De driehoeksmossel, Dreissena polymorpha in deRijn

Inleiding
Sinds 1953 wordt in de Rijn en de Rijntakken in Nederland regelmatig chemisch
onderzoek uitgevoerd met als doel de mate
van verontreiniging vast te stellen. Het
aantal parameters, dat in het onderzoek
betrokken wordt, is geleidelijk toegenomen
en omvat nu de zuurstofhuishouding, zout
en nutriëntgehaltes, zware metalen, pesticiden en een groot aantal andere organische
microverontreinigingen. Met regelmatig
hydrobiologisch onderzoek is veel later
begonnen, nl. in 1968, en het onderzoek is
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beperkt gebleven tot plankton en periphyton
op kunstmatig substraat.
Onderzoek naar het voorkomen van macrobenthos heeft steeds een incidenteel karakter
gehad. Een groot deel hiervan is uitgevoerd
door het Delta-Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek te Yerseke en had als doel
vast te stellen welke zoetwatersoorten vanuit
de Rijn en de Maas de nieuw gevormde
Delta-meren zouden kunnen gaan koloniseren.
Hieruit is o.a. gebleken dat de driehoeksmossel Dreissena polymorpha Pallas niet
meer in de Rijn voorkwam rond 1970
(Wolff 1969; Peeters & Wolff 1973).
In het volgende worden enkele waarnemingen vermeld omtrent het voorkomen van
Dreissena polymorpha in de IJssel en het
Ketelmeer in 1973 en 1975, aangevuld met
enkele planktongegevens, uit het routineprogramma van het RIZA. Daarbij zullen
ook enkele chemische waterkwaliteitsgegevens worden besproken. De waarnemingen over Dreissena zijn een onderdeel van een breder opgezet onderzoek van
het makrobenthos in de IJssel. Op het voorkomen van andere organismen zal hier niet
worden ingegaan.
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Afb. 1 - Vindplaatsen van de driehoeksmossel Dreissena polymorpha in de IJssel en het Ketelmeer in 1973 en 1975.

in de maanden september 1973 en septemberoktober 1975.
Als onderzoeksgebied voor een bestandsopname van het makrobenthos werd
gekozen voor de IJssel, het Ketelmeer en
een klein gedeelte van het IJsselmeer, omdat
hier een overgangsgebied onderzocht kan
worden waar de zuurstofhuishouding verbetert, terwijl de hydrografische situatie
niet recent een belangrijke wijziging heeft
ondergaan. Dit laatste is wel het geval
geweest in de Nederrijn en Lek, waarvan de
kanalisatie in 1970 is voltooid en het gebied
van Nieuwe Merwede, Hollandsch Diep en
Haringvliet, waar in 1970 de Haringvlietsluizen in bedrijf zijn gesteld met als gevolg
het wegvallen van het getij en een verzoeting.
Resultaten van het onderzoek
a. Voorkomen van larven van Dreissena
polymorpha in het Rijnplankton.
TABEL I - Data waarop larven van Dreissena
polymorpha in planktonmonsters aangetroffen
werden
Lobith

Uitvoering van het onderzoek
Het chemisch onderzoek wordt beschreven
in de kwartaalberichten over het kwaliteitsonderzoek in de Rijkswateren (Rijkswaterstaat RIV, RID 1973; 1975).
Het planktononderzoek in de Rijntakken
wordt uitgevoerd volgens dezelfde methodieken als in de Maas (RIZA 1970).
Monsters van het makrobenthos werden
verkregen door het afzoeken van een vijftal
stenen uit de beschoeiingen juist onder de
waterlijn. De bemonstering werd uitgevoerd
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1970
1971
1972
1973
1974
1975

—
—
10-8
25-7; 22-8
7-8
28-5; 23-6; 21-7; 16-9

Kampen
—
15-7
—
25-7
—
23-6; 21-7; 16-9

Uit de tabel blijkt dat regelmatig larven van
Dreissena in het netplankton worden aangetroffen. Deze larven moeten afkomstig
zijn van populaties bovenstrooms in het
stroomgebied van de Rijn. In de Bodensee

is een grote populatie aanwezig (Walz, 1974).
In 1975 is het voorkomen frekwenter dan
in voorgaande jaren.
b. Vindplaatsen van Dreissena polymorpha
in IJssel en Ketelmeer
In afb. 1zijn de vindplaatsen van Dreissena
polymorpha in kaart gebracht.
In 1973werd in de IJssel geen enkel exemplaar van Dreissena gevonden. In het Ketelmeer werd 1ex. gevonden, juist binnen de
Ketelbrug. Op de beschoeiingen van het
IJsselmeer kwam Dreissena overal door.
In 1975 werd Dreissena in de IJssel gevonden op alle monsterpunten beneden Olst
(kmp 957) in totaal 114 ex. op 4 monsterpunten. In het traject Velp-Olst (kmp 884kmp 957) werden geen Dreissena's aangetroffen. In het Ketelmeer werd op alle
monsterpunten Dreissena gevonden en in
het IJsselmeer kwam Dreissena even algemeen voor als in 1973.
c. Lengteverdeling van Dreissena
De lengteverdeling van Dreissena wordt
weergegeven in afb. 2.
In de IJssel werd een levend exemplaar
gevonden met een lengte van 16 mm.
Uit vergelijking met andere waarnemingen
(Leentvaar 1971; Walz 1974) lijkt het onwaarschijnlijk dat dit exemplaar afkomstig
is van de broedval van 1975. Ook in 1974
moeten dus kleine aantallen driehoeksmosselen in de IJssel zijn voorgekomen.
Dit is in overeenstemming met andere
waarnemingen in de IJssel (Heuss, mondel.
meded.).
Overigens kunnen in deze monsters van de
beschoeiingen geen duidelijke jaarklassen
onderscheiden worden, ook niet in het
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Afb. 2 - Lengteverdeling van de driehoeksmossel
Dreissena polymorpha op de vindplaatsen in
Ussel, Ketelmeer en IJsselmeer.

IJsselmeer, waar de driehoeksmossel ieder
jaar aanwezig is.
Discussie; relatie met chemische factoren
Bij bemonstering van vastzittende organismen in de waterlijn van een beschoeiing in
een water met sterk wisselende waterstand
moet er rekening mee gehouden worden,
dat het gevonden verspreidingspatroon
beïnvloed kan zijn door peilfluctuaties in de
periode voorafgaande aan de bemonstering.
Zo werden op de beschoeiing van het
IJsselmeer in de bovenste 25 cm geen
grote Dreissena's gevonden. Dit kan veroorzaakt zijn doordat de mosselen door
peilfluctuaties mede als gevolg van afwaaiing over een lange periode bezien weinig
overlevingskansen hebben.
In de Ussel was de afvoer in 1973 in september lager dan in de voorafgaande
maanden (gem. 225 m 3 /sec). Voorafgaande
aan de bemonstering was er een voortdurende afvoerdaling.
Het ontbreken van Dreissena in de Ussel
in 1973 kan dus niet slechts schijnbaar zijn
geweest door peilfluctuaties. Dit laatste kan
wel het geval zijn bij het ontbreken van Dreissena in het traject Velp-Olst in 1975.
In augustus is de afvoer lager geweest dan
in juli en september. Dit kan tot gevolg
hebben gehad dat alleen op de grotere dieptes
Dreissena de lage afvoerperiode heeft
overleefd.
Ondanks deze beperking bij de interpretatie
van de monstergegevens kan worden gesteld
dat Dreissena zich in 1975 massaal heeft
uitgebreid ten opzichte van 1973.De mate
van voorkomen in het tussenliggende jaar

1974is enigszins onzeker. Uit de lengteverdeling blijkt dat in elk geval geringe
aantallen aanwezig moeten zijn geweest.
Doordat Dreissena een planktonisch levensstadium heeft, kan de soort snel een voordien
'leeg' gebied bezetten. In de Ussel heeft
Dreissena zich massaal uitgebreid in 1975,
terwijl in 1973 geen driehoeksmosselen gevonden werden.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat
de geringe bezetting van het biotoop in
1973 een gevolg is van de waterkwaliteit en
dat de uitbreiding in 1975 mogelijk is
geweest door een verandering van de waterkwaliteit.
Het is mogelijk dat de hoge frekwentie van
voorkomen van larven in 1975 mede beinvloed is door de waterkwaliteit; bij slechte
waterkwaliteit kan mogelijk sterfte optreden, waardoor het voorkomen benedenstrooms minder frekwent wordt.
Een andere mogelijkheid is dat dit voorkomen van larven een gevolg is van grote
jaarlijkse fluctuaties in hun aantallen.
In tabel II zijn weergegeven de gemiddelde
zuurstofgehaltes van een aantal monsterpunten in Ussel en Ketelmeer in de zomer
van 1973 en 1975 en in tabel III de gemeten
zuurstofminima (ontleend aan de kwartaalberichten over de waterkwaliteit Rijkswaterstaat, RIV, RID 1973, 1975).
TABEL II - Gemiddelde zuurstofgehaltes (mg/l)
op 6 monsterpunten in Ussel en Ketelmeer
in 1973 en 1975
2e kwart. 3ekwart. 2e kwart.
1973
1975
1973
Velp
Zutphen
Wijhe
Kampen
Ketelmond
Ketelbrug

5,2
5,7
5,7
5,6
6,8
8,9

2,8
3,8
4,1
3,7
3,8

6,3
6,3
6,6
6,7
6,4
8,6

3e kwart.
1975
5,1
5,4
5,4
5,6
7,1
9,8

TABEL III - Gemeten zuurstofminima (mg/l)
op 6 monsterpunten in Ussel en Ketelmeer
in 1973 en 1975
2e kwart. 3e kwart.
1973
1973
Velp
Zutphen
Wijhe
Kampen
Ketelmond
Ketelbrug

2,5
2,9
2,7
2,4
3,1
7,1

1,7
2,7
2,8
3,1
1,5
6,3

2e kwart. 3e kwart
1975
1975
3,8
4,2
4,3
4,8
3,9
5,3

4,3
4,6
5,0
4,9
5,9
7,8

Omdat de overgrote meerderheid van de in
herfst gevonden mossels afkomstig is van
de broedval van de zomer, zijn enkel de
genoemde kwartalen van belang en niet de
kwaliteitscijfers van andere perioden.
In tabel IV zijn weergegeven de gehaltes
van een aantal micro-verontreinigingen en
het zwevende stofgehalte en ammoniumgehalte in de Bovenrijn bij Lobith.
Het aantal waarnemingen in de Ussel op het

gebied van de micro-verontreinigingen is
veel geringer, zodat de gemiddelden hier
minder betrouwbaar zijn.
In hoeverre het gehalte van de Ussel
afwijkt van dat in de Bovenrijn, is door het
geringe aantal waarnemingen moeilijk
vast te stellen. Er is geen aanleiding om te
veronderstellen dat kwaliteitsverschillen
tussen verschillende perioden in de Ussel
niet parallel zouden lopen met de Bovenrijn.
TABEL IV - Kwartaalgemiddelden van enkele
waterkwaliteitsparameters in de Bovenrijn bij
Lobith in 1973 en 1975.
2e
kwart.
1973

3e

2e

kwart.
1973

kwart.
1975

zwevende
stof, mg/l
NH 4 +, mgN/1
olie, mg/l
F - , mg/l
Syndets, mg/l
fenol, /ig/1
HCB, Mg/l
a-HCH, Mg/l
Y-HCH, Mg/l

40
1,9
0,2
0,3
0,31
15
0,12
0,13
0,10

65
1,9
0,87
0,4
0,30
15
0,08
0,15
0,09

Cholinesterase
remmers, /tg/1
tot. Cu, Mg/l
Ni, Mg/i
Zn, M / 1
Hg, ßeß
Cd, ßeß
Pb, Mg/l
Cr, Ag/l
As, Ag/l

1,52
23
12
181
1,1
2,4
27
48
6,0

2,42
22
13
219
1,6
2,7
34
58
7,0

Gemiddelde afvoer m 3 /sec.
2044

1593

41
0,7
0,3
0,4
0,14
10
0,07
0,10
0,05

2,9
16
9
123
0,9
2,2
18
33
4,2
2267

3e
kwart.
1975
38
0,5
0,3
0,12
10
0,08
0,05
0,03
10,2
17
9
97
0,3
1,6
15
31
4,1
2239

Uit de tabellen valt af te lezen dat in 1975
op vele punten de waterkwaliteit aanmerkelijk beter was dan in 1973. De meest opvallende uitzondering betreft de cholinesteraseremming.
Deze kwaliteitsverbetering betekent overigens niet dat de geloosde hoeveelheden
ook verminderd moeten zijn. Dit moet
worden bezien in relatie met de afvoer.
Omdat organismen reageren op concentraties en niet op vrachten, zal dit aspect buiten
beschouwing blijven.
In 1973 kwamen zuurstofgehaltes voor die
voor vele waterorganismen als kritisch
moeten worden beschouwd (beneden 2
mg/l), terwijl in 1975 geen gehaltes beneden
4 mg/l werden gemeten. Onafhankelijk van
mogelijke effecten van andere stoffen, moet
dit worden gezien als een zeer belangrijke
milieuverbetering.
Over de zuurstofminima die Dreissena
polymorpha kan tolereren zijn geen experimentele gegevens bekend.
Dit geldt ook voor de tolerantie ten aanzien
van de verschillende toxische stoffen.
Welke effecten de aanwezige toxische
stoffen kunnen hebben, zal mogelijk vast-
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gesteld kunnen worden door de ontwikkeling van de Dreissena-populaties over
langere periode te volgen of via een
experimentele opzet naar analogie van het
onderzoek met forellen, zoals beschreven
door Poels en Strik (1975).
Een verdere analyse van de effecten van
de verontreiniging van het Rijnwater op de
daarin levende organismen is mede belangrijk omdat dit indicatief kan zijn voor de
effecten in andere gebieden die door het
Rijnwater beïnvloed worden zoals het
IJsselmeer of de Waddenzee.
Samenvatting
In verschillende publicaties wordt vermeld
dat Dreissena polymorpha niet meer in de
Rijn en zijtakken voorkomt.
In 1973 konden deze waarnemingen worden
bevestigd. Bij hernieuwd onderzoek in 1975
bleek Dreissena echter weer in grote aantallen in de IJssel voor te komen.
De waterkwaliteit was in 1975op diverse
punten opvallend verbeterd ten opzichte van
1973. Onduidelijk is welke kwaliteitsfactor bepalend is voor het voorkomen
van Dreissena.
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NVA op 9 september niet naar
Oss,maar naar Helmond
In H2O nr. 16/76 van 29 juli jl. werd bericht,
dat er op 9 september a.s. door de NVA
een excursie naar de RWZI Oss zou
worden georganiseerd. Helaas is de instal-
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latie te Oss dan nog niet officieel in bedrijf
genomen, zodat een excursie in deze periode
de voorbereiding voor de in bedrijfstelling
zou kunnen doorkruisen. In plaats van voornoemde excursie naar Oss zal op 9 september a.s. een excursie naar de RWZI te
Helmond plaatsvinden. Verzamelplaats
Holiday Inn, noordzijde station Eindhoven,
om 10.00 uur.
Nadere gegevens over programma en formulier voor schriftelijke aanmelding worden in
een convocatie van de NVA bekend gemaakt.
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
ContactgroepWateronderzoek
en -zuivering
De Contactgroep Wateronderzoek en
Waterzuivering zal op 14 oktober a.s. een
bijeenkomst houden in het Congrescentrum
van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs,
Croeselaan 6 te Utrecht.
De volgende sprekers zijn voor deze
najaarsvergadering uitgenodigd:
ir. P. Verkerk (Planbureau van de VEWIN):
planning van de openbare watervoorziening;
ir. G. K. Reijnen (KIWA NV): ontzuring
van water;
dr. M. van Ammers (NV Waterleiding
Friesland): de invloed van de beluchting op
het zuurstofverbruik in filters;
dr. J. D. Melbourne en/of dr. T. F. Zabel
(beiden van het Water Research Centre,
Medmenhem, Engeland): flotation.
Belangstellenden die (nog) geen lid zijn van
de CWW, kunnen zich voor nadere informaties over de najaarsvergadering wenden
tot de secretaris van de CWW: dr. E. J. M.
Kobus, KIWA NV, Postbus 70 te Rijswijk,
tel. 070 -902720.

Voorjaarsvergadering '76
Verslag van het huishoudelijk gedeelte van
de voorjaarvergadering van de VWN,
gehouden op 6 mei 1976 in de Trianthahal
te Assen.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom,
in het bijzonder de heer E. J. de Jonge,
commissaris van de WMD; ir. H. van Nes
en ir. W. G. Beeftink, direktie van de WMD,
tevens gastheren; ir. N. Tamming en
mr. J. H. A. Teulings, inleiders tijdens
het algemeen gedeelte van deze vergadering;
ir. J. S. Kuypers, bestuurslid van de NVA;
de buitenlandse gasten mr. J. A. de Maine
Greeves van de IWES en G. Bovyn van de
NaVeWa en tenslotte de ereleden ir. C.
Biemond, P. J. de Klerk en prof. W. F. J. M.
Krul.

Bericht van verhindering is ontvangen van
ir. E. J. J. M. van der Velden van de
KVGN.
Het verslag van de gezamenlijke vergadering
van NVA en VWN van 18 december 1975
wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter deelt mede, dat de VWN
inmiddels koninklijke goedkeuring heeft
ontvangen op de gewijzigde statuten.
In de rondvraag zegt de heer De Jonge het
bijzonder te waarderen, dat de VWN haar
voorjaarsvergadering in Drenthe houdt.
Hij wenst allen goede dagen toe in deze
mooie provincie op de eerste mooie dag
in dit jaar.
Onder dank voor deze vriendelijke welkomstwoorden sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte van deze vergadering.
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Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening
Ir.A.R.Bergen hoofd
Geohydrologische Afdeling
Als opvolger van
ir. G. Santingis
ir. A. R. Bergen
aangesteld als
hoofd van de
Geohydrologische
Afdeling.
Ir. Bergen, thans
41 jaar oud, werd
geboren te Paramaribo. Hij volgde
in Nederland voorbereidend hoger onderwijs en behaalde in
1962 het diploma van civiel-ingenieur aan
de Technische Hogeschool te Delft.
Van 1962 - 1963 was hij omstreeks een jaar
verbonden aan de Technische Afdeling van
het RID. In laatstgenoemd jaar trad hij als
ingenieur in dienst van de Surinaamse
Waterleiding Mij. te Paramaribo.
In 1966 werd hij opnieuw verbonden aan
de Technische Afdeling van het RID.
Gedurende de laatste jaren trad hij op als
projectleider in het kader van de werkzaamheden van de Technische Afdeling, als
projectleider bij ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de milieuhygiëne in
het algemeen (w.o. riolering) en als coördinator en projectleider bij werkzaamheden in
en ten behoeve van het buitenland.
In Nederland had hij zo een belangrijk aandeel in de totstandkoming van o.m. een
filtergebouw met kalkdosering te Apeldoorn,
een filtergebouw te Bergen op Zoom,
een dergelijk gebouw met Ozon-dosering te
Zwijndrecht, en het filtergebouw te
Bremerberg (RIJP).

