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Drijjla^jen van blauwalgenirijflagcnmdesluis van
Beneden Sas inseptember2002(foto:TNO-MEP).
Sinds 1994issprakevangrote eutrojiëriugsproblernen 111 herVolkerak-Zoommeer. Dezeproblemen
uiten zich nier name in dezomeren het najaar in devorm van dikke drijflagen van blauwalgen. De
waterbeheerdervan her l/o!kerak-Zoommeer(Rijkswatersraat directieZeeland) probeert met diverse
maarregelen deeutrojié'ringsproblemcn terug tedringen. Een van deze maatregelen, het inzetten van
driefioeksmosselen voorhet zuiveren van her water, isonderzocht doorTNO 111 samenwerking nier
Bureau Waardenburg BV.Doel van dit driejarig onderzoek was rekomen tor deontwikkeling van
een driehoeksmosselfilter dat ter verbetering van de waterkwaliteit kan worden ingezet. Uit dit
onderzoek blijkt dat hetcffeervan hetjilterop hetwatersysteem tweeërlei is:enerzijds wordende
blauwalgeu direct uit herwatcrgc/ilterd, anderzijds ktiuucii nutriënten (deoorzaak van eutrofiëring
ingebonden vorm worden afgevaugcu. Het onderzoek heeft aangetoond dat een mosseljiltcrsui
kan worden ingezetom de nutricntcnbclasting van herVolkerak-Zoommccr tereduceren enzoecu
bijdrage releveren aan dereductie van deetirro/icïingsprobleuieu.
Naast dehinderlijke aanwezigheid van dikkedrijflagen (ziefoto) kunnen bij het afsterven
vanblauwalgen giftige stoffen vrijkomen, zoals
microcystines.Dezestoffen kunnen sterfte veroorzakenonder dierendiein ofnabij het water
leven.Indenazomer van2002werd bijvoorbeeld massalesterfte ondereenden, ganzen,
zwanen enaalscholvers waargenomen in het
Volkerak-Zoommeer. Mensendiein aanraking
komen met dezegiftige stoffen kunnen huidirritatieofmaag-endarmklachten krijgen. Om
dezereden ishet sinds 1994reedsdiverse malen
afgeraden tezwemmen in het Volkerak-Zoommeer.Heteutrofiëringsproblecm, dat zich met
name uit indegroteconcentraties blauwalgen
(behorend tot deCyanobactenën),wordt veroorzaaktdooionbalans in het biologische
systeem.Eenoverschot aan nutriënten komt via
bekenenrivieren het systeem binnen.Vooral
wanneer door veelzon eneen hoge temperatuur dealgenexplosiefgroeien,isdehoeveelheidnatuurlijke grazers('filter-feeders', zoals
zoöplankton en mosselen)tegeringom dehoeveelheidalgen tekunnen reduceren.Bijoververzadigingvan algen in het water kunnen
drijflagen ontstaan waarna dealgen afsterven.
Hietbij komen giftige microtoxines vrij.
Om deeuttofiëringsverschijnselen tegen
tegaan, worden op kleineschaal maatregelen
onderzocht diedezevetschijnselen wellicht

terug kunnen dringen. Eén van de mogelijkheden ishet inzetten van driehoeksmosselen
in eentechnisch filter1''2'.

Waarom driehoeksmosselen?
Dedriehoeksmossel (Dreissenapolymorphs)
isdemosselsoort diein deNederlandse oppervlaktewateren indehoogste aantallen voorkomt. Dezemosselen filteren organische en
anorganischegesuspendeerde deeltjes uit het
water.Zeeten vooral bacteriën, blauwgroene
algen enzeer kleinedetritusdecltjes. Deverteerbare fractie wordt opgenomen. Deonverteetbaredeeltjes worden verwerkt tot pseudofecesdieworden uitgestoten om vetvolgens te
bezinken.Opdezemaniet zorgen dedriehoeksmosselen vooreen netto vetwijdering
vangesuspendeerde deeltjes uit de waterkolom.Dedriehoeksmosselen prefereren deeltjes
tussen de 15 en40|jm.Deeltjes kleiner dan5
Limworden welgefiltetd maar deopname efficiëntievan dezedeeltjes ligteen stuk lager3'.
Grotehoeveelheden mosselen kunnen
doorhun filterende vermogen een aanzienlijke
bijdrage leveren aan dehelderheid van het
water.IndeNederlandsemeren lijkt de hoeveelheidgeschikt substraat een beperkende
factot tezijn voordeontwikkeling van grote
concentraties mosselen2'.

In het vetleden zijn veleonderzoeken uitgevoerd naar derolvan driehoeksmosselen in
het watersysteem. Een aantal van deze onderzoeken richttezich op hetgebruik van dedriehoeksmosscl in het biologisch beheet. Enkele
locaties die hierbij zijn onderzocht, zijn: het
Wolderwijd en het Veluwemeer4',deRoggebotssluis5'en het Volkerak-Zoommeer'''.
In dit onderzoek isgekeken naar de
mogelijkheden om de zoetwatermossel
Dreissenapolymorpha in tezetten voot het verbeteten van dewaterkwaliteit van hetVolkerak-Zoommeer. Demossel kan fungeren als
macrobiologischzoetwaterfilter met een direct
effect opdealgenconcentiatie,doordatgesuspendeerde deeltjes (algen)uit het water gefilterd worden.Daarnaast kan het filter een indirect effect hebben opalgenontwikkeling door
de relatiefhogeconcentratie deeltjesgebonden
nutriënten in dewaterkolom te verlagen.

Doel en aanpak
Hoewel onderzoek naar derolvandedriehoeksmossel in het waterkwaliteitsbeheer nog
in vollegang is,zijn rotop heden geen
mogelijkheden gevonden om driehoeksmosselen tet bestrijding van eutrofiëring in te zetten
in een technisch waterfilter. Ineen dergelijk
filter zouden driehoeksmosselen, geconcentreerd en beschermd tegen predatie en gegarandeerd van continue aanvoer van deeltjes
rijk water, hun zuiverende werking kunnen
uitvoeren.Doordergelijke filters te installeren
in deriviertjes diewater toevoeren naar het
Volkerak-Zoommeer zou debelasting met
nutriënten vandit systeemgereduceerd kunnen worden.
Om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en om het effect van een dergelijk filter
opdewaterkwaliteit tebepalen isdooi TNO
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het driejarig onderzoeksprogramma opgezet.
Het programma richtte zichop inrichting,
ontwerp en testen van een dergelijk filter. De
onderzoeksvragen diecentraal stonden waren
alsvolgt:Kaneen technisch functionerend
mosselfilter gerealiseerd worden en kan dit
filter ingezet worden om de cutrofiëringsproblematiek in het Volkerak-Zoommeet te verminderen? Om deze vragen te beantwoorden
zijn gedurende tweejaar experimenten uitgevoerd nabij desluis Beneden Sasin de monding van deSteenbetgse Vliet,één van derivierendiein het Volkerak-Zoommeer uitkomt.
Dezelocatie isop basis van een uitgebreide
inventarisatie van biologische,chemische en
fysische parameters geselecteerd uit vier
potentieel geschikte proeflocaties. Gebleken is
datzowel het water van deSteenbergseVliet
alshet water van deMark/Dintel in principe
geschikt zijn voor het installeren vaneen driehoeksmosselfilter. Deomstandigheden voor
groei van driehoeksmosselen in de Steenbergse
Vlietzijn echter beter dan in de Mark/Dintel.
Daarnaast isgebleken dat de concentratie
gebonden nutriënten in deSteenbergse Vliet
hoger isdan in deMark/Dintel. Per liter kan
derhalve meer gezuiverd worden.
Bijhet ontwerp van het filter is het
afstemmen van deeisen die aan het filter
gesteld worden opde behoeftes vandeDriehoeksmosselen vangroot belang. Mosselen
zullen immers alleen optimaal filteren wanneer minimaal aande randvoorwaarden van
het natuurlijk voorkomen van driehoeksmosselen wordt voldaan.Deinrichting en het
ontwerp van het filter wasdan ook een essentieelonderdeel van het programma.
Met inachtneming vande randvoorwaarden voor het filter en dekeuzevoor het substraat iseen proeffilter ontwikkeld waarmee de
filterefficiëntie van dedriehoeksmosselen te
meten is.
Met dit proeffilter ishet effect van filtratie
door driehoeksmosselen opde waterkwaliteit,
met name deconcentratie deeltjes en deeltjesgebonden nutriënten van deSteenbergseVliet,
gedurende eengroeiseizoen bepaald. De
nadruk in het experiment van 2002lagopde
directe verwijdering van deeltjesgebonden
nutriënten uit de waterkolom door filtratie.
Hiertoe isde filtratiecapaciteit en de conditie
van de mosselen in het filter bepaald. In het
tweede experimentelejaar (2003)isgekeken
naar devastlegging van nutriënten in de vorm
van slib.Dezealsslib vastgelegde hoeveelheid
nutriënten kan uit het systeem verwijderd
worden wanneer het slib (een mengsel van
pseudo-feces, feces en deeltjes die natuurlijk
bezinken) opgevangen en afgevoerd wordt. Pas
alsde nutriënten aan het systeem onttrokken
zijn isimmers een feitelijke vermindering van
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KettingenvanhetƒIterzijndichtbegroeidmetmosselen[foto:TNO-MEP).

deeurrofiëring bereikt en kan worden geconcludeerd ofhet inzetten wat driehoeksmosselen in een technisch filter ter verbetering van
dekwaliteit van het Volkerak-Zoommeer systeemgeslaagd is.

Resultaten
Demosselen diein het filter ingebracht
zijn, varieerden in grootte tussen 1 en 2,5cm.
Ophet eind vandeexperimentele periode is in
een submonster deoverleving geanalyseerd.
Deoverleving wasongeveer 84procent. Vande
dodemosselen had95procent een lengte tussen 1 en 2,3cm.Dit geeft aan dat sterfte vooral
plaatsvindt bij deingebrachtegrote mosselen.
Vandeoverlevende mosselen had515 procent
een lengte tussen 0,4en 1,7cm.Dit geeft aan
dat erna deinsrallatie van de mosselnetten
veelaanwas vanuit deSteenbergseVliet heeft
plaatsgevonden. Dit blijkt ook uit de dichtheid
van mosselen die bij beëindiging van het experiment opdegehele opstelling aangetroffen is.
Trechters,pompen, netten en kettingen van
beide filters waren dicht begroeid met mosselen (zie foto).

Filtratiecapaciteit
De filtratiecapaciteit vande mosselen in
het filter, dieaangeeft welke waterhoeveelheid
door een hoeveelheid mosselen geheel van
deeltjes (endeeltjesgebonden nutriënten) ontdaan wordt, ismiddels diverse experimenten
vastgesteld op 35liter perkgmosselen per uur.
Met deze filtratiecapaciteit ende concentratie
deeltjes en deeltjesgebonden nutriënten in de
waterkolom kan vervolgensde hoeveelheid
nutriënten diedoor filtratie uit het water verwijderd wordt,worden berekend. Voor fosfaat
en stikstofwaren deze hoeveelheden in 2002

respectievelijk 84mg en 806mg per kgmosselen perdag.Eendeel vandezenutriënten die
zouit dewaterkolom verwijderd wordt, wordt
door demossel vastgelegd.Eenander deel
wordt in opgeloste vorm uitgescheiden en het
laatste deel wordt uitgescheiden als feces en
komt in het slib terecht.Alsdit slib wordt
afgevangen en verwijderd, vindt daadwerkelijk
vermindering van nutriënten uit het systeem
plaats.

Slibproductie
In 2003iseen nieuw filterontwerp
gemaakt speciaal uitgericht op slibopvang(zie
foto). Metdezevernieuwde opstelling, waarbij
het geproduceerde slib automatisch en effectiefwordt gewonnen, iseen hoge opbrengst
van slib behaald.De filttatiecapaciteit is
gebruikt om dehoeveelheid deeltjesgebonden
nutriënten, diedoor een hoeveelheid mosselen
uit dewaterkolom verwijderd wordt te bepalen.Voor fosfaat en stikstofwaren deze hoeveelheden in 2003 respectievelijk 34mg en
396mg per kgmosselen per dag.Doorde lagere
concenrrarie vangebonden nurriënten in2003
in het water vandeSteenbergseVliet isdeze
hoeveelheid lagerdan de hoeveelheid bepaald
in het experiment van 2002. Vande hoeveelheid fosfaat en stikstofdieuit het water is
gefiltreerd, isechter met devernieuwde opstelling respectievelijk 351 procent (28tot 58procent)en 12procent (9tot 18procent)met het
slib uit het systeem verwijderd.
Devastgestelde verwijderingspercentages
kunnen worden gebruikt om de experimentele
resultaten door tevertalen naar de gemiddelde
situatie in deSteenbergse Vliet.Wanneer de
gemiddelde voorjaarsconcentraties van gebon-
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diekhogeconcentratiesopgelostenutriënten
diedoordeSteenbergseVlietendeandere
rivierenwordtaangevoerd,zijngrotehoeveelhedenmosselennodigomeensubstantiële
bijdrage televerenaandereductievande
belastingvanhetVolkerakmet nutriënten.
Hetlijktdateenmosselfilter alléénniet
hetantwoord isopdeeutrofiëringsproblematiekinhetVolkerak,maardatdezeincombinatiemetanderemaatregelen,diedehoeveelheidalgeninhetVolkerakverminderen
(bijvoorbeeld bevorderingvanmossel-enzoöplanktonpopulaties)ofdiedehoeveelheid
beschikbareopgelostenutriënten reduceren
(bijvoorbeeld stimuleringvanwaterplanten),
kanwordeningezetomeenbijdrageteleveren
aandeoplossingvanhetprobleem.
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Conclusies
Hetinzetten vaneenmosselfilter bijde
verwijdering vangebondennutriënten uitde
waterstroomkanopbasisvanhetuitgevoerde
onderzoekalssuccesvolwordenbeschouwd.
Eénvandegrotevoordelenvanfiltratiemet
mosselenisdathetnauwelijksenergiekost,
terwijl tocheengrootdeelvandewatermassa
wordtgefilterd. Zekerwanneergebruikkan
wordengemaaktvaneennatuurlijk aanwezige
populatiedriehoeksmosselen.
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