen (thans in coll. Rijken) op het Zuid-Sloe, pal

naast de Scheldepoortwerf, maar deze zijn, omdat er

roestsporen op zitten, afkomstig van schepen. Overige

publicaties en vermeldingen op internet zijn eenstem-

mig: af en toe een vermelding. maar geen duidelijke

populaties in Nederland en België.

De vondsten bij Viane 

De waarneming bij Viane staat wel haaks op alles wat er

tot nu toe over deze soort in ons land bekend  is. Zijn de

exemplaren van Viane nakomelingen van Korringa’s

experiment? Daarvoor pleit de vondst van de zeer grote

levende doubletten op 18 januari en 21 mei. Bovendien

bestaat het overgrote deel van de tot nu toe verzamelde

dode doubletten en losse kleppen uit exemplaren groter

dan L 70  H 60 mm. Bij kweek van deze soort zijn de

dieren oogstrijp na 2-5 jaar, en dan nog lang niet vol-

groeid. De soort kan gemiddeld 12-20 jaar oud worden

maar en er zijn al meldingen van 50 jaar (VLIZ Alien

Species Consortium, 2008).  De Mercenaria’s welke ter

consumptie worden aangeboden zijn, afgaand op afbeel-

dingen die ik op internet vond, tussen de 30-50 mm lang

en 25-45 mm hoog. Halfwas exemplaren dus. Of ligt de

oorsprong in een latere, onopgemerkte poging tot uitzet-

ting en kweek op nabijgelegen percelen?  Daarvoor pleit

de vondst van een iets groter dan halfwas doublet met

kleurtekening, welke rond de Britse Eilanden slechts

voorkomt bij exemplaren welke in latere jaren geïmpor-

teerd zijn vanuit Noord-Amerika (Tebble, 1976).

Mercenaria mercenaria is een relatief langzaam groei-

ende soort die pas na tientallen jaren zijn maximale

grootte bereikt. In de eerste zes jaar maakt de soort een

groeispurt door welke daarna afvlakt.( afb. 19) Dit

maakt de soort alleen in deze levensperiode commer-

cieel interessant bij kweek voor consumptie op percelen.

Immers, van een kleine schelp kunnen er veel op een

vierkante meter leven , van een grote weinig. Bovendien

hebben de zeer grote schelpen een enorm overgewicht

aan schelp en een gering gewicht aan vlees, wat boven-

dien veel minder smakelijk schijnt te zijn.  

Relatie tussen schelphoogte en leeftijd

Het oorspronkelijke leefgebied van Mercenaria merce-

naria is de oostkust van Noord-Amerika. Naar het zui-

den toe gaat de soort over in de verwante Mercenaria

campechiensis (Southern Quahog ). Een immens leefge-

bied. Omdat de soort zeer goed eetbaar is, is hij ook van

groot economisch belang. Er is in de Verenigde Staten

dan ook veel onderzoek verricht naar de verhouding van

grootte en leeftijd, mede omdat de visserij op deze soort

aan maatbeperkingen is gebonden (Rice, 1993). Om een

indruk te krijgen van de leeftijd van de exemplaren van

Viane hebben we gebruik gemaakt van een publicatie

van Rice, 1993. De daarin opgenomen tabel hebben we

gedeeltelijk overgenomen (afb.20).    
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Afb. 18. 

Vier juveniele

schelpjes van

M. mer  cenaria

ge bruikt bij

kweekexperi-

menten in Zee-

land, ca 1970. 

( C o l l . P e t e r

Moer dijk) 

Fo to Esther

Moer dijk.

Afb. 19. Groeicurve van Mercenaria mercenaria van Narraganssett

Bay, Rhode Island, gebaseerd op 100 individuen van 10 vindplaatsen.

Naar Rice, 1993.
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Op afbeelding 20 is te zien dat het merendeel der Viane

exemplaren veel groter is dan oogstrijp. Als we de tabel-

len met elkaar vergelijken dan kunnen we voorzichtig

aannemen dat de grootste Mercenaria’ s ongeveer 40

jaar oud zijn, en komen we rond 1970, de tijd waaruit

het monster uit de collectie van Peter Moerdijk dateert.

Het allergrootse exemplaar in afbeelding 20 (de boven-

ste stip) is het op 18 januari levend verzamelde exem-

plaar en komt met een schelphoogte van 100 mm boven

de Amerikaanse tabel uit. Er is natuurlijk bezwaar tegen

tegen het grofweg opmeten van de schelphoogte, omdat

een relatief platte schelp sneller hoog wordt als een

exemplaar wat meer in de breedte is uitgegroeid.

Daar om is  dit niet meer dan een indicatie over de leef-

tijd van de schelpen van Viane. Om absolute zekerheid

te hebben zou een sclerochronologisch onderzoek nodig

zijn (jaarringen tellen). Het merendeel van de verzamel-

de schelpen valt ruim binnen de tabel, en zal bij benade-

ring 10-30 jaar oud zijn.

Het is dan ook duidelijk dat er hier niet alleen een kleine

populatie zit (en dat al langere tijd), maar ook dat de

soort zich aan het voortplanten is. De enorme exempla-

ren die ik op 18 januari en 21 mei 2009 vond moeten

inmiddels tientallen jaren oud geweest zijn, maar de tus-

sentijds  aangetroffen  levende halfwas exemplaren dui-

den op niets anders dan vers bloed. Blijkbaar is het zan-

dige, schelprijke gebied rondom de strekdam met zijn

vele ondiepe poelen, welke in de zomer flink op kunnen

warmen, een geschikte biotoop ter voortplanting van de

soort. 

Afb. 20. Afmetingen van de te Viane gevonden Mercenaria’s geba-

seerd op 51 individuen.  Maatstreep = 1 cm.

Een doublet met kleurpatroon

Op vrijdag 3 april 2009 vond ik een zeer vers doublet,

afmetingen  L 62 mm H 53 mm. Dit doublet verschilt

van alle tot nu toe gevonden Mercenaria’s vanwege de

roodbruine kleurtekening welke op de kleppen aanwezig

is. (afb. 21) Een dergelijk kleurpatroon ontbreekt bij alle

eerder verzamelde exemplaren. Bij de verwante Merce-

naria campechiensis (Gmelin, 1791) komt dit kleurpa-

troon wel, of althans veel vaker voor. Bij M. mercenaria

is het middenveld glad en zijn de commarginale ribben

beperkt tot de voor en achterrand. Bij M. campechiensis

lopen deze door over de gehele schelp tot aan de onder-

rand. Het gevonden exemplaar heeft een glad midden-

veld en moet dus toch tot M. mercenaria gerekend wor-

den.

In de literatuur vond ik, met betrekking tot Mercenaria

mercenaria hierover slechts één vermelding tegen,

namelijk bij Tebble (1976: 118):

“a dirty white, light varnish-brown, dull grey or

greybrown in colour, occasionally with red-brown

zigzag markigs near the margins*“ 

En dan de noot onder aan de bladzijde:

“* Around the British Isles these zigzags only occur

on populations imported in late years from N.

America.”

Over het voorkomen van dit kleurpatroon bij Europese

exemplaren heb ik in de literatuur verder nauwelijks

informatie kunnen vinden.

Vondsten van Mercenaria mercenaria op de slik-

ken van Viane vanaf januari 2009

04-01-2009    1 doublet dood, halfwas

18-01-2009    1 doublet levend in de bodem, volwassen

10 doubletten dood

21-03-2009    2 doubletten levend, halfwas, aangespoeld                                      

5 doubletten dood                                                              
12 losse kleppen

03-04-2009    4 doubletten dood, waaronder 1 met

kleurpatroon,   

6 losse kleppen

11-04-2009    7 doubletten dood

5 losse kleppen

18-04-2009    1 doublet levend , halfwas, aangespoeld                                         

4 doubletten dood 

6 losse kleppen

03-05-2009    6 doubletten dood

3 losse kleppen

21-05-2009    4 doubletten, waarvan 3 levend 

in de bodem

1 levend aangespoeld 

5 doubletten dood

2 losse kleppen   

De totale oogst bedraagt nu (21 mei 2009) 50 doubletten

en 34 losse kleppen. Van 8 losse kleppen konden door

passen en vergelijken 4 doubletten worden samenge-

steld, wat de stand maakt op 54 doubletten en 26 losse

kleppen.
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Monsters van te Viane gevonden Mercenaria’s zullen

worden opgenomen in de collecties van het Koninklijk

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middel-

burg en het Museum Terra Maris in Domburg .

De doubletten welke vers zijn aangespoeld, of welke

grotendeels bedekt zijn geweest met sediment zijn het

gaafst. Exemplaren welke boven het sediment uitsteken,

of al langer op  de slikken rondzwerven worden  snel

bedekt met een paarsig grijze laag en zeepokken. De

schelpen worden daardoor aangetast, wat ik vaker ben

tegengekomen bij Oosterscheldemateriaal.( oa te Goris-

hoek).  Hoe die laag tot stand komt ( algengroei? ) is

mij niet bekend. Het schelpoppervlak gaat er wel  snel

van achteruit. Hoewel alle schelpen duidelijk vers zijn,

zijn ze zeker niet allemaal even mooi.

Een tip voor wie ook een keer deze prachtige soort

vindt: open de doubletten niet, neem ze in zijn geheel

mee met sediment. en maak ze thuis schoon.  Want bij

het openen kan het ligament scheuren of de slottanden

kunnen breken. Met warm water kan het ligament soe-

peler worden gemaakt  en eventuele pokken, ook in het

slot, worden verwijderd.
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Afb. 21. 

M. mer cena -

ria. Doublet

(dood) met

kleurpatroon

verzameld op

3 april 2009

bij Viane. 

Afb. 22. Een deel van de Mercenaria-oogst van Viane.


