Oesters
puur n atu u r

HET ECHTE VERHAAL
5 VRAGEN AAN EEN KWEKER

recepten:

DE KLASSIEKERS
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Zeeuwse oesters

In de prachtige Oosterschelde, daar liggen ze. Groeien ze, beter
gezegd. Oesters van Zeeuwse bodem. Aan de zuidkant van de
Oosterschelde (in de kom) en in de Grevelingen gedijen ze het best.
En onze kwekers gaan ook proberen ze in het Veerse Meer te kweken.
In de Zeeuwse wateren zorgen de getijden ervoor dat ze de zilte
smaak krijgen. Een Zeeuwse oester, zoals het hoort.
Dichtbij de oevers worden ze gekweekt en geoogst.
Een op en top natuurproduct waar we in Zeeland
trots op zijn. Laat ze smaken!
Kees van Beveren,

Voorzitter Nederlandse Oestervereniging
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HET VERHAAL

2,5 j aar

Het duurt minstens 2,5 jaar
voordat de oester volgroeit is
en geschikt is voor consumptie.
De Zeeuwse platte oester heeft
zelfs 5 jaar nodig om dit te
bereiken. Op de oesterpercelen
in de Oosterschelde en de
Grevelingen ontwikkelen de
oesters zich goed dankzij het
voedselrijke zoute water. In de
luwte van de vaargeulen groeien ze ‘rustig’ tot
ze consumptierijp zijn. Hoewel een storm of vraat natuurlijk niet te
voorkomen is. Dit brengt schade toe aan de oogst. Het blijft een op en
top natuurproduct.

van
vroeger
Nederlanders hebben van
oudsher het kweken van
oesters geleerd van de Fransen.
Rond 1850 dreigden de wilde
oesterbanken in Frankrijk elkaar
te overwoekeren. Bioloog Victor
Coste bestudeerde de oesterkweek
in Italië en deed een poging om
het kweekproces te beïnvloeden.
Victor bedacht het systeem van
‘collecteurs’. De collecteurs waren
vooraf gekalkte dakpannen, waar
het oesterbroed zich aan vast
hechtte. ’s Zomers werden de
dakpannen naar de wal gehaald
en werden de oesters los gestoken
van de dakpannen waarbij de
schelp dankzij de kalklaag zoveel
mogelijk onbeschadigd bleven.
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duurzaam
gekweekt

Alle Nederlandse oesters
zijn MSC-gecertiﬁceerd.
Dat garandeert dat ze
duurzaam gekweekt
en geoogst zijn. Er zijn
zo’n dertig bedrijven
die oesters kweken. De
veelal familiebedrijven
varen op boten met een
kleine bemanning op
de Oosterschelde en de
Grevelingen. De enige twee
plaatsen in Nederland waar
de zeldzamere Zeeuwse
platte oesters en de
Zeeuwse creuses worden
gekweekt.

Zeeuwse Oesters
kweekgebied
Grevelingen

vers uit het
water, zo op
je bord!

In een gedeelte van
de Oosterschelde
en de Grevelingen
worden de
Zeeuwse platte
oester en de
Zeeuwse creuse
gekweekt. Op veel
plaatsen in Zeeland
kun je heerlijk
verse oesters eten!
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kweken en oogsten

In Nederland worden oesters
gekweekt in twee gebieden in
Zeeland: in de Oosterschelde
en in de Grevelingen. De
temperatuur, zuiverheid en
zoutgehalte van het water, de
bodem en beschutte ligging
maken deze gebieden tot de
ideale plaats voor het kweken
van oesters.
In de zomer planten de oesters
zich voort. In deze maanden
drijven in de Oosterschelde en de
Grevelingen oesterlarfjes. Door
het toenemende gewicht van
hun schelp zakken de larfjes na
een paar weken naar de bodem.
De oesters hechten zich vast op
de door de kweker uitgezaaide
mosselschelpen. Tijdens het
groeiproces verplaatst de kweker
de oesters naar andere percelen
in het water waar de natuurlijke

De oesterkwekers
huren de
kweekpercelen van
de Nederlandse
overheid.
Er wordt 550 ha
in de Grevelingen
en 1.550 ha in
de Oosterschelde
gehuurd.
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omstandigheden optimaal zijn. In
de laatste fase komen de oesters
op de beste gronden terecht met
het meest voedselrijke water en
veel stroming, waardoor ze goed
uitgroeien tot een topkwaliteit.
De Zeeuwse oester is van nature
een puntige oester die rechtop
in de bodem staat. Door de
oesters van perceel naar perceel
te verplaatsen krijzen ze niet de
kans om rechtop te gaan staan en
worden ze ovaal van vorm.

Op tafel

Een nieuwe methode voor
Nederland is het kweken van
oesters in zakken op zogenaamde
tafels, dit zijn stalen geraamtes
in de vorm van tafels. Bij deze
kweekmethode, waarbij de oesters
los van de bodem liggen, zijn ze
minder afhankelijk van de grillen
van de natuur.

Oesters openen
Houd de oesters met
1
1 hand tussen een
dubbel gevouwen theedoek zo
vast dat de platte schelp
boven zit.�
2

Steek met een oestermes of een stevig
puntig mes in het scharnier tussen de twee
schelphelften. Wrik het mes voorzichtig naar
binnen en maak met een korte draaibeweging
open
de schelp open.
3
Snijd de boven�en onderschelp
langs de kier losjes van elkaar.
Houd de oester goed recht om te
voorkomen dat het vocht eruit loopt, maar
zet niet te veel kracht op de oester.

Moeite met opensteken ?

4 Verwijder de platte schelp
en snijd de oesters in de bolle
oesterschelpen los. Haal eventueel
gruis weg.

Is het opensteken van oesters nog wat
lastig, stoom dan de oesters even open.
Leg de oesters in een stoommandje en laat ze ongeveer 4 minu
ten stomen.
Je kunt ook een vergiet boven een laagje water in een afgesloten
pan hangen.
De oesters staan dan een stukj e open en zijn makkelijk open
te steken.
De ‘opengestoomde’ oesters zijn heel geschikt om te gratineren
.
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RECEPT

gegratineerde
oesters met sabayon
24 Zeeuwse Creuses
1 glas mousserende wijn
zoals champagne, cava of
prosecco
1 takje dragon, fijngehakt
3 eidooiers
50 gram geklaarde boter
sap van 1/2 citroen
peper en zout
oestermes
steelpan
hittebestendige kom
zeef
bakplaat
pan

Verwarm de grill van de oven voor op de
hoogste stand. Open de oesters. Bescherm
de hand waar je de oester in vasthoudt goed.
Dit kan met een oesterhandschoen, maar een
theedoek werkt ook prima. Houd de vlakke
kant van de oester boven en het scharnier naar
je toe. Een oester open je het beste met een
oestermes. Deze steek je in het scharnier. Wrik
heel rustig met een draaiende polsbeweging.
Zodra de oester opent, snijd je de sluitspier
door met het mes langs de vlakke kant te
schrapen. Snijd de oester aan de onderkant los
haal hem uit de schelp.
Houd het oestervlees apart en vang het
vocht op. Zeef dat daarna om schelpresten te
verwijderen. Bewaar de schelpen. Breng de
champagne en dragonblaadjes aan de kook in
een steelpan. Laat circa 5 minuten op laag vuur
trekken. Zeef het vocht.
Breng een pan water aan de kook en zet er een
hittebestendige kom op. Doe het mengsel van
wijn en dragon, 3 kleine eetlepels oestervocht
en de eidooiers in de kom. Klop geleidelijk de
geklaarde boter er met een garde doorheen.
Nu krijg je een lobbige sabayon. Breng deze op
smaak met citroensap, zout en peper.

TIP!
Serveer de oesters
gegratineerd met
champagne natuurlijk
met een glas bubbels!
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Doe het oestervlees in een steelpan met
het overgebleven oestervocht en verwarm
1 tot 2 minuten. Zeker niet te lang. Leg de
oesterschelpen met de diepe kant op een
bakplaat. Doe de oesters hier terug in en schep
er wat sabayon overheen. Oesters die omvallen
en waar de sabayon uitloopt, ondersteun je met
een platte oesterschelp. Zet onder de grill en
gratineer ze 3 tot 5 minuten of tot de oesters
goudbruin zijn.
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TIPS & WEETJES

b e wa r e n

Oesters zijn vers als de schelp gesloten is.
Als de schelp iets open staat, geef de schelp
dan een tik. Sluit de schelp zich, dan is de
oester geschikt voor consumptie. Bewaar
oesters altijd in de koelkast. Ze kunnen
lang buiten het water in leven blijven,
gemiddeld 9 dagen. Leg iets zwaars op de
geopende verpakking, zodat er druk op de
schelpen blijft bestaan.

baby-oesters

In Yerseke wordt in de schelpdieren-hatchery
onderzoek gedaan naar oesters. Er wordt
onderzocht bij welke watertemperaturen
de oesters het beste gedijen, of
ziektes uitgebannen kunnen
worden en of er nieuwe
oesterfamilies kunnen
ontstaan. Het begint
met de ouderparen;
de mannetjes en
de vrouwtjes in de
hatchery verblijven in een
‘welnessresort’ met ideale
temperaturen en een optimaal
dieet. Door het aangenaam
verblijf planten de oesters zich
voort. De oesterlarfjes verblijven in
speciaal voor hun ontwikkelde ﬂessen.
Hierin is een continue stroom van vers
zeewater en worden ze gevoerd met levende
micro-algen van hoogwaardige kwaliteit. Zo ontwikkelen
ze zich optimaal tot babyoesters en later tot volwassen oesters.
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h et
oes t er s eizo en
is geo p en d !
Het oesterseizoen voor de Zeeuwse
platte oester loopt van september tot
april. Ze zijn dus verkrijgbaar in de
maanden met de R. Het Franse woord
voor oester is ‘huître’ en verwijst hier
naar. Letterlijk vertaald betekent dit
woord 8 ‘R’-en.

Z o g ez ond al s een oes ter

Oesters bevatten veel magnesium en zink. Deze
twee mineralen spelen een belangrijke rol in de
stofwisseling. Verder passen oesters prima in een
cholesterolarm en een caloriearm dieet.

rauw

Oesters zijn heerlijk om zo
uit de schelp te eten. Na
het openen, de oester even
bestrooien met verse peper
en sprenkel er wat citroensap
overheen. Mmmmm…
Grillen kan natuurlijk ook!
Verwarm de oven voor en maak
de oesters open. Leg ze in de schelp
in een ovenschaal. Meng wat boter,
citroensap, knoﬂook en peterselie en schep
wat van het mengsel op elke oester. Zet de
gevulde ovenschaal 3 minuten in het midden van de
over, onder de grill.
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ZEELAND

yerseke!
Het schelpdierendorp van Zeeland
herbergt een bijzondere plek: de

historische oesterputten. Hierin

worden opgeviste oesters in vers

zeewater bewaard. Deze putten staan
in verbinding met de Oosterschelde

door middel van sluizen. De oesters

de
beste
oesters
komen uit de

Zeeuwse wateren.

raken hier het zand en slib kwijt door

het ﬁlteren van het schone water.

Wethouder cultuur, Kees Verburg:

“Wij zijn trots op onze schaal- en
schelpdierensector en de unieke

oesterputten in Yerseke. Er is daarnaast
nog meer te beleven in Reimerswaal:

wandelen, fietsen, cultuurhistorie en de

verdronken dorpen. “

In de verte ligt

Tholen. Daarachter

ligt de Zeelandbrug
en SchouwenDuiveland.
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RECEPT

gestoomde
oesters
12 Zeeuwse creuses
3 bosuitjes, fijngesneden
12 theelepels gebakken
uitjes
100 ml neutrale olie
(bijvoorbeeld arachideolie)
12 kleine eetlepels zwarte
bonensaus
oestermes
stoommandje
wok
theedoek of
oesterhandschoen
snijplank + mes

Doe een laagje water in de pan en zet daar het
stoommandje in. Breng aan de kook.
Open de oesters. Bescherm de hand waar je
de oester in vasthoudt goed. Dit kan met een
oesterhandschoen, maar een theedoek werkt
ook prima. Houd de vlakke kant van de oester
boven en het scharnier naar je toe.
Een oester open je het beste met een
oestermes. Deze steek je in het scharnier. Wrik
heel rustig met een draaiende polsbeweging.
Zodra de oester opent, snijd je de sluitspier
door met het mes langs de vlakke kant te
schrapen. Snijd de oester aan de onderkant los
en draai hem om. Dit hoeft niet persé, het zorgt
voor een mooiere presentatie.
Schep op elke oester een lepeltje olie en zwarte
bonensaus.
Leg de oesters in het stoommandje en stoom
ze in 5 tot 10 minuten gaar. De exacte tijd is
afhankelijk van de grootte van het schelpdier.

TIP!
Heb je geen stoommandje?
Een vergiet met deksel
bovenop een pan kokend
water, werkt ook prima.

14

Verhit ondertussen de resterende olie in een
steelpannetje.
Haal de oesters uit het stoommandje en schep
er een lepel hete olie over.
Garneer de gestoomde oesters met bosui en
gebakken uitjes.
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INTERVIEW

kweker aan het woord
Aard Cornelisse (51) ging op zijn 8e voor het eerst mee aan boord
op de oesterboot van zijn vader. In 1991 kocht hij zijn eigen
oesterkweekbedrijf.

Ook zie je dat de mandjes
met oester dan volop in de
supermarkt liggen, wat door het
jaar heen toch veel minder het
geval is. Wij oesterboeren hebben
het in die periode gigantisch
druk. In die maand hebben we
net zoveel omzet als de andere elf
maanden van het jaar bij elkaar
opgeteld. De meeste oesters die
we opvissen gaan naar België
maar in Nederland is er zeker een
groeimarkt.

wat is het mooiste aan dit vak?

"De meeste eet
ik gewoon rauw.
Als ik uit eten ga
kies ik vaak voor
gegratineerd.”

Wanneer is het topseizoen voor een
oesterkweker?

Dat is ieder jaar in december. Kerst
en Oud & Nieuw blijven traditioneel
de dagen dat er veel oesters gegeten
worden. Door het jaar heen staan ze niet
zo vaak op het menu. Maar in die periode
is het voor veel mensen een traditie.

Het is heel relaxt. Je bent maar
met twee of drie mensen aan
het werk op een boot en je bent
constant in de natuur. Ik ben
er mee opgegroeid en ben dit
leven van jongs af aan gewend.
Het is werken in de natuur en
dat heeft zeker zo z’n charme.
Maar je moet ook kunnen
meebewegen met de grillen van
de natuur, anders kun je beter
een ander vak kiezen. Het is een
overzichtelijke sector. Iedereen
kent elkaar. En het voelt voor mij
niet als concurrentie. Er is een
gemoedelijke sfeer onderling.

Hoe eet je zelf het liefste een
oester?

De meeste eet ik gewoon rauw.
Als ik uit eten ga kies ik vaak
voor gegratineerd. Iedere kok
maakt ze toch weer anders. Dus
proef ik graag hoe ze zijn bereid.

Hoe zijn verse oesters te
herkennen?

Op elke verpakking die je
in de winkel koopt staat de
verpakkingsdatum vermeld. Als
je twee oesters tegen elkaar tikt
moeten ze massief klinken. Klinkt
het hol, dan kan het water eruit
gelopen zijn.

Zelf rapen of in de winkel kopen?
In Nederland mag je zelf een
maximaal aantal kilo’s rapen.
Ik raad het alleen niet aan.
Ze zijn dan niet verwaterd in
de traditionele oesterputten
in Yerseke en we kunnen de
kwaliteit op die manier niet
waarborgen.
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LIFESTYLE

barbier

oester outfit

Oesterprintjurk van
Fabienne Chapot.

De Zeeuwse brouwerij Barbier brouwt kwalitatieve bieren waarvan
er twee bijzonder goed matchen met oesters. Met proefpanels wordt
bepaald welke bieren het beste in de smaak vallen.

www.fabiennechapot.nl

kunst uit zee

Prachtig
handbeschilderde
oesterschelpen uit
Zierikzee.

www.zeeuwsblauw.nl

De eerste goede match met oesters
is Barbier Irish Stout van 4,5%.
Een zeer toegankelijk stoutbier
die de romige en volle smaak van
oesters benadrukt. De tweede
match is Barbier Zilt van 8,5%
die gebrouwen is met gezuiverd
Oosterscheldewater. Door het
gebruik van dit water heeft dit
bier alle elementen van de Zilte
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Zeeuwse kust in zich. Dat dit
bier heerlijk smaakt bij oesters is
vanzelfsprekend.
www.biermetstijl.com

in stijl

Eet oesters in stijl op
een mooi (vintage)
oesterbord.

must have

Met een goed
oestermes is het
openen van oesters
eenvoudig.
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