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Standaards voor duurzame mosselkweek  
- november 2006 - 

 

De Waddengroep beoogt met haar streekmerk “Waddengoud” consumenten te voorzien 

van een ruim assortiment aan duurzame streekproducten uit het Waddengebied van een 

gegarandeerd hoge kwaliteit. Voor “gecertificeerd duurzame Waddengoud visserij 

producten” zijn standaards opgesteld voor de visserij op het wad. Hierbij wordt niet alleen 

uitgegaan van lokale productie en verwerking, maar wordt ook gekeken naar KRAV 

standaards
*)

 voor de beoordeling van duurzaamheidsaspecten van de visserij. Het 

streekmerk Waddengoud wordt uitgegeven aan vissers en andere marktpartijen die 

voldoen aan de eisen en uitgangspunten zoals die hieronder worden geformuleerd. De 

Waddengroep controleert de naleving van de eisen en uitgangspunten, of laat dit door 

derden uitvoeren. 

 

Hieronder worden de regels voor onder het Waddengoud gekweekte hangmosselen 

vermeld. Mosselzaad komt van wildvang of invang. Uitgroei tot hangmosselen vindt 

plaats als hangcultuur aan touwen of op pontons. In Nederland is Mytilus edulis de enige 

mosselsoort die gekweekt wordt. 

 

Zowel het waddengebied als de op het wad geldende regelgeving zijn uiterst dynamisch. 

Eén maal per jaar evalueert de Waddengroep elke gecertificeerde kwekerij om te 

beoordelen of de hier gepresenteerde standaards aangepast moeten worden aan veranderde 

regelgeving en nieuw verworven inzichten. 

 

Algemeen 

1. Tijdens zowel de oogst van het mosselzaad als de kweek van de hangmosselen wordt 

te alle tijde gehandeld in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in de 

vergunning en met de ter plaatse van kracht zijnde wet- en regelgeving. Voor wat 

betreft de mosselzaadvisserij moet hierbij ook gekeken worden naar het achterblijven 

van voldoende voedsel voor de vogels op het wad. Beperkingen die aan de visserij en 

de verwerking opgelegd worden door het Productschap op grond van de aanwezigheid 

van algen of toxinen in het water of de schelpdieren dienen bekend te zijn en 

onverkort te worden gerespecteerd. 

 

Kweek 

2. Gekweekte hangmosselen zijn alleen Waddengoudwaardig indien gekweekt in de 

Waddenzee of in het gebied minder dan één zeemijl vanaf de kust van de 

Waddeneilanden. (Onbewoonde platen als Noorderhaaks, het Rif, Simonszand, 

Rottumerplaat en Rottumeroog worden hier beschouwd als zijnde Waddeneilanden.) 

3. Als mosselzaad is alleen toegestaan zaad afkomstig van natuurlijke zaadval in de 

Waddenzee of in het gebied minder dan één zeemijl vanaf de kust van de 

Waddeneilanden. 

4. De mosselen worden uitsluitend gekweekt aan materialen die óf een zeer sterke 

levensduur van tenminste 4 productie cyclussen of 8 jaar hebben (bijvoorbeeld touwen 

en boeien), óf gemaakt zijn van in het water natuurlijk afbreekbare stoffen 

(bijvoorbeeld de sokken). 

5. De productie dient zodanig efficiënt te geschieden dat over een periode van drie jaar er 

per kilo gebruikt mosselzaad tenminste 5 kg hangmosselen geproduceerd worden.  
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6. Waddengoud hangmosselen mogen alleen afkomstig zijn van een lading waarvan het 

vleespercentage tijdens het verpakken tenminste 27% is. 

7. Het verstoren van vogelconcentraties en rustende zeehonden is nimmer toegestaan. In 

zeegrasvelden mag niet worden gevaren, geankerd of gevist. 

8. Afval, ongebruikte materialen of (onderdelen van) vistuig mogen nimmer onbeheerd 

in het water worden achtergelaten.  

 

Verwerking 

9. De tijd tussen het oogsten van de Waddengoud hangmosselen in de Waddenzee (of in 

het gebied minder dan één zeemijl vanaf de kust van de Waddeneilanden) en het op de 

markt brengen mag niet meer dan 4 weken bedragen. 

10. Be– en verwerking van de hangmosselen vindt bij voorkeur plaats op de 

Waddeneilanden, de Waddenzee of in strook minder dan 25 km landinwaarts vanaf de 

Waddenkust. Indien geen geschikte verwerking in dit gebied aanwezig is kan de 

Waddengroep eventueel ontheffing van deze regel verlenen. 

11. Het is niet toegestaan om conserveermiddelen te gebruiken, met uitzondering van 

zout, natuurlijke zuren en rook. Het gebruik van benzoëzuur is niet toegestaan. Het is 

wel toegestaan om de vis(producten) te verpakken in een zogenaamde “beschermende 

atmosfeer” wanneer die uitsluitend  bestaat uit gassen die van nature in de atmosfeer 

voorkomen, zoals stikstof. Het gebruik van koolmonoxide als beschermende atmosfeer 

is verboden. 

12. Afval en afvalwater zal zodanig afgevoerd of verwerkt worden dat er geen schade aan 

het milieu ontstaat. 

13. De Waddengoud schelpdieren worden op aantoonbare wijze apart gehouden van de 

overige zeevruchten vanaf de vangst tot aan de consument. Dit kan gebeuren door het 

gebruik van duidelijk te onderscheiden zakken, bakken (tubs) of kisten, of in één kist 

een duidelijke afscheiding te maken tussen Waddengoud en niet-Waddengoud 

producten. 

 

Registratie, documentatie en controle 

14. Alle voor Waddengoud vereiste administratie betreffende het gehele productieproces 

van mosselzaad(in)vang tot en met het verpakken en opslag van het eindproduct is 

aanwezig op óf de kwekerij óf de verwerkerij (dus ten hoogste op twee locaties).   

15. Er dient een protocol aanwezig te zijn waarop duidelijk staat aangegeven hoe in de 

gehele keten Waddengoud hangmosselen te onderscheiden van andere mosselen. 

16. Er wordt een dagelijkse administratie bijgehouden van de gehele keten, inclusief alle 

door de visser gebruikte schoonmaak en conserveringsmiddelen en eventuele andere 

hulpstoffen. Voorbeeld formulieren zijn te vinden in de bijlagen. 

17. De door de Waddengroep daartoe aangewezen controleur heeft te allen tijde toegang 

tot de locaties waar Waddengoud hangmosselen worden gekweekt, verwerkt of 

opgeslagen. De controleur krijgt tevens de beschikking over alle in het kader van de 

Waddengoud certificering ter zake doende administratie wanneer daar een verzoek toe 

wordt gedaan. 

 

Milieu 

18. Gestreefd wordt naar een minimaal energieverbruik. Voor de gehele keten wordt per 

type brandstof en olie een administratie bijgehouden van de aangekochte 

hoeveelheden. De administratie is zodanig dat het berekenen van brandstofverbruik 

per kilo eindproduct mogelijk is. 



Waddengoud Standaard-wadden-goud-mossels-versie-2-(1) 3/3 

19. Verf en andere producten die op boten, boeien, touwen of andere materialen die met 

het water in aanraking komen, hebben geen bekende negatieve effecten op het milieu 

(zo is bijvoorbeeld het gebruik van tinhoudende antifoulings verboden). 

20. Op het bedrijf bestaan duidelijk omschreven procedures voor het behandelen van 

biologische afval (zoals schelpjes, algen en gebroken mosselen), chemische 

afvalstoffen (resten van olie, filters, verf, etc.), alsmede is een up-to-date bijgewerkte 

lijst van op het bedrijf aanwezige chemische producten, waaronder schoonmaak-, 

ontsmettings- en smeermiddelen. 

21. Verpakking van de visproducten moet geschikt zijn voor recycling. Gestreefd wordt 

naar verpakking afkomstig van natuurlijke producten die biologisch afbreekbaar zijn.  

 

Kwaliteit 

22. Na aanlanding worden de hangmosselen gecontroleerd op kwaliteit en versheid. (Voor 

specificaties: zie de bijlagen.) 

23. Voor de opslag en verwerking van de hangmosselen worden de normen in acht 

genomen zoals vermeld in de bijlagen. 

24. De microbiologische kwaliteit van de hangmosselen wordt wekelijks gecontroleerd 

door een daartoe gekwalificeerde instantie. 

25. Minstens één maal per jaar worden de gecertificeerde hangmosselen culinair getest 

door de Waddengroep. 

 

Bijlagen 

1) Kaart van het waddengebied. 

2) Beschrijving van de productieketen, voorbeeldformulier. 

3) Logboek, voorbeeldformulier. 

4) Kwaliteitscontrole, voorbeeldformulier. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

*) KRAV Fishing Standards, July 2004.   


