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Deplatteoester,
behoorlijkop
achterstand
gezetdoorzijn
‘kromme’
tegenhanger,
geeftweerblijk
vanzijn
aanwezigheid.
Eengoedteken.
Door René Didde

R
uimdriekwartier
zijnzeonderwater
geweest. Eenvoor
eenkomendedui-
kersbovendrijven.
Hundonkereduik-
pakkencontraste-
rendmetderoze

boeien.BioloogWouterLengkeek is
deeerstediemetzijn imposantege-
stalte engrotevinnenaanzijnvoe-
tenweeraanboordvande ‘Miranda’
klimt.Hij zet zijnduikbril af, koppelt
zijnmondstukaf en laat luchtuit
zijnduikpak lopen. ‘Ikhebhem’, zegt
hij, terwijlhij een forse schelpuit zijn
heuptasvist. ‘Er zatenerwel twintig,
allemaal stevigvastgegroeidaande
ballaststenenvanhetwrak’.
De schelp, een flinke joekel vanhet

kaliber jakobsschelp, ishetomhulsel
vandeplatteoester (Ostreaedulis).
Dezeoestergeldtals eenoorspronke-
lijkebewonervandeNoordzee.An-
dersdandenu inNederland,België
enFrankrijkpopulaire Japanseoes-
ter (Crassostreagigas) gedijtdeplatte
oester vooral indiepewateren.De
vondst vanvanochtendvormthet
bewijsdathet schelpdier terug is van
weggeweest.
DeRomeinenatenhemal, zoblijkt

uitgeschriftenvanPliniusdeOu-
dere, letterkundigeenamateurwe-
tenschapper indeeersteeeuwna
Christus.Deplatteoester leefde tot
omstreeks 1920 ingroteoesterban-
kenopdebodemvanNoordzee, van
deniet voorniets zogehetenCen-
traleOestergrondentennoorden
vandeWaddeneilandentotHetKa-
naal inhet zuiden.Overbevissing
met lange touwenenoesterkorren,
boomkorvisserij opplatvis, eenpara-

siet endeverontreinigingvanhet
zeewatermaakteneeneindeaande
indrukwekkendeoesterbankendie
indeNoordzeevooreenbiologische
rijkdomà lakoraalriffenzorgden.
Maarnu lijktdeverdwenenoester

bezigaaneencomeback.Al in2012
troffenWouterLengkeekenenkele
vanzijncollega-duikers vanvandaag
levendeplatteoesters aanvoorde
kust vanZeeland.Vandaaghelaas
louter lege schelpen. ‘Heel jammer
dathetbeestjeontbreekt’, zegtdebi-
oloogvanonderzoeksbureauWaar-
denburg tochwat teleurgesteld.
‘Maarkijk,hier zie jenogeenstukje
vanhet ligamentzitten.Dat ishet
taaieweefseldatdebeidekleppen
vanoester verbindt.Datgaanwe in
het laboratoriumanalyseren.’
Webevindenons 19zeemijluitde

kust vanScheveningen.Deanderhalf
uurdurende tochternaartoe ishef-
tig vanwegedehardenoordooste-
lijkewind. Eenduikerwordt zwaar
zeeziekendemaagvandeverslagge-
ver isookwatdraaierig.Maarnu
deinthet schip rustigopdegolven.
Devrolijkgekleurdeboeienwaar

duikershetwater in sprongen,mar-
kerenhetwrakvanhet 18de-eeuws
oorlogsschip ‘DeDelft’, dat in 1797 tij-
denseenzeeslagbijCamperduin
doordeEngelsevloot tot zinken
werdgebracht. Vooralkanonnen, lo-
denkogels enballaststenensteken
uitdezanderigezeebodem.
Ruimtweeeeuwenal vormthet

scheepswrakopeendieptevan28
metereenveilig toevluchtsoordvoor
tientallensoortenvissenalskabel-
jauw, steenbolkenzeedonderpaden
dierenalskrabben, inktvissen, zee-
sterrenenanemonen. Enookde

platteoesterblijkt erdusdomicilie
tekiezen.

Volgenseen tellingvanRijkswater-
staat liggener tienduizendscheeps-
wrakkenenobstakels alsgezonken
containersopdeNoordzeebodem.
Circa tweehonderddaarvan, zoalsDe
Delft, geldenals cultuurhistorische
topstukken. Zij staanook teboekals
biologischehotspots.Dehardecon-
tourenvandewrakkenvormeneen
eldoradovoordezeefauna.

‘Dierenvindenerniet alleenbe-
schuttingenrustombijvoorbeeld te
paaien, schelpdierenalsdeoesterbe-
schikkenerbovendienoverhet
broodnodigehardesubstraatom
zichvast tehechten. Scheepswrak-
kenzijnkunstmatigkoraal’, zegt

Een duiker van stichting Duik de Noordzee schoon gaat te water bij een

Onderwaterscène in de buurt van ‘De Delft’, waar de oesterschelpen zich

Deterugkeer
vandeoester

Dieoude
scheepswrakken
geven
beschutting
enrust
Tom van der Have bioloog



TomvanderHave, eveneensbioloog
bijBureauWaardenburg.
Waardenburgonderzochteerder

ookkleineenclavesvanplatteoes-
tersdie inhetGrevelingenmeer in
Zeelandwisten teoverlevenenwaar-
meebescheidenwordtgekweekt.
Tochvindtdeoesterkweek indeOos-
terschelde sindsheteindvande ja-
renzeventigvandevorigeeeuwvrij-
weluitsluitendplaatsmet Japanse
oesters, ookwelkrommeoestersof
creusesgenoemd.Dat schelpdier is
viaPortugal enFrankrijk inNeder-
landgeïntroduceerd. ‘De Japanse
oester vermeerdert zichgemakkelijk
en is smakelijk,maardeplatte is lek-
kerder’, zegtAadSmaal,hoogleraar
schelpdierenvanWageningenURen

onderzoekerbij Imares inYerseke.
DekrommeheeftdeOoster-

scheldevolkomengekoloniseerd.
VandaagdedagproduceertZeeland
jaarlijks circa3miljoenkilogramJa-
panseoesters. Jammerdatvogels als
de scholeksterweinigkunnenuit-
richtenmetdevlijmscherpe randen
vande tweekleppige.
Bijdeplatteoester vindtdebe-

vruchtingbinnendeschelpenplaats.
‘Pasnadezebroedzorgzwerftde
larveuitomzichergens te settelen.
Deplatte verspreidt zichdaarom
moeilijkerdanzijnkrommesoortge-
noot, aldusSmaal.
Preciesdaarommoetenweblij

zijnmetdewederopkomstvande
platteoester. ‘Alsdeplatteoesters
weeroesterbankenvormen,kande
dodemansduimzicheropafzetten’,
zegt Lengkeek. ‘Dat zijnkolonies van
uniek inheemskoudwaterkoraal in
deNoordzee.’
Platteoesterbankenvormenbo-

vendienvoortplantingsplekkenvoor
inktvissenals sepiaenzeekat. Scho-
lenkabeljauwschuilener, evenals
roggen.Zeebaarsenverschalkener
garnalen. ‘Endehondshaai zet er ei-
erenaf die zichmetkrullenaande
oestershechten.’
De speurtochtnaar sporenvande

platteoester is allerminst aandoen-
lijkhobbyismevaneenhandvolbe-
vlogenbiologen,dieer veel eigen tijd
engeld instoppen.Ookdeministe-
ries vanEconomischeZakenenvan
Infrastructuurhebbendeplatteoes-
teromarmd.
‘DatkomtmededoordatNeder-

landvanBrusselmeerambitiemoet
tonenophetgebiedvanbiodiversi-
teit’,weetTomvanderHave.Volgens

hemkunnenplatteoestersookeen
sleutelrol vervullen inhetnatuur-
herstelopdeCentraleoestergron-
den.Daarzal vanaf 2016geenboom-
korvisserijmeermogenplaatsvin-
denen ishetafgelopenmethetom-
ploegenvandeNoordzeebodemom
populaireplatvis als schol, scharen
tongopte schrikken.
Datoppervlak is almetalbeperkt.

VandaardatHeinSas, zelfstandig
consulentensamenmetAadSmaal
eenvandepioniers voordeherintro-
ductie vandeplatteoester,naastna-
tuurgebiedenopzeemiktopderust
vandewindmolenparken. ‘Niet al-
leenvormendepylonenvande
windmolens substraat voordeplatte
oester,wekunnenook lege Japanse
oestersuitstrooienwaaropzich
platteoesters vestigen’, zegthij.
Deoverheidheeft inmiddels toe-

gezegddevoorbereidingenvoorhet
herstel vandeoesterbankente finan-

cieren. ‘Het zoumooi zijnalswe
ruimtekunnenkrijgenophet
nieuweGemini-windpark,datmo-
menteelwordtgebouwdop85kilo-
meterbovendekust vanGroningen’,
zegt Sas.Datwindmolenpark,met68
vierkantekilometereenvande
grootste terwereld, ligtopeenplek
waarvroegergroteoesterbanken
voorkwamen.

Behalvevoornatuurlijkeoester-
bankenontstaatop termijnmogelijk
ruimtevoorcommerciëleoester-
teelt, denkenSmaal enSas.

Deanalysevandevandaagopge-
dokenoestermoetniet alleenmeer
informatieaanhet lichtbrengen
overdeouderdom,afkomstendna-
profiel.Debiologenwillenookgraag
vanhetCentraalVeterinair Instituut
inLelystadwetenof deplatteoesters
indeNoordzeedrager isgeweest van
debonamia.Dezeeencelligeparasiet
wasnaastdeoverbevissingeenbe-
langrijkeoorzaakvande teloorgang
vandeplatteoester.

Bonamiakan jarenlang indeoes-
terhuizenomhemdanuiteindelijk
tedoden. ‘Het zoumooi zijnalsdeze
jongens inmiddels resistent zijn te-
gendeparasiet’,mijmertTomvan
derHavebijde schelp, terwijlhet
schipzichstampendenslingerend
inbewegingzet voorde terugtocht.

DuikerWouterLengkeekkrabten
pulktaandeplatteoesterschelp.Hij
laat ziendaternogscherpe randjes
aanzitten. ‘Samenmethet ligament
isdat eensterkeaanwijzingdatde
oesterniet ergoud is endat is een
gunstig teken’, zegthij alshijde
schelp ineenplastic zakje stoptende
skylinevanDenHaagenSchevenin-
genweer inzichtkomt.
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Mannenmeteengoedaardige
prostaatvergrotingkunnenbe-
tergaanzittenbijhetplassen.
Danplassenzehunblaaseer-
der leegen lopenzeminder
kansopeenblaasontsteking.
Datblijktuit een literatuurstu-
dievanwetenschappersuithet
LeidseLUMCinPlosOne.Bij een
zittende toilethoudingzijnde
spierenvanbenenenbekken
ontspannenwathetmakkelij-
kermaaktomdeblaas te legen.

Zittendplassenbeter
bijvergroteprostaat

Een diepzee-octopus heeft er
4,5 jaar over gedaan omhaar
eieren uit te broeden. Het is de
langste broedperiode in het
dierenrijk, aldus Amerikaanse
onderzoekers in Plos One. Ze
ontdekten de broedende octo-
pus in 2007 op 1.400meter
diepte voor de kust van Califor-
nië. Ze keerden 18 keer terug
om te controleren of de octo-
pus er nog zat. Na 53maanden
kwamende 160 eieren uit.

Broedrecord

Blaasontsteking

Lintworm

Octopuszorgt4,5 jaar
voorhaarbroedsel

Leidsearcheologenhebbeneen
fossiel vaneen lintwormge-
vondenbij eenprehistorisch
skelet vaneenvrouw.De lint-
wormiseensoortdiealleen
hondachtigenals eindgastheer
gebruikt. Volgensdeonderzoe-
kerswijstdit er samenmeteer-
dere soortgelijkevondstenop
datvrouwenindeprehistorie
vakerbelastwarenmetdezorg
voorgedomesticeerdehonden
danmannen.

Prehistorischevrouw
incontactmethond

Jorien Vonk, klimaatweten-
schapster aan de Universi-
teit Utrecht en deelneemster
aan het Volkskrant-volgpro-
ject Ware Wetenschap, gaat
op expeditie naar de Noorde-
lijke IJszee om permafrost te
onderzoeken. Ze deelt haar
veldaantekeningen met de
Volkskrant.Volg haar live op
volkskrant.nl/
expeditienoordpool.

Blog‘Ware
Wetenschap’

Klimaatverandering

Sommige tropische soorten
zijnmogelijk in staat zichaan
tepassenaandeklimaatveran-
dering, schrijvenonderzoekers
inProceedingsof theRoyal So-
cietyB. Zij steldenvliegjesuit
het regenwoudblootaaneen
heeldroogklimaat, enhoewel
erveel stierven,warenerook
eenpaardieerbeter tegenkon-
den.Binnenvijf generaties
overleefdendevliegjes 25pro-
cent langer indedroogte.

Evolutiehelptvliegjes
droogteoverleven

oud scheepswrak om daar schelpen van de oude platte oester aan te trefen (linksboven). Foto’s Julius Schrank

De belangrijkste
wrakken in de
Noordzee krijgen
tweemaal per jaar
bezoek van een
groep duikers. Zij
ontdoen de sche-
pen, waarvan een
groot aantal met
cultuurhistorische
waarde, van net-
ten die vissers-
schepen verliezen
of die bij de boom-
korvisserij blijven
hangen.
In het vierjarig be-
staan van de orga-
nisatie van vrijwil-
ligers die met ei-
gen tijd en eigen
geld het opruim-
werk verricht, is
het inventariseren
van de zeefauna
op het wrak een
interessante ne-
venactiviteit ge-
worden, vertelt
Klaudie Bartelink
van Stichting Duik
de Noordzee
schoon.‘Mede
door onze duikac-
ties weten we dat
de platte oester
terug is.’
Van 4 tot 13 sep-
tember vindt een
grote schoon-
maakexpeditie
plaats in vier toe-
komstige natuur-
gebieden op zee,
Klaverbank, Dog-
gersbank, Cen-
trale Oestergron-
den en het Friese
Front.

Duik de
Noordzee
schoon

bevonden. Foto Udo van Dongen

Pylonenvan
windmolenszijn
primaplekken
vooroesters
Hein Sas zelfstandig oesterconsu-
lent
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