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'Eutrofiëringenblauwalgen:
stimuleringvan
driehoehmosseleninhet
Volkerak-Zoommeer
A R J E N N E BAK, B U R E A U W A A R D E N B U R G
PATRICIA S C H O U T E N , BUREAU WAARDENBURG

Sinds 1994tredeiu]roteeutrofiènrçgsproMemen op111 hetVolkerak-Zoommeer 111 devormvan drijflagenvanblauwahjen 111 de|naIzomer.Inopdrachtvandewaterbeheerder, Rijkswaterstaat directie
Zeeland, heeftBureau Waardenburg tnsamenwerkingmctTNO-MEPonderzocht hoedefilterende
werkingvandnehocksmossclcningezet kanwordenomdewaterkwaliteit vanhetVolkcrak-Zoommeerteverbeteren.Van 2001tot2003zijn tweedeelonderzoeken uitgevoerd(zieookI-LOnr.7).Dit
artikclgaat inopherdeelonderzoekdatzichrichtteophetstimuleren van deontwikkelingvan driehoeksmosselendoorhetstorten vannatuurlijksubstraatinhetVolkerakmeer.
HetVolkerak-Zoommeer ontstond in1987
toenhetKrammer-Volkerakdoordeaanleg
vandePhilipsdamwerdafgesloten vandeOosterschelde.Hetvoormaligezoutwatergetijdegebiedontwikkeldezichaanvankelijk toteen
helderzoetwatersysteem.Doormetnamede
aanvoervanmeststoffen viade riviertjes
Mark/DintelenSteenbergseVlietvanuitWestBrabantenBelgiëvormenvanaf1994blauwalgen(metnameMicrocystis)eentoenemend
probleem8'.Naastdehinderlijke aanwezigheid
vandikkedrijflagen kunnen bijafbraak hiervangiftigestoffen (zoalsmycrocystines) vrijkomen.Dezestoffen kunnen sterfte veroorzakenondervissen,vogelsenzoogdieren.
Mensenkunnenhuidirritaties ofdarmklachtenkrijgen.Delaatstejaren wetdzwemmen
'szomersregelmatigafgeraden ofzelfsverbodenindelenvanhet Volkerak-Zoommeer.

lenkunnendoorhunfilterendevermogeneen
aanzienlijke bijdrageleverenaandehelderheid
vanhetwater3'.Zowasdetoenamevanhet
doorzichtindezuidelijkerandmeren (Nijkerkernauw,EemmeerenGooimeer)indejaren
1998-2000waarschijnlijk eengevolgvandesterketoenamevandedriehoeksmosselen indeze

periode21,1''.RecentonderzoekinhetMarkermeer4'toontaandattoenamevanzwevendstof
enverslechteringvanhetdoorzichtindeperiode1993-2000gerelateerdisaaneensterke afnamevandepopulatie driehoeksmosselen.
Vanwegedekortelevenscyclusenhetgrote
voortplantingsvermogen kunnendriehoeksmosselenzichinkortetijd sterkuitbreiden.De
eerstevolwassendriehoeksmosselenwerdenin
hetVolkerakmeeraangetroffen inoktober1987,
eenhalfjaar nadevoltooiingvandePhilipsdaminapril1987.Injanuari 1988haddedriehoeksmosselzichverspreidoverhetheleVolkerakmeerendeEendracht.HetZoommeer
dateenhogerzoutgehaltehaddanhetVolkerakmeer,werdtweejaarlatergekoloniseerd".
Driehoeksmosselen kunnenzichuitsluitendvestigenophardsubstraat,zoalsstenen,
levendendoodschelpmateriaal.IndeNederlandsemerenlijktdehoeveelheidgeschikt
substraateenbeperkendefactorvoordeontwikkelingvangroteconcentratiesmosselen.
Verwachtwordtdathetaanbiedenvanhard
substraatdevestigingenontwikkelingvan
driehoeksmosselen zoukunnen stimuleren.
Beginjaren negentigwerdinhetVolkerakZoommeereenstortexperimentuitgevoetd
metalsdoeldevestigingvandedrichoeksmosselteversnellen10''11'.Helaasisditexperimentslechtséénjaargeëvalueerd.
Eenvoldoendegrotemosselpopulatiezou
dealgenontwikkeling inhetVolkerak-Zoommeerwellichtkunnenbeperkenendaarmeede
waterkwaliteit verbeteren.Omdatdemassale
vestigingvandriehoeksmosselen afhankelijk
isvanvoldoendehardsubstraat,isindehier
beschrevenproefextrasubstraatinhetmeer
gebracht.

BlauwalgcndrijjlogenindehavenvanOoltgensplaatinseptember2000[foto:E.Bak).

Waarom driehoeksmosselen?
Omaanvoedseltekomenfilteren deze'filter-feeders'anorganischeenorganischegesuspendeerdedeeltjes,zoalsalgenenkleine
detritusdeeltjes,uithetwater.Deverteerbare
fractie wordtopgenomenalsvoedsel.Deonverteerbaredeeltjes wordenmetbehulpvaneen
slijmerigesubstantieverwerkttotzogenaamde
'pseudo-faeces',diewordenuitgestotenenvervolgensbezinken.GrotehoeveelhedenmosseH20 ;; 9-1004 19
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Onderzoeksopzet
Indeperiode 2001-2003z Ü n t w e e deelonderzoeken uitgevoerd, waarbij driehoeksmossclcnop kleineschaal zijn ingezet voor waterzuivering in het Volkerak-Zoommeer. Eén
deelonderzoek richtte zich op het inzetten van
een driehoeksmosselfilter in de monding van
deSteenbergse Vliet.Dit experiment werd in
H,0 nr.7van 2 apriljl. beschreven12'.Dit artikelbeschrijft het deelonderzoek dat zich richtteop het stimuleren van deontwikkeling van
driehoeksmosselen in het Volkerakmeer door
het storten van natuurlijk substraat.
Hetonderzoekbestond uitvier onderdelen:
eenanalyse van een oud stortexperiment
in relatie tot het voorkomen van dedriehoeksmossel in het Volkerak-Zoommeer in
het verleden,
een veldinventarisatie van substraatgebruik door driehoeksmosselen,
het uitvoeren van een nieuw stortexperiment en periodieke monitoring van de
onderzoekslocaties
en een analyse van de monitoringsgegevens en de rapportage.
O u d s t o r t e x p e r i m e n t (i<?<?o)
Zoalseetdet vermeld isreeds in 1990een
stortexperiment uitgevoerd in het VolkerakZoommeer om de vestigingvan driehoeksmosselen tebevorderen. Op 14proefvelden zijn

Grotezoetwatermossel bezetmetdriehoeksmosselen(foto:R.Munts).

toen alssubstraat zowelschelpen van zoutwatermosselen (Mytikiseduïis)alseen mengsel van
zeeschelpen gestort met een dichtheid van tien
tot 30kubieke meter per hectare.Daarnaast was
sprakevanzesrefercnticvelden (blanco's)10'11'.
In 1991,1993en 1998werden door Rijkswaterstaat op800locaties in het Volkerak-Zoommeer
driehoeksmosselen bemonsterd. Tweehonderd
vandeze monstctlocaties bevonden zich binnen deproef-en refercntievelden van1990.

KaartvanhetVolkerak-Zoommeermetoude(1990)ennieuwe(2002-2003)proe/[stortJlocatiesenreferaitielocaties.
Inzet:hetstortenvanhetsubstraatmmei2002.
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Uitdegegevensanalyse bleek dat het aantal locaties met driehoeksmosselen in hetVolkerak-Zoommccr m deperiode 1991-1998was
gestegen van acht naar 42procent. Relatief
hogedichtheden waren in 1998met name aanwezig in deEendtacht (802exemplaren per
m2).In het Zoommeer wasde gemiddelde
dichtheid het laagst(268exemplaren). Opmerkelijk isdat in het Volkerakmeer de dichtheid
op destortvelden uit 1990met 739exemplaren
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teriaal van zoutwatermosselen gestort op de
zesproeflocaties in het Volkerakmeer. Voor een
voldoende substraatdichtheid opde stortlocaties werd zes kubieke meter aan schelpen
gestort op 100m2, hetgeen ongeveer twintig
maal zogroot wasalsbij destorringen in 1990.

Periodieke monitoring (2002 en 2003)
Tijdens vier monitonngsrondes (mde
maandenjuli en oktober 2002en 2003)zijn met
behulp van duikers zichtwaarnemingen verricht en monsters verzameld. Op basis hiervan
zijn het substraatgebruik, dedichtheden, de
lengte-frequentieverdeling en de theoretische
filtratiecapaciteit van de driehoeksmosselen

bepaald.
Driehoeksmossel dichtheden referentielocaties
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Tijdens dezemonitoringsperiode lagde
gemiddeldedriehoeksmosseldichtheid opdrie
vandezesproefvelden (4,5en 6) significant
hoger dan opdereferentievelden (zie afbeelding
1).Uitdezichtwaarnemingen onder water bleek
dat opdeoverigeonderzoekslocaries (1,2en3)
met nameeen sterkeslibaanwasde kolonisatie
enontwikkeling vandriehoeksmosselen op het
gestorte substraat heeft beperkt.Deslibophoping wasopdezelocatiesgroter dan verwacht.

monitor ings p e r iode

A/b.i:

Ontwikkelingvandedriehoeksmosjeldichthedenopdeproef-enre/erettrielocaricsindeperiodejuli
2002-oktober2003.

per m 2ongeveer tweemaal zohoogwasals op
dereferentievelden (343exemplaren) en in het
overigedeel van het Volkerak(398exemplaren).
Het betrofhier driehoeksmosselen met een
lengte van tweemillimeter ofmeer. Het stortexperiment van 15190 blijkt dus behoorlijk
succesvol tezijn geweest.

Substraatgebruik (2001)
Om inzicht te krijgen in de huidige
bodembedekking en het substraatgebruik van
driehoeksmosselen in het Volkerak-Zoommeer
hebben duikers injuli 2001 een veldinventarisatic uitgevoerd opacht locaties in het Volkerakmecren twee m het Zoommeer. Tevens
zochten zenaar geschikte locaties vooreen
nieuw stortexperiment. Uit de zichtwaarnemingen onder water bleek het aldan niet aanwezigzijn van een sliblaag een belangrijke factor tezijn voorde vestigingsmogelijkheden
van driehoeksmosselen. Op veelplekken in het
Volkerak-Zoommeer iseendikke sliblaag aanwezigvan soms meer dan een meter dik, vermoedelijk grotendeels afkomstig van het
afsterven van algen. Opdergelijke locaties
komen nauwelijks driehoeksmosselen voor.
Eventueel aanwezig hard substraat is hier volledig bedekt met slib,waardoor het niet kan
worden benut door driehoeksmosselen. Op

plekken waar het hard substraat aan het
bodemoppervlak niet ofnauwelijks bedekt is
met slib,komen driehoeksmosselen in hoge
dichtheden voor.Schelpmateriaal van dode
zoutwatermosselen (uit het zoute verleden van
het Volkerak-Zoommeer) vormt m veelgevallen het basissubstraat, waaropzich een driehoeksmosselbank heeft ontwikkeld. Ook
andere harde substraten, zoalsgrote zoetwatermosselen (onder andere schilders-, zwancen vijvermossel, (schelpen van) kokkels,oesters
en stenen worden benut door driehoeksmosselen.

Nieuw stortexperiment (2002)
Voorhet nieuwe stortexperiment in het
Volkerak-Zoommcer zijn zesproefvelden en
zesreferentievelden geselecteerd (ziekaart) op
basisvan degegevens vandestortproef uit
1990,debemonsteringen van 1991,1993en 1998
en develdinventarisatie van 2001.De locatiekeuze werd met name bepaald door de waterdiepte (tussen vierenzeven meter) en deverwachte slibaccumulatie.Bijdeselectievan het
stortmateriaal waren degeschiktheid alsvestigingssubstraat, deduurzaamheid en de
natuurlijkheid van het materiaal de belangrijkste factoren. Na het vastleggen vande uitgangssituatie werd in mei 2002leeg schelpma-

Defiltratiecapaciteit van dedriehoeksmosselen opdeonderzoeklocaties isberekend met
behulp van een aantal formules, diein het verleden opgesteld zijn door het RIZAop basis van
veld- en labexperimenten5''7'.De filtratiesnelheid isin dezomer vooralafhankelijk van het
gehalte zwevend stofen de schelplengte (ofwel
depopulatiesamenstelling). In de formules is
de filtratiesnelheid negatiefgerelateerd aan
het gehalte zwevend stofvan het water. Het
verband tussen de filrratiesnelheid en de
schelplengre van demosselen is S-vormig.
Degemiddelde (theoretische) filtratiecapaciteit in de monitoringsperiode 2002-2003°P
deproef- en rcfercnticlocaties bedroeg respectievelijk 138l/uur/m 2 (n=6, sd=153)en98
l/uur/m 2 (n=6, sd=47).
Teneinde deinvloed op de waterkwaliteit
m teschatten isde volgendeglobale berekeninggemaakt. Om daadwerkelijk een effect te
hebben opdewaterkwaliteit van het Volkerak
dienr debedekking mer driehoeksmosselen
dusdanig hoog tezijn dat degroeisnelheid van
fytoplankton beperkt wordt. Degroeisnelheid
van fytoplankton kan ingeëutrofieerde watersystemen zohoogzijn, dat in drie dagen de
oorspronkelijke hoeveelheid is verdubbeld5'.
Voordebeperking vandealgengroeiin het
Volkerakmeer zou daarom in theorie het hele
meer in driedagen gefilterd moeten worden.
Indien uitgegaan wordr van de gemiddelde
mossellengte opdeonderzoekslocaties (tien
millimeter),dan zou om dit tebereiken de
H z O jl 9 2 0 0 4
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gehelemcerbodem bedekt moeten zijn met

in combinatie met andere maatregelen een

gemiddeld 2700driehoeksmosselen per vier-

eventueel herstel van het Volkerak-Zoommeer

1990-1999.BEZEM-deelrapport 1.RIZA-rapport

kante meter. Dit isongeveer 1,3 maal de

versnellen1'. *

2001.018.

kwaiireit van dezuidelijke randmeren (Eem- en Gooimeer)

gemiddelde dichtheid op de proeflocaties in

Reeders H., A. bij deVaateen R. Noordhuis (1993). Poten-

2002en 2003.

tial o/the zebra mussel (Dreissena polymorpha) for
water quality management. In'Zebra mussels: biology,
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