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Verse 
mosselen 
uit de Oosterschelde
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Je hoeft er niet helemaal voor naar 
Zeeland te reizen, want ook bij Albert 
Heijn Achterberg zijn deze exclusieve 
Hollandse mosselen verkrijgbaar. 
De kwekerij is al vele generaties in 
handen van de vissersfamilie Schot. 
Zij geven hun ervaringen en tradities 
van generatie op generatie door.
Die overdracht van kennis, ervaring 
en innovatief denken zorgde ervoor 
dat Viskwekerij Neeltje Jans nu 
de grootste hangmosselkwekerij 
van Nederland is; met voedselrijke 
mosselpercelen in Nationaal Park 
Oosterschelde en in de Waddenzee. 

100% Zeeuws
De omslag naar hangmosselen begon 
ooit als experiment van een ervaren 
bodemmosselvisser. Nu hangen in 
de monding van de Oosterschelde, 
in de voormalige bouwdokken van 
Neeltje Jans, lange touwen waaraan 
de hangmosselen groeien. Doordat 
de mosselen van zaad tot consumptie 
in de voedselrijke wateren nabij de 
Stormvloedkering blijven, zijn deze 
echt 100 procent Zeeuws. 
Tevens hebben de mosselen het 
Marine Stewardship Council-
keurmerk (MSC). Dat keurmerk 
garandeert dat Viskwekerij Neeltje 
Jans de visstanden duurzaam beheert 
en dat het zo min mogelijk schade 
toebrengt aan het leven in de zee. 

Puur Zeeuws
Kwaliteit leveren en voldoen 
aan de vraag naar een subliem 
product is belangrijk. Daarom 
houdt Viskwekerij Neeltje Jans de 
gehele productieketen in eigen 
beheer: van het mosselzaad, de 
teeltmethoden, het oogsten van de 
mosselen, de verwatertechnieken 
tot en met het verpakken. Daarnaast 
investeert het innovatief werkende 
bedrijf voortdurend in nieuwe, 
zelfontwikkelde technieken. 
Ook beschikt het bedrijf over eigen 
transport waardoor Neeltje Jans kan 
garanderen dat de mosselen vers zijn. 
De mooie porties mosselen komen 
rechtstreeks vanuit de viskwekerij 
naar de winkel. Lekkerder en verser 
kan bijna niet.

neeltjejansmosselen.nl

Voor goede mosselen heb je de juiste omgeving en een gespecialiseerd bedrijf 

nodig: Viskwekerij Neeltje Jans Mosselen in Vrouwenpolder is dat bij uitstek. 

Dit dynamische mosselkweekbedrijf van de familie Schot kweekt hang- en 

bodemcultuur mosselen van topkwaliteit. Een traktatie voor fijnproevers!


