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Allereerst… 
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Opkomst Quaggamossel 

 Sinds 2006 in Nederland 

 Sterke verspreiding 

 Sterke toename 

Matthews et al. 2012 

Foto: Niels van Schrieken 

 

 



Verschillen met driehoeksmossel 

 Langer voortplantingsseizoen 

 Dieper water 

 Voedselarmer water 

 Ook in zouter water 

 Lager onderhoudsmetabolisme 

 Aanhechting 

 Filtert sneller? 

 

 Foto: BuWa 



Zorgen 

• Vissen 

• Helder water 

• Waterplanten 

• Visstand 

• Sportvisserij 

• Voedselketen 

• KRW/natuurdoelen 



Effecten op vissen 



Effecten op vissen 

• Sterke filtering 

• Concurrentie om plankton met juveniele vis – slechte 

overleving 

Noordhuis, 2014 



• Kunnen ook voedsel zijn voor vissen 

• Benthos moeilijk bereikbaar voor vissen 

• Wegconcurreren inheemse mossels – probleem voor 

bittervoorn 

 

Effecten op vissen 



Te helder water 



Doorzicht grote meren 

Van Geest & Noordhuis, 2014 



Te veel waterplanten 



Waterplanten belangrijk 

• Dia met: waterplnten zijn belangrijk 



Waterplanten 



Afname visstand 



Visbiomassa 



Randmeren 
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Biomassa vis 

Lamboo, 2013 



Verschijnselen visstand 

 Afname biomassa 

 Verandering soortensamenstelling 

 Onevenwichtige leeftijds-

/populatieopbouw  

 

 

 



Slechte vangsten 



Gevolgen voor de sportvisserij 

• Snelle ingrijpende veranderingen in visstanden en 

watersystemen 

 

• Aanpassen sportvissers: Meer vissen op vis van 

helder plantenrijk water: snoek, ruisvoorn 

 

• Maar er moet nog wel wat te vangen zijn 

 

 

 

 

 



Gevolgen voor de sportvisserij 

• Niet allemaal bewezen de schuld van de 

quaggamossel 

 

• Komt nog bovenop exotenproblematiek 

(grondels, waterplanten, rivierkreeften), 

temperatuurstijging, migratiebarrières, 

microverontreinigingen en hoge visserijdruk 

(beroepsvisserij) 

 

• Verarmde, verschraalde wateren en 

visstanden - nadelig voor gebruikers 

 

• Hoe mee omgaan?? 

 

 

 



Niet alleen sportvissers 

• Beroepsvisserij 

• Aangroei leidingen - drinkwaterbedrijven  

 

Door woekering waterplanten: 

• Aanwonenden 

• Zwemmers 

• Recreatievaart 

• Duikers 

• Waterbeheerders 



Effecten op voedselketen 



Verwachte effecten voedselketen 

Toename quaggamossel 

 

 Toename filtering    

      

Afname fytoplankton/zoöplankton   concurrentie 

      andere mossels 

 

Meer doorzicht Minder voedsel voor o.a. jonge vis 

 

 

Toename waterplantengroei  Rekrutering neemt af 

(soms woekering,      

maar soms ook kale bak) 

     Instorten visstand 



Great Lakes, Noord Amerika 

Cuhel & Aguilar, 
Ann.RevMar.Sci, 2013 

• Verschijnselen Lake 

Michigan  

• voor en 3 jaar na 

invasie 

quaggamossel 



Quaggamossel uitzetten 

di 11 mrt 2014, 09:31  
 

Russische waterzuiveraar in Utrechtse gracht  

Pieter Buss  
De gemeente Utrecht roept de hulp van Russische waterzuiveraars in om een eind te 
maken aan de gevaarlijke en moeilijk uitroeibare blauwalg. Exotische quaggamosselen en 
driehoeksmosselen worden in de gracht bij Fort de Bilt geplaatst om de giftige wieren op te 
eten. 

Het project kost in totaal een slordige 150.000 euro. Maar daarvoor worden wel successen 
verwacht. „De mosselen (oorspronkelijk uit de omgeving van de Zwarte Zee, red.) zijn al in Breda 
ingezet, in de Linievijver, qua omvang een soortgelijk project. Het is de eerste keer dat wij ermee 
werken, maar de voorlopige resultaten zijn hoopvol”, verduidelijkte een woordvoerder van de 
gemeente gisteren. 

Liefst 1700 kratten met de weekdiertjes worden binnenkort in fases te water gelaten. Afgelopen 
jaar zijn ze voldoende opgekweekt, om er nu de vruchten van te plukken. „Het probleem bij Fort 
de Bilt is dat het water afgesloten is, er is geen doorstroming.” 



KRW doelen /natuurdoelen 

• Helderder water  

• Meer waterplanten 

 

 

• Macrofauna ?? 

• Zoo/fyto plankton?? 

• Vis ?? Minder =goed? 

• Watervogels?? 

 

• Zelfs als zou score omhoog gaan 

 



Tot slot 

Nog te vroeg om te juichen over de quaggamossel 

 

Beter begrijpen verschijnselen door onderzoek 

 

Toekomst? Domineren of inpassen het systeem? 

 

Hoe moeten we er mee omgaan? 

 

 

Nalepa, 2010 



Bedankt voor uw aandacht 

Foto: R Weijman 



 



Bestrijden quaggamossel?? 

Study Finds Marrone Bio Innovations’ 

ZEQUANOX® Highly Effective for 

Controlling Zebra Mussel Infestations In 

Shallow-Water Habitats In Lakes 
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