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tekst Greet Blom (Wageningen UR), foto Henk Riswick

Z
eekraal is een gewilde delicatesse. Al sinds men-
senheugenis wordt het in het wild buitendijks 
geplukt. Omdat de vraag groter is, wordt er ook 

zeekraal geïmporteerd. Een handvol Nederlandse telers 
brengt zeekraal ’s zomers commercieel op de markt.
Op technisch gebied hebben we de teelt al redelijk on-
der controle. Maar voor het opzetten van een winstge-
vende teelt moeten nog hobbels worden genomen. 
Met vertegenwoordigers uit de primaire en retailsector 
heeft Wageningen UR de economische haalbaarheid 
van de teelt geëvalueerd. Dit gebeurde in het kader van 
het project Zeeuwse Tong. De uitkomst ervan biedt in-
teressante informatie over risico’s en onzekerheden, 
maar ook over kansen voor ondernemers die willen ver-
nieuwen of het product beter in de markt willen zetten.

Hoge productiekosten
In Nederland zijn drie zeekraalketens te onderschei-
den: de teler levert zeekraal (uit eigen teelt of ‘wild 
gesneden’) als streekproduct direct aan de consument; 
de teler levert zeekraal als exclusiviteit aan de horeca; 
of zeekraal wordt geïmporteerd en gedistribueerd aan 
supermarkten.

VOLLEGROND

Teelt zeekraal is krap 
 economisch haalbaar

Zilte groente liggen goed in de markt. Zeekraal, een plant die zout no-
dig heeft voor haar groei, wordt in de supermarkten langzamerhand 
een vertrouwd product. Wat doet dit met de economische haalbaar-
heid van het telen ervan?

De verkoopprijs is per keten zeer verschillend. Ze kan 
variëren tussen 3 en 30 euro per kilo en varieert door 
het seizoen heen. 
Interessant is de vraag wat het kost om zeekraal te te-
len en bij welke verkoopprijs die teelt nog rendabel is. 
De kostprijs van zeekraal wordt per hectare berekend 
en is gebaseerd op ervaringen van ondernemers. De 
totale investeringen per hectare (tabel 1) komen uit 
op zo’n 48.214 euro. Vooral de aankoop van zaaizaad 
vormt een grote kostenpost.
De zeekraalteelt vraagt een grote arbeidsinzet (tabel 2). 
Er wordt veel handwerk verricht, al heeft iedere teler 
zijn eigen systeem. Verreweg de meeste tijd gaat zit-
ten in wieden. Als we uitgaan van uurtarieven voor de 
ondernemer van 35 euro en voor goedkopere krachten 
van 15 euro, dan komt de arbeidsinzet voor de produc-
tie van een hectare zeekraal uit op 40.800 euro.
De totale kosten voor de productie van 1 hectare zee-
kraal gedurende een teeltseizoen bedragen dus 89.014 
euro. Stel dat de opbrengst per hectare ongeveer 20.000 
kilo bedraagt, dan bedraagt de kostprijs voor de teler 
4,45 euro per kilo zeekraal.
Volgens deze rekensystematiek is de kostprijs voor een 
commerciële zeekraalteelt tamelijk ongunstig. Wan-
neer zeekraal als exclusief streekproduct kan worden 
aangeboden, bij voorkeur direct aan de consument, ligt 
de verhouding kostprijs/marktprijs gunstiger dan wan-
neer het aan de supermarkt wordt geleverd. Maar in 
dat geval moet naast het intensieve veldwerk ook tijd 
worden geïnvesteerd in marketing, klantenbinding en 
het eventueel verder verwerken van de zeekraal tot een 
hoogwaardig product.

Stringente wetgeving
Een aantal zaken beïnvloedt de kostprijs van zeekraal 
negatief. Allereerst zijn er de hoge productiekosten. De 
hoge onkruiddruk is een belangrijke oorzaak. Met name 
de zilte schijnspurrie en klein schorrekruid, die tussen 
de dicht op elkaar staande zeekraalstengeltjes groeien, 

Kostprijs hoog, concurrentie flink

Teeltkalender

grondbewerking1)
inundatie
droogzetten
zaaien2)
bemesten
onkruid wieden 
oogsten en schonen3)
1) niet altijd toegepast; 2) gemiddelde temperatuur boven 8 graden; 3) afhankelijk van optreden van 
‘stok’
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zijn lastig te verwijderen. Spuiten met gewasbescher-
mingsmiddelen is verboden en gezien het waterige mi-
lieu waarin de zeekraal groeit ook onwenselijk. En er is 
nog geen mechanische oplossing voor het wieden. Daar-
naast is de aanschaf van uitgangsmateriaal duur. Zodra 
meer telers zich gaan bezighouden met zaadproductie, 
zal mogelijk een betere keten ontstaan.
Ook de wetgeving speelt een rol. De prijs in het snij-
seizoen (mei-augustus) wordt onder meer bepaald door 
de aanlevering vanuit Frankrijk, waar het ‘wild’ wordt 
gesneden en waaraan minder wettelijke beperkingen of 
randvoorwaarden zijn verbonden dan aan ‘wildsnijden’ 
in Nederland. In Nederland is de wetgeving strikt en 
daarmee beperkend voor de haalbaarheid. Voor wild-
snijden moet jaarlijks een vergunning worden aange-
vraagd. Het aantal locaties waar mag worden gesneden 
is beperkt, net als het aantal vergunningen en de hoe-
veelheden die mogen worden gesneden. In Frankrijk 
kan veel makkelijker worden gesneden. Als Frankrijk de 
wetgeving op dit punt zou aanscherpen, zou dat de kan-
sen voor een rendabele teelt in Nederland vergroten.
De regionale afzet en ketenontwikkeling hebben even-
eens invloed op de prijsvorming. Regionale afzet is een 
kleine markt. In grote delen van Nederland wordt zee-
kraal (nog) niet als uniek regionaal product herkend. 
Een deel van de zeekraal wordt ingevoerd. 
De kwaliteit van de zeekraal die bij de supermarkten 
ligt kan door het jaar heen sterk variëren. Sommige im-
porteurs kopen standaard hun zeekraal bij dezelfde te-
lers in en verbinden daaraan hoge kwaliteitseisen. Lan-
delijk zijn nog geen eenduidige kwaliteitscriteria voor 
zeekraal opgesteld. Het opstellen van kwaliteitseisen 
en herkenbaarheid of controle erop in de keten zou de 
marktvraag wel eens kunnen stimuleren.

Toekomstperspectief
Het oplossen van technische knelpunten en optimalisa-
tie van de teelt kan veel tijd in beslag nemen. Althans, 
zo is het ooit met de slateelt gegaan. Dat is nu een kos-

teneffectieve teelt, maar er is 30 jaar gewerkt aan de 
optimalisatie ervan.
Kansen zijn er. Te denken valt aan het verbouwen van 
zeekraal op een brakke grond met zoute kwel, waarop 
een teelt van doorsnee landbouwgewassen niet meer 
rendabel is. Voorwaarde is dat brak water makkelijk be-
schikbaar is.
Ook is het mogelijk een combinatie te maken met de 
teelt van andere gewassen die in meer of mindere mate 
tegen brak water kunnen. Enkele telers zijn al behoor-
lijk succesvol in combinaties met bijvoorbeeld zeekool. 
De teelt van zeekraal kan worden geïntegreerd met an-
dere vormen van landbouw, zoals recreatie, natuurbe-
heer of aquacultuur.
Te denken valt verder aan het verwerken van de pro-
ducten tot exclusieve creaties die hogere inkomsten 
opleveren, introductie in een bestaande (kas)teelt als 
middel om water te zuiveren, of de teelt als onderdeel 
van een commercieel natuurpark zoals een getijdetuin, 
waar bezoekers tegen betaling zelf hun maaltje kunnen 
snijden.
In hoeverre de ontwikkelingen leiden tot het ont-
staan van een nieuwe economische teelt is moeilijk te 
voorspellen. Dit hangt af van de ontwikkeling van de 
internationale markt, de urgentie om op verziltende 
gronden als landbouw een bestaansrecht te kunnen be-
houden, en van het ondernemerschap van innovatieve 
pioniers.●

Oogsten van zeekraal op 
ondergelopen velden in de 
Oosterschelde bij Yerseke.

Tabel 1. Investeringen 
 hoeveelheid eenheid prijs eenheid kosten (€)
zaaizaad 45 kg per ha € 1.000 per kg 45.000
bemesting (ammoniumnitraat) 300 kg per ha € 1 per kg  1.000
brandstofgebruik      500
beregenen 5 kWh per dag     150
transportkosten 34 pallets € 45 per pallet  1.530
N-mineraalmonsters  € 34 per stuk     34

Tabel 2. Arbeidsinzet 
 personele inzet (uren) uurtarief (€) kosten (€)
inundatie en droogzetten 2 35     70
zaaien 16 35    560
bemesten 12 35    420
onkruid wieden 1500 15 22.500
oogsten en schonen 800 15 12.000
beregenen 150 35  5.250
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