
Alles gebeurt handmatig bij de mossel-

kweek in Spanje. De touwen worden 

handmatig aan de vlotten gehangen, de 

mosselen worden handmatig geoogst. 

In heel Galicië, de kustprovincie waar-

van  Vigo de hoofdstad is, liggen zo’n 

3.500 mosselvlotten. Die brengen in 

totaal zo’n 27.000 tot 300.000 ton per 

jaar op. In de baai van Vigo liggen een 

paar honderd vlotten, allemaal van 

kleine familiebedrijfjes. Miguel 

Rosales, samen met zijn broer eigenaar 

van mosselbedrijf Luis Rosales, heeft 

achttien productievlotten, die hij met 

een investering van 45.000 euro kon 

aanschaffen. Aan elk vlot hangt ongeveer 

550 m2 touw, maximaal 500 touwen per vlot. 

De touwen hangen twaalf meter diep in de 

zee. Al die touwen worden met de hand aan 

het vlot geknoopt. Dat duurt een tot twee 

dagen per vlot. Een vlot brengt 40 tot 100 ton 

mosselen per jaar op, vertelt Rosales. “Dat 

wisselt sterk. Hoe dat komt? Door natuurlijke 

omstandigheden. Voeding, stromingen…”

In de maand maart worden de lege koorden 

aan de vlotten gehangen. Het mosselzaad 

hecht aan de koorden aan de buitenkant van 

het vlot. “Deels spoelt dat weg of wordt 

opgegeten, maar er blijft genoeg over,” vertelt 

Rosales. Het mosselzaad wordt in november, 

december en januari van de vlotten gehaald, 

om longlines gedraaid en aan opkweek-

vlotten in een beschutte inham van de baai 

gehangen. “Na zes maanden zijn ze groot 

genoeg om door te groeien en hangen we ze 

weer uit in de baai.”

De mosselen aan de buitenkant van een vlot 

krijgen het meeste voedsel en groeien dan 

ook het snelst. Daarom worden de touwen 

om de paar maanden verwisseld van plaats, 

om de groei gelijkmatiger te laten plaats-

vinden. 

Ook het oogsten gebeurt volledig handmatig. 

Elk touw wordt met de hand van het vlot 

losgemaakt, waarna de mosselen op het 

oogstschip van de touwen gehaald worden. 

Per vlot duurt het oogsten ongeveer vier 

dagen. Daarnaast oogsten de Spaanse 

mosselvissers ook mosselen van de rotsen in 

de baai, vertelt Miguel Rosales. “Daar 

hechten ze zich ook aan en daar halen we 

ieder jaar ook nog aardig wat van af.”

De helft van de mosselen is bestemd voor de 

Spaanse thuismarkt, de andere helft voor de 

export. Rosales levert mosselen aan Frank-

rijk en Italië. In Italië is vooral vraag naar 

Spaanse mosselkweek vooral handwerk
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‘500 touwen 

per vlot’
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vaak, gaan we in ieder geval oogsten voor 

Italië. Die kunnen we onder water in zakken 

tot twee weken bewaren.“

Het vleesgewicht van de consumptierijpe 

Spaanse mosselen ligt meestal rond de 23,  

24 procent, vertelt Miguel Rosales. “In de 

provincie Tarragona ligt dat bijvoorbeeld 

maar op 18 procent. Hier in Vigo hebben we 

een vrij constante watertemperatuur; tussen 

10 en 15 graden in de winter en tussen 16 en 

kleine mosselen, vertelt Rosales. “Die kun-

nen al na zeven of acht maanden geoogst 

worden.” 

Spanjaarden en Fransen stellen prijs op 

mooie grote mosselen. En dan duurt het ook 

in Spanje wel anderhalf tot twee jaar voor  

ze het juiste formaat hebben. Gelukkig is de 

baai van Vigo zo beschut, dat er weinig 

productieverlies is. “Als er een storm op 

komst is, en dat gebeurt gelukkig niet zo  > 

18 graden in de zomer. Door het koude water 

hebben we hier veel voeding en dat is goed 

voor de groei van de mosselen!” 

Naast zijn mosselvlotten kweekt Rosales ook 

platte oesters en creuses, vooral voor de 

Spaanse markt. Ook die doen er, net als in 

Nederland, twee jaar over om consumptierijp 

te worden. Hij heeft twee systemen voor 

oesters: naast de vlotten kweekt hij ook 

oesters in mandjes, op tafels in de baai.  

“Die deinen mee met de stroming. De tafels 

zijn ook een soort vlotten, die aan elkaar 

geknoopt zijn met een touw.”

Na het oogsten gaan de mosselen naar de 

verwerkingsfabriek van Ria de Vigo , het 

tweede bedrijf van de gebroeders Rosales. 

Daar worden de mosselen via een pijplijn 
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met continu vers zeewater vanuit de haven 

naar toe getransporteerd. De verwerkings-

capaciteit van het bedrijf is 80 ton per dag. 

(ter vergelijking: dat is ongeveer de helft van 

een Nederlands mosselbedrijf als Krijn 

Verwijs of Roem van Yerseke). De tempera-

tuur in de verwerkingshal is 12 graden. Onder 

de verwerkingsruimte is een grote faciliteit, 

waar het zeewater gereinigd wordt. Voor de 

veiligheid wordt wel chloor toegevoegd, tegen 

de E. colibacterie, aldus Rosales. Met dat 

gereinigde zeewater worden de mosselen en 

oesters gespoeld en minimaal 12 uur ver-

waterd. De waterkwaliteit en de schelpdieren 

staan onder voortdurende controle. Per partij 

mosselen worden twee analyses uitgevoerd in 

het laboratorium. Per maand vinden er 

ongeveer 150 analyses plaats, aldus Rosales. 

En de certi$ceringen waar de Nederland- 

se visserij en kweek mee te maken heb- 

ben? Hoe zit dat in Spanje? Rosales heeft 

geen certi$cering, daar is ook geen vraag 

naar en het is ook niet verplicht. “Wij heb- 

ben een Galicisch kwaliteitsmerk, een 

appellation contrôlée. Dat wordt gecontro-

leerd door internationaal kwaliteits - 

controlebureau Veritas, in opdracht van de 

Spaanse overheid.”

De mosselen worden machinaal enigszins 

onttrost en gespoeld, maar niet ontbaard. 

Vervolgens worden ze in zakjes gedaan,  

klaar voor de verkoop. Het sorteren is 

overzichtelijk: er zijn twee formaten: klein  

en groot. Die worden verpakt in zakjes  

van een halve, 1, 2, 5, 10 of 15 kilo. Daarna 

gaan de schelpen de koeling in, in afwach-

ting van het vervoer. Daarnaast verwerkt 

Rosales ook tapijtschelpen en oesters voor 

collega-vissers. Die gaan in kleinere 
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 ver pakkingen. In afwachting van verwerking 

staan deze schelpen in kistjes in bassins met 

zeewater. 

Het bedrijf van de gebroeders Rosales levert 

veel aan supermarkten, met name als de R in 

de maand zit. Gewoon in zakjes, als dagvers 

product. “We houden hier in Spanje niet van 

atmosferische verpakkingen. Het moet allemaal 

puur en aanraakbaar zijn. Een dagvers product, 

dat is wat de mensen willen.” Een week is al 

oud, vertelt Rosales. “We leveren voornamelijk 

zakjes van 1 kilo.” Die zakjes mosselen zijn zo 

puur, dat er ook werkelijk niets aan gedaan is: 

ze zijn niet ontbaard en zitten deels nog aan 

elkaar. Dat heeft ook te maken met de Spaanse 

eetcultuur van schelpdieren. Mensen eten in 

Spanje geen kilo mosselen, maar slechts een 

schaaltje, of ze worden verwerkt in een gerecht, 

vertelt Rosales. “Daarom hoeven we ze ook niet 

te ontbaarden. Die kleine hoeveelheden 

mosselen die mensen eten maken ze thuis 

gewoon zelf schoon.” De drukste tijd van het 

jaar is ook hier de kerstperiode: “Dan voeren 

we de productie behoorlijk op en draaien we  

24 uur per dag.” 

‘Spanjaarden willen een 

dagvers product’
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