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WORKSHOP 14.00-15.00 uur

1. Voorstelrondje: naam, organisatie 
2. Stand van zaken monitoring

• Overzicht monitoring activiteiten
• Veldwerk Westeinderplassen

3. Discussie aan de hand van stellingen
• Heb je een monitoringvraag stel die dan!

4. Samenvatting terugkoppeling

14.00-14.05
14.05-14.15

14.15-14.50

14.50-15.00

Bram bij de Vaate en Bart Schaub,  23-04-2015



Van veel plekken nog onvoldoende informatie

• Rijkswateren Waterbeheerder

Quagga zit al op veel plekken

Boezem wel
Polderwateren nog niet



Quagga beïnvloedt het watersysteem

Quagga mussel

diving ducks

zooplankton

fish

other bivalves

transparency

macroinvertebrates

submerged
vegetation

algal
growth

algal species
composition

Keuze in het meten



Afstemming in methodes
IJsselmeer:
in 2012 10x 
hogere
dichtheid dan 
in
2007

SSSonar
Aanleiding: KRW begroeibaa rareaal Grid

Monitoring methodes
Complementair: verpreiding en populatiedynamiek



Standaardisatie in methoden
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Van Veen 
(n locaties = 38)

74 381 450

Schepmethode
(n locaties  = 22)

817 13 830



Quagga verspreidt zich

En waarom niet overal?

eDNA pilot
1 verhoudingen
2 kolonisatie

Snelle scanmethode

?

?

?
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STELLINGEN

1. Monitoringresultaten laten zien dat quaggamossel een 
belangrijke rol speelt bij veranderingen in de waterkwaliteit van 
meren en plassen.

Het is belangrijk om:
2. Quaggamosselen in een gezamenlijk programma te monitoren.
3. Het effect op zoöplankton, de belangrijkste voedselbron voor 

juveniele vis te monitoren vanwege het negatieve effect van de 
mosselen.

4. eDNA als innovatief monitoringinstrument in te zetten.

5.  Afstemming en coördinatie is noodzakelijk!
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Waarom monitoren? 
• Toestand en trend ecologische kwaliteit zichtbaar
• Toekomstscenario’s uit extrapolatie van heden en verleden
• Kennis is niet 1 op 1 vertaalbaar tussen gebieden

Uitgangspunten monitoring
• Beheersvragen en kennisleemten
• Standaardisatie van methoden en parameters is noodzakelijk 
• (o.a. zoöplankton, sonar, eDNA)

Essentiële informatie
• Filtratiesnelheid in situ
• Conditie
• Dichtheid mosselen
• Effecten op voedselketen

Specialistisch onderzoek
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Contact 

• Bram bij de Vaate: vaate@planet.nl

• Bart Schaub:  bart.schaub@rijnland.net


