
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De heropening van de „Kakigoya‟ dankzij de samenwerking van 

de oesterkwekers en het Bureau voor toerisme  

De „Kakigoya‟ (letterlijk: oesterhut) die door de schade door de tsunami dicht moest, ging 29 oktober 

weer open in Funakoshi Uranohama. Het was een eerste stap naar het herstel van het toerisme in 

Yamada. We keken terug op de lange weg van de aardbeving naar de heropening van de „Kakigoya‟ 

met de heer Youzou, het hoofd van de Orikasa Bond van oesterkwekers en de heer Shioge, 

voorzitter van de Organisatie voor Toerisme in Yamada. 

 

Helemaal opnieuw beginnen 

Yamada‟s specialiteit, oesters in de schelp. De tsunami bracht een compleet 

verwoestende schade teweeg aan de cultivatiefaciliteiten voor dit product. Al onze 

werkplaatsen werden één voor één weggevaagd, ook de boten en materialen waren 

verdwenen. De vele cultivatievlotten die op een kleine afstand van elkaar netjes in een 

rij lagen, lagen in een hoop op elkaar met de touwen in de knoop. Na de ramp, toen de 

Orikasa Bond van Oester- en Kammosselkwekers hun activiteiten weer begon, 

kwamen 19 leden bijeen en werd besloten om weer opnieuw te beginnen. Daarna 

hielden 6 mensen om verschillende redenen op met het kweken van oesters en dus 

wordt er op dit moment door 13 mensen oesters gecultiveerd.  

Wat het eerst moest gebeuren was het opruimen van al het aangespoelde puin. Het was 

ongelofelijk hoeveel puin er was. Het leek onmogelijk om alles op te ruimen maar elke 

dag weer ruimden we puin totdat we ons cultivatiewerk weer konden hervatten.  

Het volgende gigantische obstakel dat we moesten overwinnen was het feit dat we geen 

boten hadden. Geen boten betekende dat we niet bij de cultivatievlotten konden komen 

die op een hoop in de zee lagen om die te repareren. 

 



De samenwerking met de vissers 

“Wat moeten we in hemelsnaam doen….”. Het antwoord op dit probleem kwam in de 

vorm van de Bond van vissers. Ze lieten ons de boten gebruiken die ongeschonden 

waren gebleven na de tsunami en hielpen ons zelfs bij de reparaties van de vlotten.  

We waren van plan om de in elkaar verwikkelde vlotten zo uit het water te halen, maar 

toen vonden we onbeschadigde oesters die de tsunami hadden overleefd! Tegelijk met 

het uit elkaar halen van de vlotten, lukte het ons om de oesters veilig te oogsten. Het 

was toen dat ik hoorde dat de „Kakigoya‟ heropend zou worden.  

 

Op weg naar de heropening van de „Kakigoya‟ 

De „Kakigoya‟ was vóór de ramp een toeristische trekpleister van Yamada, druk bezocht 

door toeristen uit heel Japan. Het bureau van toerisme in Yamada had besloten om als 

eerste stap naar het herstel van het toerisme de „Kakigoya‟ te heropenen. Maar ze 

zouden helemaal opnieuw moeten beginnen aangezien de „Kakigoya‟ zelf compleet was 

weggevaagd, en de tafels waar de oesters op worden gebakken etc. niet gebruikt 

konden worden. Ook door de gruwelijke staat van de zee zelf zou het ontzettend 

moeilijk zijn om de „Kakigoya‟, bekend om haar “All you can eat”-menu opnieuw te 

openen.  

Net toen besloten werd om over deze problemen te overleggen met de kwekers die vóór 

de ramp de oesters leverden, hoorden zij dat er oesters geoogst werden en was een van 

die problemen daarmee opgelost. Dankzij het harde werk van de vissers en de leden 

van de Orikasa Bond van oesterkwekers kwam de heropening van de „Kakigoya‟ steeds 

meer in zicht. Ze wilden de „Kakigoya‟ openen op een plaats waar de toeristen Yamada‟s 

mooie zee zouden kunnen zien en waar ze zouden kunnen zien hoe het landschap 

opnieuw wordt herbouwd; uiteindelijk werd besloten de „Kakigoya‟ te bouwen in 

Uranohama waar men de gehele baai van Yamada kan zien. De oesterhut stond er in 

een mum van tijd en dankzij de leden van het Bureau voor toerisme die de hele nacht 

voorbereidingen troffen, kon de Oesterhut op 29 oktober probleemloos geopend worden.  

 

De ramp overwonnen 

De eerste dag van de opening, de klanten die met kloppend hart zaten te wachten, 

lachten stralend toen ze de vele net gestoomde oesters zagen en genoten van elke hap.  

Iedereen van de Orikasa Bond van oesterkwekers wilde niets liever dan dat ondanks 

de schade die de ramp had aangericht, de mensen oesters konden eten en oesters 

bleven oogsten en iedereen van het Bureau van toerisme in Yamada bleef geloven in de 

mogelijkheid om de „Kakigoya‟ te heropenen. Niet alleen hebben zij de ramp 

overwonnen maar ook een grote stap gezet naar de herbouw van Yamada.  

 

   



  Betrokkenheid is belangrijk 

  Oesters voor iedereen 

  Voorzitter van de Orikasa Bond van oester kwekers 

  Youzou Minato (Orikasa / 65 jaar) 

 

Toen we hoorden van de heropening van de „Kakigoya‟ wilden wij ook helpen want we 

kunnen deze toeristische trekpleister niet missen. Ook voelden we heel sterk dat we de 

band die wij tot nu toe met elkaar hadden wilden eren en probeerden we heel 

voorzichtig zoveel mogelijk oesters te oogsten.  

Ook nu krijgen we nog boten te leen van de Bond van vissers and helpen ze ons met het 

oogsten van oesters. Omdat iedereen heeft meegewerkt, konden we oesters aan de 

„Kakigoya‟ leveren. Het duurt drie jaar voordat oesters helemaal volgroeid zijn. We 

willen nu dan ook een omgeving creëren waarin we weer snel oesters kunnen kweken 

en oogsten zodat iedereen weer, net als vóór de tsunami, Yamada‟s lekkere oesters kan 

eten.  

 

    Het geliefde toerisme begint hier 

 Bureau chief van het bureau voor toerisme in Yamada. 

 Satoshi Minato (Orikasa/62 jaar) 

 We hoorden van veel mensen dat zij wilden dat de 

 „Kakigoya‟ weer geopend zou worden maar omdat o.a. de 

 oesterkweekfaciliteiten weggevaagd waren door de 

 tsunami, hadden we de hoop al opgegeven dat de 

 „Kakigoya‟ dit jaar heropend zou worden. Maar dankzij 

het harde werken van iedereen van de Orikasa Bond van oesterkwekers en de Bond 

van vissers was het gelukt om de grote stap naar de heropening van de „Kakigoya‟ te 

zetten. We zijn ontzettend veel dank verschuldigd aan iedereen van de Orikasa Bond 

van oesterkwekers dat zij, net als voor de ramp, ook na de ramp oesters hebben kunnen 

leveren aan de „Kakigoya‟ ondanks het feit dat ze het ontzettend druk hebben gehad 

met de herstelwerkzaamheden.  

Toen de „Kakigoya‟ 29 oktober heropend werd had ik de hartversterkende gedachte dat 

dit pas het begin zou zijn. We gaan er een nóg betere „Kakigoya‟ van maken dan het 

eerst was en er een toeristische trekpleister van maken waar de mensen van Yamada 

van zullen houden. 
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