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Voorwoord 

In het kader van het onderzoeksprogramma “Natuurlijker Markermeer-IJmeer 2009-
2015” (NMIJ) en bijbehorende “Waterproeftuin” van Rijkswaterstaat is door Bureau 
Waardenburg een initiatief ontwikkeld, betreffende de aanleg van een natuurrif 
bestaande uit zogenaamde “rifballen” in het Markermeer nabij de Houtribdijk.  
Naast het aanleggen van het natuurrif was een uitgebreide ecologische monitoring 
onderdeel van het veldexperiment. Voorliggend eindrapport betreft de resultaten van 
de monitoring die heeft plaatsgevonden in de periode 2012 - 2014.  
 
Aan de proef (ontwerp, constructie, aanleg, monitoring en rapportage) hebben 
bijgedragen: Arjenne Bak, Karin Didderen, Wouter Lengkeek, Sietse Bouma, Joost 
Bergsma, Jan Dirk Buizer, Bas van den Boogaard, Martijn Dorenbosch, Maarten 
Japink, Job de Jong, Arie Kersbergen, Karen Krijgsveld, Ronald Munts, Steven 
Stemerding en Mascha Visser (Bureau Waardenburg bv), Gerard Manshanden 
(FishFlow Innovations BV), Rolf Hoogenberk (Nautikaris BV) en Ruurd Noordhuis 
(Deltares).  
 
Wij danken Sjaak Remmits, Roel Knoben, Roy Veldhuizen (RHDHV) en Ralph Sam 
(RWS) hartelijk voor de prettige samenwerking gedurende het gehele project.
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   Samenvatting  

Het onderzoeksprogramma “Natuurlijker Markermeer-IJmeer 2009-2015” (NMIJ) heeft 
als doel meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de negatieve trends en de 
herstelmogelijkheden van het watersysteem. Hoofdvraag is: “Welke maatregelen zijn 
het meest kansrijk voor de ontwikkeling van een robuust ecologisch systeem en een 
klimaatbestendig watersysteem in het Markermeer en IJmeer”. 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag worden onder andere innovatieve 
technieken beproefd in de zogenaamde “Waterproeftuin”. 
 
In het kader van dit onderzoeksprogramma en bijbehorende “Waterproeftuin” is door 
Bureau Waardenburg het initiatief genomen om een natuurrif van zogenaamde 
“rifballen” (zie voorkant) te ontwerpen en aan te leggen. De hoofddoelstelling van het 
experiment is inzicht krijgen in de mogelijkheden om met rifballen lokaal de 
ecologische ontwikkelingen in het Markermeer te bevorderen, met name vestiging en 
ontwikkeling van Dreissena-mosselen, maar ook van waterplanten en vissen.  
 
Het rif, bestaande uit 76 holle betonnen rifballen, is aangelegd in mei 2012 
halverwege de Houtribdijk in het Markermeer. Naast het aanleggen van het rif is een 
uitgebreide ecologische monitoring onderdeel van het veldexperiment. Voorliggende 
rapportage betreft de resultaten van de monitoring die in de periode 2012 - 2014 heeft 
plaatsgevonden. Deze monitoring is gericht op Dreissena-mosselen, vissen, 
waterplanten en abiotiek. 
 
Dreissena-mosselen en overige macrofauna 
Sinds de aanleg in mei 2012 zijn de rifballen gekoloniseerd door zowel 
driehoeksmosselen (D. polymorpha) als quaggamosselen (D. bugensis). De dichtheid 
en het biovolume van Dreissena-totaal, D. polymorpha en D. bugensis zijn op de 
rifballen significant hoger (in 2014: factor 100 – 800) dan die op de waterbodem 
tussen de rifballen en in de omgeving (referentiegebied). In 2014 was de dichtheid van 
D. bugensis op de waterbodem tussen de rifballen significant hoger dan in de 
omgeving. Een interessante visuele waarneming is de aanwezigheid van grote 
plekken met levende Dreissena op de waterbodem naast een aantal rifballen. Dit duidt 
op kolonisatie van de waterbodem door Dreissena afkomstig van de rifballen. Hoewel 
in najaar 2013 D. polymorpha nog dominant was op de rifballen en de waterbodem er 
omheen, was in najaar 2014 D. bugensis dominant (met een aandeelspercentage van 
85% – 95%).  
 
Naast Dreissena-mosselen zijn op de rifballen ook relatief hoge dichtheden aanwezig 
van andere waterinsecten met name vlokreeftjes en slijkgarnalen. De vlokreeftjes, 
maar ook de Dreissena-mosselen, fungeren als voedselbron voor diverse vissoorten. 
 
Vissen 
Middels onderwater camera’s, echoscope en een schietfuikbemonstering is 
vastgesteld dat er in ieder geval zes soorten vis gebruik maken van de rifballen: pos, 



 

10 

 

baars, zwartbekgrondel, snoekbaars, blankvoorn en spiering. Baars werd het meest 
waargenomen met de onderwater camera’s. Tijdens de schietfuikbemonstering in het 
najaar van 2014 werd bij de rifballen het meest pos gevangen en in het 
referentiegebied het meest zwartbekgrondel. Er is geen verschil in soortenrijkdom 
tussen de rifballen en het referentiegebied. Wel is bij de rifballen twee maal zoveel vis 
gevangen als in het referentiegebied. Op de onderwaterbeelden is te zien dat vis de 
rifballen gebruikt als schuil-, opgroei- en foerageergebied. Zowel jonge als volwassen 
vissen zwemmen in en uit de rifballen en eten de waterinsecten die aanwezig zijn op 
het oppervlak van de rifballen.  Bovendien is het mogelijk dat de rifballen nu of in de 
toekomst (gaan) fungeren als paaigebied voor diverse vissoorten, bijvoorbeeld 
snoekbaars. 
 
Waterplanten 
In de periode 2012 – 2014 is geen waterplantenontwikkeling op gang gekomen op de 
waterbodem tussen de rifballen (4 meter waterdiepte). Mogelijk was het doorzicht in 
het groeiseizoen nog onvoldoende als gevolg van veel opwerveling en sedimentatie 
van bodemsubstraat. Deze locatie nabij de Houtribdijk in het Markermeer is 
onderhevig aan sterke wind- en golfwerking. Bij vestiging van mosselbanken op de 
waterbodem tussen de rifballen wordt waterplantenontwikkeling in de toekomst echter 
niet uitgesloten. Minder opwerveling van bodemsediment in combinatie met de 
filterende werking van de Dreissena-mosselen zou tot een groter doorzicht kunnen 
leiden. 
 
Conclusie 
Het natuurrif van rifballen draagt bij aan een toekomst bestendig veerkrachtig 
ecologisch systeem (TBES) in het Markermeer om de volgende redenen:  
1. Het rif vormt een refugium voor Dreissena-mosselen bij ongunstige 

bodemomstandigheden (veel sedimentatie, zuurstofloosheid) en een brongebied 
(van waaruit kolonisatie kan plaatsvinden) bij gunstigere bodemomstandigheden. 
Naast mosselen zijn diverse andere soorten waterinsecten aanwezig, waardoor 
op deze plek een grotere diversiteit aan voedsel aanwezig is voor vissen en 
watervogels. De afhankelijkheid van enkele soorten voedsel is daardoor kleiner. 

2. De rifballen vormen een schuil-, opgroei-, foerageer- en mogelijk ook paaiplek 
voor vissoorten van een oevergebonden visgemeenschap midden in het diepe 
water (4 m) van het Markermeer. Op deze plek kan het rif een stapsteen-functie 
vervullen voor vis tussen de oeverzone van de Houtribdijk en eventuele 
toekomstige eilanden, zoals het nieuwe moerasgebied de Marker Wadden. 

 
Opschaalbaarheid 
De kosten voor constructie en aanleg van rifballen zijn relatief laag. De rifballen zijn 
bestand tegen de dynamische omstandigheden in het Markermeer. Er is geen 
onderhoud nodig. Op specifieke plekken waar natuurlijke structuren onderwater (zoals 
waterplanten) niet aanwezig zijn, kan kunstmatig habitat, bijvoorbeeld in de vorm van 
rifballen, worden toegepast om de natuurlijke ontwikkeling op gang te helpen. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Kader en doelstelling 

Het onderzoeksprogramma “Natuurlijker Markermeer-IJmeer 2009-2015” (NMIJ) heeft 
als doel meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de negatieve trends en de 
herstelmogelijkheden van het watersysteem. Hoofdvraag is: “Welke maatregelen zijn 
het meest kansrijk voor de ontwikkeling van een robuust ecologisch systeem en een 
klimaatbestendig watersysteem in het Markermeer en IJmeer”. 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag worden onder andere innovatieve 
technieken beproefd in de zogenaamde “Waterproeftuin”. 
 
In het kader van dit onderzoeksprogramma en bijbehorende “Waterproeftuin” is door 
Bureau Waardenburg een initiatief ontwikkeld, betreffende de aanleg van een natuurrif 
bestaande uit zogenaamde “rifballen” (zie voorkant). Op de betonnen rifballen kunnen 
zich Dreissena-mosselen vestigen en zich ontwikkelen tot mosselbanken. De 
mosselen filteren algen uit het water. Lokaal rondom de rifballen kan het doorzicht 
aanzienlijk toenemen, waardoor waterplantenontwikkeling op gang kan komen. In en 
om de rifballen en tussen de waterplanten kunnen jonge vissen zich verschuilen. De 
mosselen, vissen en waterplanten vormen voedselbronnen voor diverse soorten 
watervogels. 
 
De hoofddoelstelling van het experiment is inzicht krijgen in de mogelijkheden om met 
rifballen lokaal de ecologische ontwikkelingen in het Markermeer te bevorderen, met 
name vestiging en ontwikkeling van Dreissena-mosselen, maar ook van waterplanten 
en vissen. Het experiment geeft daarmee vooral invulling aan onderzoeksvraag S12 
(thema ‘Slib’) van het NMIJ-onderzoeksprogramma:  
“Ontstaan er betere mogelijkheden voor de ontwikkeling (habitat) voor Dreissena-
mosselen, waterplanten en vis indien deze maatregel wordt ingezet?”.  
 
Daarnaast kan het experiment aanvullende kennis genereren voor een aantal 
onderzoeksvragen van het thema ‘Habitatdiversiteit en dynamiek’, onder andere: 
H33: “Wanneer waterplanten tot ontwikkeling zijn gekomen, welke bijdrage leveren 
deze dan aan het stabiliseren van de luwe zone?”; 
H37: “Waaruit bestaat de bijdrage aan een veerkrachtig ecologisch systeem in geval 
van een luw gebied?”; 
H38: “Wat is de relatieve bijdrage van het luwtegebied in relatie tot de andere 
maatregelen voor vergroting van de habitatdiversiteit op de realisatie van het 
veerkrachtige systeem?”. 
 
Het natuurrif van rifballen is aangelegd eind mei 2012 (zie figuur 1.1). De aanleg is 
beschreven in de ‘Voortgangsrapportage aanleg’ (Bak et al., 2012). 
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 1.2 Monitoring 

Onderdeel van het veldexperiment betreft een uitgebreide monitoring van 
waterplanten, driehoeksmosselen en vissen, zoals beschreven in het ‘Monitoringsplan 
2012 – 2014’ (Didderen et al., 2012). Naast de ecologische componenten 
(driehoeksmosselen, vegetatie en vissen) worden ter ondersteuning ook enkele 
abiotische parameters gemeten. Het vaststellen van abiotische veranderingen is 
echter geen hoofddoel van deze monitoring.  
 
Het monitoringsprogramma omvat: 
• Drie monitoringsseizoenen: 2012, 2013 en 2014; 
• Drie ecologische soortgroepen:  

1. driehoeksmosselen op de rifballen en omringende waterbodem in het 
proefgebied en driehoeksmosselen op de waterbodem in het 
referentiegebied; (aanvullend in 2013: macrofauna overig); 

2. waterplanten met opnamelocaties tussen de rifballen (proefgebied) en 
buiten de rifballen (referentiegebied); 

3. vissen rondom de rifballen. 
 
 

 1.3 Leeswijzer 

Voorliggend document betreft het eindrapport van het veldexperiment. 
 
In hoofdstuk 2 worden de toegepaste monitoringsmethoden en het gebruikte materiaal 
toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de monitoringsresultaten in de periode 2012 – 2014. 
In hoofdstuk 4 worden de monitoringsresultaten besproken in het bredere kader van 
onderzoeksprogramma NMIJ, worden de boven genoemde onderzoeksvragen 
beantwoord (conclusies) en worden aanbevelingen gegeven voor de toekomst. 
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Figuur 1.1  Overzichtskaartje van de situering van het natuurrif langs de Houtribdijk en 

de rifballen binnen het natuurrif. In bijlage 2 is een detailkaart opgenomen. 
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 2 Methode 

 2.1 Monitoringsrondes 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van alle monitoringsrondes in de periode 2012 - 2014. 
 
Tabel 2.1   Overzicht monitoring natuurrif van rifballen 2012 – 2014 

Monitoring 2012 Datum 
Nulmeting driehoeksmosselen en abiotiek 5 april 2012 
Monitoring waterplanten en abiotiek 24 juli 2012 
Monitoring driehoeksmosselen, vissen en abiotiek 10 oktober 2012 

 
Monitoring 2013 Datum 
Monitoring vissen en abiotiek 28 april 2013* 
Monitoring waterplanten, vissen en abiotiek 16 juli 2013 
Monitoring driehoeksmosselen en abiotiek 22 november 2013 

*Dit betrof een extra veldronde.  
Monitoring 2014 Datum 
Monitoring vissen en abiotiek 25 april 2014* 
Monitoring waterplanten, vissen en abiotiek 27 augustus 2014 
Monitoring vissen en abiotiek 17 september 2014* 
Monitoring vissen en abiotiek 29 september – 1 oktober 2014 
Monitoring driehoeksmosselen en abiotiek 14 oktober 2014 

*Dit betrof een extra veldronde.  
  

 2.2 Abiotiek 

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de abiotische metingen die zijn uitgevoerd. Voor 
een uitgebreide toelichting op de bemonsteringsmethoden zie het Monitoringsplan 
(Didderen et al., 2012).  
 
Tabel 2.2  Monitoring abiotiek. 

Monitoring abiotiek  
 
Parameters: 

 
Verticaal* en horizontaal doorzicht, waterdiepte, slibdikte, 
zuurstofgehalte 

 
Bemonsteringsmethoden: 

 
secchischijf, zwarte schijf, dieptemeter, peilstok, 
zuurstofmeter 

 
Monitoringsperiode: 

 
tegelijk met de monitoringsrondes van de ecologische 
soortgroepen 

 
Monitoringsfrequentie: 

 
2-3 maal per jaar gedurende 3 jaar 

 
Aantal metingen 

 
2 (nulmeting) – 5 (zomer- en najaarsronde) 
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referentiegebied: 
 
Aantal metingen proefgebied: 

 
2 (nulmeting) – 5 (zomer- en najaarsronde) 

 
Monitoringstijdstip(pen): 

 
2012: april, juli en oktober 
2013: april, juli en november 
2014: april, augustus, september en oktober 

*Verticaal doorzicht is bij alle monitoringsrondes gemeten, de overige parameters alleen tijdens 
de duikrondes. 
 
 

 2.3 Dreissena en overige macrofauna 

Tabel 2.3 geeft een overzicht van de Dreissena monitoring die is uitgevoerd bij deze 
proef. In alle meetjaren is aanvullend de soortensamenstelling van de overige 
macrofauna bepaald (alleen kwalitatief). Voor een uitgebreide toelichting op de 
bemonsteringsmethoden zie het Monitoringsplan (Didderen et al., 2012). 
 
Tabel 2.3  Monitoring Dreissena. 

Monitoring Dreissena 
 
Parameters: 

 
soortensamenstelling, dichtheid*, lengte-frequentie* en 
biovolume* driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) en 
quaggamosselen (Dreissena rostriformis bugensis), 
soortensamenstelling overige macrofauna 

 
Bemonsteringsmethode: 

 
duikers die een vast oppervlak bemonsteren: 
- rifballen met frame (0,0565 m2), airlift / schraapnet; 2 
deelmonsters samenvoegen tot 1 mengmonster per 
monsterlocatie, totaal bemonsterd oppervlak per locatie = 0,113 
m2;  
- waterbodem met bodemschep (0,0565 m2);  2 deelmonsters 
samenvoegen tot 1 mengmonster per monsterlocatie, totaal 
bemonsterd oppervlak per locatie = 0,113 m2; maaswijdte zeef =  
0,5 - 1 mm 

 
Monitoringsperiode: 

 
april (alleen in 2012 nulmeting), oktober / november 

 
Monitoringsfrequentie: 

 
2012: 2 maal (nulmeting en najaars-bemonstering) 
2013 & 2014: 1 maal per jaar (najaar) 

 
Aantal monsters 
referentiegebied: 

 
13** mengmonsters van de waterbodem 
 

 
Aantal monsters 
proefgebied: 

 
26** mengmonsters, waarvan 13 van de rifballen en 13 van de 
waterbodem 

 
Monitoringstijdstip(pen): 

 
april 2012, oktober 2012, november 2013, oktober 2014 

*Kwantitatieve analyse alleen in 2013 en 2014, aangezien in 2012 alleen mosselbroed 
aanwezig was. 
**In verband met de slechte weersomstandigheden tijdens het veldwerk zijn er in 2013 10 in 
plaats van 13 monsters van de rifballen en 10 in plaats van 13 monsters van de waterbodem in 
het proef- en referentiegebied genomen. 
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In bijlage 2 zijn de coördinaten en kaarten opgenomen van de monsterlocaties in 
2012, 2013 en 2014.  
 
 

 2.4 Waterplanten 

De ontwikkeling van waterplanten (als gevolg van een eventuele toename van het 
doorzicht) komt langzamer op gang dan de ontwikkeling van driehoeksmosselen. 
Daarom is alleen in de zomer van 2014 een complete waterplantenopname uitgevoerd 
om de eindsituatie te bepalen. In de zomer van 2012 en 2013 is door duikers een 
eenvoudige kwalitatieve waterplantenbemonstering uitgevoerd. Dit betrof een visuele 
waterbodeminspectie door grote delen van het onderzoeksgebied rond te zwemmen. 
Doel hiervan was in de gaten te houden of er al sprake is van 
waterplantenontwikkeling en zo ja, welke soorten dit betreft.  
 
Tabel 2.4 geeft een overzicht van de waterplanten monitoring die is uitgevoerd bij 
deze proef. Voor een uitgebreide toelichting op de bemonsteringsmethoden zie het 
Monitoringsplan (Didderen et al., 2012).  
 
Tabel 2.4 Monitoring waterplanten. 

Monitoring waterplanten  
 
Parameters: 

 
bedekking en samenstelling van waterplanten op 
soortgroep- en soortniveau (alleen 2014) 

 
Bemonsteringsmethode: 

 
2012, 2013: visuele waterbodeminspectie op 
aanwezigheid van waterplanten (duiker) 
2014: duikers die langs een transectlijn opnames 
maken, onderwatervideo 

 
Monitoringsperiode: 

 
Juli - augustus 

 
Monitoringsfrequentie: 

 
1 maal per jaar gedurende 3 jaar: 
- eenvoudig: 2012 en 2013 
- uitgebreid: 2014 

 
Opname opp. referentiegebied: 

 
2014: 80% 

 
Opname opp. proefgebied: 

 
2014: 80% 

 
Monitoringstijdstip(pen): 

 
juli 2012,  juli 2013, augustus 2014 
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 2.5 Vissen 

Tabel 2.5 geeft een overzicht van de vismonitoring die is uitgevoerd bij deze proef.  
Monitoring van vissen met behulp van onderwater camera’s is in 2013 en 2014 twee 
maal per jaar uitgevoerd in het voorjaar (april) en in de (na)zomer (juli / augustus). De 
monitoring bestaat uit het filmen van rifbalopeningen, teneinde het schuilplaatsgebruik 
van jonge vis te monitoren. De optimale monitoringsperiode voor vissen is juli tot en 
met september. In deze periode zijn jonge vissen groot genoeg om herkenbaar in 
beeld te verschijnen. Daarnaast zijn aanvullend in het voorjaar opnames gemaakt om 
ook de activiteit van adulte vis rondom de rifballen vast te leggen. 
 
In het najaar van 2014 is een schietfuikbemonstering uitgevoerd. Voor een uitgebreide 
toelichting op deze bemonsteringsmethoden zie het Monitoringsplan (Didderen et al., 
2012). Tevens is in september 2014 aanvullend een echoscope- en Blue View 
sonarmonitoring uitgevoerd. Dit betrof een extra monitoringsronde met innovatieve 
meetapparatuur. Met de echoscope worden 3D beelden gegenereerd, met de Blue 
View Sonar worden 2D beelden gegenereerd. Beide systemen zijn op een RIB van 
Bureau Waardenburg gemonteerd. Na aankomst bij de rifballen zijn de echoscope en 
de sonar afgesteld op de lokale omstandigheden (de afstelling van het beeld is 
afhankelijk van de diepte van het water en bijvoorbeeld golfslag). Vervolgens is een 
ruimtelijk beeld verkregen van het rif door in oost-west richting over het rif te varen. De 
uiteindelijke monitoring met de echoscope en de sonar is uitgevoerd door drijvend op 
de wind over het rif te gaan. Een stationair draaiend motor leidt tot veel interferentie, 
waardoor de beeldkwaliteit afneemt. Zowel met de echoscope als met de sonar is 
tweemaal drijvend getracht de vispopulatie in beeld te brengen. 
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Tabel 2.5  Monitoring vissen. 

Monitoring vissen  
 
Parameters: 

 
habitatgebruik van vis, soortensamenstelling*, lengte**, 
aantallen* 

 
Bemonsteringsmethode: 

 
onderwater videobeelden, echo- en sonarapparatuur, 
schietfuiken 

 
Monitoringsperiode: 

 
voorjaar, (na)zomer 

 
Monitoringsfrequentie: 

 
onderwater video: 2 maal per jaar 
echo- en sonar: éénmalig (september 2014) 
schietfuik: éénmalig (september 2014) 

 
Aantal monsters referentiegebied: 

 
2014: 8 schietfuiken 

 
Aantal monsters proefgebied: 

 
2014: 8 schietfuiken 

 
Monitoringstijdstip(pen): 

 
oktober 2012 (onderwater video) 
april 2013 (onderwater video) 
juli 2013 (onderwater video) 
april 2014 (onderwater video) 
augustus 2014 (onderwater video) 
september 2014 (echo en sonar) 
sept - okt 2014 (schietfuik) 

*parameter afhankelijk van beeldmateriaal ** alleen schietfuik monitoring 
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 3 Resultaten 

 3.1 Abiotiek 

Tabel 3.1  Overzicht resultaten abiotiek 2012, 2013 en 2014. 

2012 

 

Referentiegebied Proefgebied 

 April 2012 Juli 2012 Okt 2012 April 

2012 

Juli 2012 Okt 2012 

zuurstof (%) 99 100 100 96 100 100 

watertemperatuur (°C) 9,5 20 13 11,5 20 13 

doorzicht verticaal (secchischijf) (cm) 100-110 80-100 90 110-120 90-100 90 

doorzicht horizontaal (‘black disk’) (cm) 100-110 60-70 80 100-110 60-70 80 

waterdiepte (cm) 400 410 410 400 410 410 

slibdikte (cm) 0 1 0 0 1 0 

2013 

 

Referentiegebied Proefgebied 

 April 2013 Juli 2013 Nov 2013 April 

2013 

Juli 2013 Nov 2013 

zuurstof (%) - 99-100 95 - 98 95 

watertemperatuur (°C) - 20 13 - 20 13 

doorzicht verticaal (secchischijf) (cm) 40 100 50 40 100 50 

doorzicht horizontaal (‘black disk’) (cm) 40 80 40-45 40 80-90 40-45 

waterdiepte (cm) 400 410 410 400 410 410 

slibdikte (cm) - 1 2 - 0 1 

2014 

 

Referentiegebied Proefgebied 

 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 

zuurstof (%) 100 100 98 100 100 96-98 

watertemperatuur (°C) 20 20 15 20 20 15 

doorzicht verticaal (secchischijf) (cm) 70 125 20 70 125 20 

doorzicht horizontaal (‘black disk’) (cm) 70 80 20 70 80 15 

waterdiepte (cm) 410 410 410 410 410 410 

slibdikte (cm) 0,5 0,5 1-2 0 0 1-3 

 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de abiotische omstandigheden tijdens de 
monitoringsrondes in 2012, 2013 en 2014. In bijlage 1 zijn de veldverslagen 
opgenomen.  
 
Het doorzicht fluctueert sterk in het onderzoeksgebied (van enkele decimeters tot 
meer dan een meter). Rustige weersomstandigheden (weinig wind- en golfwerking) 
vooraf gaande aan de monitoring zijn bepalend voor een goed doorzicht tijdens de 
monitoring. Het horizontale doorzicht is over het algemeen kleiner dan het verticale 
doorzicht.  
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Het zuurstof gehalte voldoet met 95% tot 100% ruim aan de algemene KRW-
waterkwaliteitsnormen (GEP = 60% – 120%) voor het Markermeer (M21-water = groot 
diep gebufferd meer) (Lammens, 2009). 
 
Er vindt nauwelijks slibophoping plaats in het referentiegebied en proefgebied. De 
aanwezigheid van slijpgeulen tussen de randen van sommige rifballen en de 
waterbodem duiden op flinke stroming tussen de rifballen. Op de rifballen is een dun 
laagje slib aanwezig (visuele waarnemingen duikers). 
 
 

 3.2 Dreissena en overige macrofauna 

 3.2.1 Dreissena dichtheid 

 
Mosselbroed rifballen onder de binoculair. 
 

 
Dreissena-monsters: substraat met Dreissena en bepaling lengte-frequentie verdeling. 
 
Ontwikkeling in de tijd waterbodem 
Uit de analyseresultaten van de Dreissena-monsters (figuur 3.1, bijlage 3 en 4) blijkt, 
dat ten opzichte van de nulmeting in voorjaar 2012 de Dreissena-dichtheden op de 
waterbodem in 2014 niet significant zijn veranderd. Dit geldt voor Dreissena-totaal en 
D. bugensis afzonderlijk. D. polymorpha is significant afgenomen sinds voorjaar 2012.  
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Het is echter beter om dezelfde monsterperioden met elkaar te vergelijken. Ten 
opzichte van het najaar 2012 is alleen D. bugensis in 2014 significant toegenomen. 
Dreissena-totaal en D. polymorpha zijn niet significant veranderd.  
In najaar 2013 was een duidelijke (significante) dip aanwezig ten opzichte van de 
andere jaren. In najaar 2013 was de dichtheid  van Dreissena-totaal in het 
proefgebied respectievelijk het referentiegebied circa 95% en 85% lager ten opzichte 
van de dichtheid najaar 2012. 
In najaar 2014 was de Dreissena dichtheid (totaal, D. bugensis, D. polymorpha) ten 
opzichte van 2013 significant toegenomen. 
 
Ontwikkeling in de tijd rifballen 
De rifballen zijn in het najaar van 2013 voor het eerst kwantitatief bemonsterd. Najaar 
2012 was het mosselbroed op de rifballen nog zodanig klein dat een nauwkeurige 
kwantitatieve bemonstering (los schrapen, opzuigen en zeven) niet mogelijk was. Bij 
de beschouwing van de rifbalmonsters najaar 2013 en 2014 moet rekening gehouden 
worden met een mogelijke onderschatting van het bemonsterd oppervlakte ofwel een 
onderschatting van de Dreissena-dichtheid op de rifballen. Als gevolg van het relatief 
slechte doorzicht kon tijdens de bemonstering van de rifballen niet zeer nauwkeurig 
worden gewerkt. De duikers hebben deels op de tast gewerkt en het is denkbaar dat 
niet het gehele oppervlak binnen het frame even goed is afgeschraapt.  
 
De Dreissena-dichtheid totaal en D. bugensis op de rifballen in najaar 2014 is 
significant hoger (factor 3 - 11) dan die in najaar 2013. D. Polymorpha is in 2014 op de 
rifballen significant lager dan in 2013 (factor 5). 
 
Vergelijking rifballen, waterbodem proefgebied, waterbodem referentiegebied 
Hoewel mogelijk sprake is van een onderschatting, is de Dreissena-dichtheid op de 
rifballen aanzienlijk en significant hoger dan die op de waterbodem van het proef- en 
referentiegebied. Dit geldt voor Dreissena totaal, D. bugensis en D. polymorpha zowel 
voor najaar 2013 (factor 1000 - 2000) als najaar 2014 (factor 100 – 800).  
In najaar 2014 heeft D. bugensis  op de waterbodem van het proefgebied (tussen de 
rifballen) een significant hogere dichtheid dan op de bodem van het referentiegebied. 
 
Verhouding D. polymorpha en D. bugensis  
Het aandeelspercentage (%) op basis van gemiddelde dichtheid (tabel 3.2) van D. 
bugensis is in 2014 aanzienlijk hoger dan dat van D. polymorpha. Dit geldt zowel voor 
de waterbodem proef- en referentiegebied als voor de rifballen. In het proefgebied 
(rifballen en omringende waterbodem) is D. bugensis het meest dominant. In het voor- 
en najaar 2012 was de verhouding nog omgekeerd in het voordeel van D. 
polymorpha. In het najaar van 2013 was de verhouding tussen de twee soorten in het 
referentiegebied omgedraaid (ruim 65% is D. bugensis). Op de waterbodem van het 
proefgebied en op de rifballen was in 2013 D. polymorpha nog duidelijk dominant 
(respectievelijk 57% en 71%).  
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Figuur 3.1 Dreissena dichtheden (mosselen > 2 mm) op de rifballen en op de waterbodem 

in het proefgebied en het referentiegebied (voorjaar 2012 = nulmeting, najaar 
2012, 2013 en 2014). Er is onderscheid gemaakt tussen Dreissena polymorpha 
(driehoeksmossel) en Dreissena rostriformis bugensis (quagga-mossel). 
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Tabel 3.2  Aandeel D. bugensis versus D. polymorpha op basis 

van gemiddelde dichtheid. 

deelgebied type monster jaar seizoen
Aandeel D. 
Bugensis

Aandeel D. 
Polymorpha

referentie bodem 2012 voorjaar 42% 58%
proef bodem 2012 voorjaar 40% 60%
referentie bodem 2012 najaar 42% 58%
proef bodem 2012 najaar 43% 57%
referentie bodem 2013 najaar 67% 33%
proef bodem 2013 najaar 43% 57%
proef rifballen 2013 najaar 29% 71%
referentie bodem 2014 najaar 67% 33%
proef bodem 2014 najaar 93% 7%
proef rifballen 2014 najaar 96% 4%  

 
 

 3.2.2 Dreissena  biovolume 

Ontwikkeling in de tijd waterbodem 
De analyseresultaten van het biovolume zijn weergegeven in figuur 3.2, bijlage 3 en 4. 
Ten opzichte van de nulmeting (voorjaar 2012) zijn de Dreissena-biovolumes op de 
waterbodem van zowel het proefgebied als het referentiegebied significant 
afgenomen. Dit geldt zowel voor Dreissena-totaal als voor D. polymorpha als D. 
bugensis afzonderlijk. Ten opzichte van najaar 2012 zijn de gemiddelde biovolumes 
niet significant veranderd.  
 
Ontwikkeling in de tijd rifballen 
Het biovolume van Dreissena-totaal en D. bugensis op de rifballen in najaar 2014 is 
significant hoger (factor 5 - 10) dan dat in najaar 2013. Het biovolume van D. 
Polymorpha op de rifballen is in 2014 vergelijkbaar met dat in 2013. 
 
Vergelijking rifballen, waterbodem proefgebied, waterbodem referentiegebied 
Ondanks dat mogelijk sprake is van een onderschatting, is (zie par. 3.2.1), is ook het 
biovolume van Dreissena op de rifballen aanzienlijk en significant hoger dan die op de 
waterbodem van het proef- en referentiegebied. Dit geldt voor D. totaal, D. bugensis 
en D. polymorpha zowel voor najaar 2013 (factor 200 - 400) als najaar 2014 (factor  
30 – 250).  
 
In najaar 2014 zijn de biovolumes van Dreissena totaal en D. Bugensis op de 
waterbodem van het proefgebied hoger dan in het referentiegebied. D. polymorpha 
heeft in het referentiegebied een hoger biovolume. Deze verschillen tussen 
waterbodem proef- en referentiegebied zijn echter niet significant. 
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Figuur 3.2 Dreissena biovolumes (mosselen > 2 mm) op de rifballen en op de waterbodem 

in het proefgebied en het referentiegebied (voorjaar 2012 = nulmeting, najaar 
2012, 2013 en 2014). Er is onderscheid gemaakt tussen Dreissena polymorpha 
(driehoeksmossel) en Dreissena rostriformis bugensis (quagga-mossel). 
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Verhouding D. polymorpha en D. bugensis  
 
Tabel 3.3  Aandeel D. bugensis versus D. polymorpha 

op basis van gemiddelde biovolume. 

deelgebied type monster jaar seizoen
referentie bodem 2012 voorjaar
proef bodem 2012 voorjaar
referentie bodem 2012 najaar
proef bodem 2012 najaar
referentie bodem 2013 najaar
proef bodem 2013 najaar
proef rifballen 2013 najaar
referentie bodem 2014 najaar
proef bodem 2014 najaar
proef rifballen 2014 najaar

Aandeel D. 
Bugensis

Aandeel D. 
Polymorpha

51% 49%
50% 50%
39% 61%
50% 50%
69% 31%
43% 57%
39% 61%
48% 52%
90% 10%
86% 14%  

 
In 2014 is op de rifballen en op de omringende waterbodem (proefgebied) het 
aandeelspercentage (%) van D. bugensis op basis van gemiddeld biovolume (tabel 
3.3) aanzienlijk hoger dan dat van D. polymorpha (85 – 90%). In 2013 was in het 
proefgebied en op de rifballen D. polymorpha dominant met een biovolume-% van 
circa 60%. In het voor- en najaar 2012 waren de aandeelspercentages (%) van D. 
polymorpha en D. bugensis voor waterbodem proefgebied gelijk (50% versus 50%).  
 
In het referentiegebied in 2014 heeft D. polymorpha op basis van gemiddeld 
biovolume een (iets) hoger aandeelspercentage (52%). In najaar 2013 was hier de 
verhouding omgedraaid met circa 70% D. bugensis. Najaar 2012 was in het 
referentiegebied het aandeel D. bugensis circa 40%. In het voorjaar 2012 waren de 
aandeelspercentages (%) van D. polymorpha en D. bugensis voor waterbodem 
referentiegebied bijna gelijk.  
 

 3.2.3 Dreissena  lengte-frequentieverdeling 

De figuren 3.3, 3.4 en 3.5 geven de verdeling van het aantal mosselen per 
lengteklasse weer vanaf lengteklasse 3 mm. De bemonstering is gericht op mosselen 
met een lengte ≥ 1 mm. De mosselen kleiner dan 1 mm kunnen door de zeefmazen 
heen (maaswijdte = 1 mm). De lengteklasse 2 mm is niet opgenomen in de grafieken, 
omdat de aantalsbepaling voor deze klasse gezien de geringe grootte van de 
mosselen relatief onnauwkeurig is. 
 
Een ‘normale’ lengte-frequentieverdeling van driehoeksmosselen in het najaar is 
doorgaans tweetoppig: de eerste top bij de kleinste lengteklassen (0 – 5 mm), een dip 
rond 7 – 9 mm en de tweede top rond 12 – 14 mm. Over het algemeen is het 
mosselbroed dus het rijkst vertegenwoordigd en markeert de dip tussen de twee 
toppen het onderscheid tussen 0- en ouderejaars mosselen. De aanwezigheid van 
veel mosselbroed duidt op een gezonde reproductie. 
 



 

28 

 

Uit figuur 3.3 blijkt dat op de rifballen de kleinste lengteklassen zeer goed 
vertegenwoordigd zijn. Deze kleinste lengteklassen (3 – 5 mm) betreffen 
mosselbroed, ofwel individuen afkomstig van een broedval van dat betreffende jaar. 
De grotere lengteklassen (vanaf 10 – 13 mm) zijn zeer slecht vertegenwoordigd. 
Zowel in 2013 als in 2014 is geen tweede top zichtbaar van ouderejaars mosselen. Dit 
is opmerkelijk, omdat zowel in 2012 als 2013 sprake was van broedval (Bak et al., 
2013). Wel zijn in 2014 de dichtheden in de grotere lengteklassen (10 – 13 mm) hoger 
dan in 2013 (let op de verschillende schalen!). Dit verschijnsel duidt op een relatief  
langzame groei of slechte overleving van de ouderejaars mosselen. In het eerste 
geval (langzame groei) zijn de éénjarige mosselen in een jaar tijd wellicht maar enkele 
mm gegroeid (naar 7 – 9 mm). 
 
In 2013 was de dichtheid op de rifballen van D. polymorpha in de lengteklassen 3 – 7 
mm hoger is dan die van D. bugensis. In de grotere lengteklassen (8 – 10 mm) was D. 
bugensis beter vertegenwoordigd. In 2014 domineerde D. bugensis in alle 
lengteklassen, maar het sterkst in de 0-jaars klassen (3  –  5 mm).    
 
Uit figuur 3.4 en 3.5 blijkt dat op de waterbodem van het proef- en referentiegebied in 
2012 en 2013 en het referentiegebied in 2014 juist de kleinste lengteklassen (3 – 5 
mm; mosselbroed) nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Dit is niet conform de 
verwachting, aangezien er zowel in 2012, 2013 als in 2014 broedval was. Dit blijkt 
onder andere uit de aanwezigheid van mosselbroed op de rifballen in 2012 (tabel 3.5 
en Bak et al., 2012), 2013 en 2014 (figuur 3.3).  
 
Tijdens de nulmeting had het grootste deel van de aangetroffen mosselen op de 
waterbodem een lengte van 8 – 10 mm, hetgeen duidt op een sterke aanwezigheid 
van éénjarige mosselen. In het najaar van 2012 was de ouderejaarstop verschoven 
naar circa 11 mm zowel in proef- als referentiegebied. De mosselen uit de sterkst 
vertegenwoordigde klasse in het voorjaar zijn dus in een half jaar enkele millimeters 
gegroeid. Een jaar later (najaar 2013) is de Dreissena-dichtheid op de waterbodem 
van zowel proef- als referentiegebied zodanig gereduceerd, dat geen duidelijke top 
ofwel verschil tussen de lengte-klassen is te onderscheiden. Blijkbaar was de 
overleving van Dreissena op de waterbodem in de periode tussen het voorjaar 2012 
en het najaar van 2013 relatief laag. Bovendien was er in deze periode geen nieuwe 
vestiging van mosselbroed op de waterbodem. In 2014 is er met name op de 
waterbodem van het proefgebied (rondom de rifballen) wel mosselbroed gevestigd, 
voornamelijk bestaande uit D. bugensis. Tevens zijn er meer ouderejaars mosselen 
aangetroffen dan in 2013. Waarschijnlijk zijn deze hogere dichtheden op de 
waterbodem tussen de rifballen gerelateerd aan de zeer hoge dichtheden en sterke 
broedval van D. bugensis  op de rifballen in de periode 2013 - 2014. 
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In 2013 was de gemiddelde schelplengte van D. polymorpha op de rifballen ruim 1 
mm kleiner dan die van D. bugensis (tabel 3.4). Op de waterbodem van het proef- en 
referentiegebied was zowel in 2012 als 2013 D. polymorpha gemiddeld 1 – 3 mm 
kleiner dan D. bugensis. In 2014 was D. polymorpha op en tussen de rifballen 
respectievelijk 1 en 2 mm groter dan D. bugensis. Op de waterbodem van het 
referentiegebied was in 2014 geen verschil tussen de gemiddelde schelplengte van D. 
polymorpha en D. bugensis. 
 
In 2012 en 2013 was er niet of nauwelijks verschil in gemiddelde schelplengte tussen 
waterbodem proef- en referentiegebied. In 2014 was zowel D. polymorpha als D. 
bugensis gemiddeld groter in het referentiegebied. 
 
Bovenstaande is te verklaren door de relatief hoge dichtheden aan broed van met 
name  D. bugensis op de rifballen en waterbodem rondom de rifballen in 2014. 
 
Tabel 3.4  Gemiddelde schelplengte Dreissena in mm / m2. 

Rif = Rifballen, Proef = waterbodem proefgebied, 
Ref = waterbodem referentiegebied. 

 Dreissena totaal D. polymorpha D. bugensis 

 Rifbal Proef Ref Rifbal Proef Ref Rifbal Proef Ref 

Nulmeting - 10 10 - 9 9 - 11 11 

Najr 2012 - 11 11 - 11 11 - 12 12 

Najr 2013 6 10 11 6 10 9 7 11 12 

Najr 2014 5 6 9 6 9 10 5 7 10 
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Figuur 3.3 Lengte-frequentie verdeling van Dreissena op de rifballen (najaar 2013 en 2014). Er is 

onderscheid gemaakt tussen Dreissena polymorpha (driehoeksmossel) en Dreissena 
bugensis (quagga-mossel). 

 Let op: y-assen hebben een verschillende schaal! 
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Figuur 3.4 Lengte-frequentie verdeling van Dreissena op de waterbodem in het proefgebied 

en het referentiegebied nulmeting (voorjaar 2012) en najaar 2012. Er is 
onderscheid gemaakt tussen Dreissena polymorpha (driehoeksmossel) en 
Dreissena bugensis (quagga-mossel).  
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Figuur 3.5 Lengte-frequentie verdeling van Dreissena op de rifballen en op de waterbodem in het proefgebied en het referentiegebied najaar 2013 en 

najaar 2014. Er is onderscheid gemaakt tussen Dreissena polymorpha (driehoeksmossel) en Dreissena bugensis (quagga-mossel). 
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 3.2.4 Overige macrofauna 

Sinds de eerste monitoring van de rifballen (najaar 2012) is op de rifballen een flinke 
aangroei aanwezig van hydroid poliepen en (kokertjes / huisjes) van vlokreeften 
(Gammarus sp.) en slijkgarnalen (Corophium sp.). De kokertjes van de slijkgarnalen 
en de hydroid poliepen zijn duidelijk zichtbaar op de onderwater foto’s (zie onder).  
 

 
Aanblik van de rifballen onderwater: duidelijk zichtbaar zijn de kokertjes van de slijkgarnalen en 
de aangroei van hydroid poliepen.  

 
Tabel 3.5 geeft een indruk van de aanwezige macrofaunasoorten en overige 
organismen die zijn aangetroffen op de rifballen in najaar 2012. Naast het 
mosselbroed zijn tevens redelijke aantallen vlokreeften en slijkgarnalen aangetroffen.  
 
Tabellen 3.6 en 3.7 geven een overzicht van de soorten en aantallen die tijdens de 
najaarsronde 2013 respectievelijk 2014 zijn aangetroffen. Hieruit blijkt dat evenals in 
2012 naast het mosselbroed met name de tijgervlokreeft (Gammarus tigrinus) in hoge 
dichtheden aanwezig is op de rifballen. In 2012 zijn er per rifbalmonster gemiddeld 
200 tijgervlokreeften aangetroffen en in 2013 zelfs 400. Dit komt overeen met circa 
1800 respectievelijk 3600 individuen per m2 (orde-grootte). In 2014 kwamen in 10 van 
de 13 rifbalmonsters 50 of meer vlokreeftjes per m2 voor. Ter vergelijking: de 
gemiddelde Dreissena-dichtheid op de rifballen bedroeg najaar 2013 ruim 14.000 
mosselen per m2 (orde-grootte). Behalve vlokreeftjes en slijkgarnalen komen op de 
rifballen onder andere ook borstelwormen en slakken voor. Opvallend is de 
aanwezigheid van een Vijvermossel in een rifbalmonster. 
 
De waterbodems van het referentie- en proefgebied worden gedomineerd door 
dansmuggen (Chironomus sp.)(2013 en 2014) en borstelwormen (2014).  



 

 

Tabel 3.5  Overzicht van het op de rifballen aangetroffen mosselbroed, overige macrofaunasoorten (aantal individuen / 
monster) en aanwezigheid overige organismen (holtedieren en sponzen) najaar 2012. 

 
Soortgroep: Bivalvia Crustacea Crustacea Gastropoda Bivalvia Hirudinea Crustacea Coelanterata Porifera
NL naam: Driehoeksmossel (Dreissena sp.) Vlokreeft Slijkgarnaal Jenkins waterhoorn Erwtenmossel Bloedzuiger Brakwaterpissebed Poliep Spons
Locatie  grootte: 1 - 2,5 mm Gammarus tigrinus Cheliocorophium curvispinum Potamopyrgus antipodarum Pisididae Erpobdella sp. Idotea chelipes Cnidaria (Hydroiden) Porifera (Meyeninae)
Rifbal 47 80 100 30 20 aanwezig
Rifbal 30 250 150 50 20 aanwezig
Rifbal 41 21 28 5 6
Rifbal 51 650 300 30 15 aanwezig (veel)
Rifbal 43 50 120 20 10 2 1 4 aanwezig
Rifbal 29 300 150 50 20 aanwezig
Rifbal 32 800 300 50 10 aanwezig (veel)
Rifbal 34 850 400 30 10 aanwezig (veel)
Rifbal 48 1000 500 50 20 aanwezig (veel)
Rifbal 65 250 250 80 30 aanwezig (veel)
Rifbal 67 36 60 40 5 1 aanwezig (veel)
Rifbal 57 110 200 150 40 aanwezig (veel)
Rifbal 49 400 100 75 10 aanwezig (veel) aanwezig  
 
 

Tabel 3.6  Overzicht van op de rifballen en op de waterbodem van het referentiegebied aangetroffen overige 
macrofaunasoorten najaar 2013. 

 

Soortenlijst rifballen
Soort naam NL aantal monsters waarin soort is aangetroffen (n=5) totaal aantal aangetroffen individuen
Chironomus sp. Dansmug 1 1
Gammarus tigrinus Tijgervlokreeft 5 2025
Hypania invalida Borstelworm 1 3
Corophium sextoni - 5 21
hydroietpoliep 5 -

Soortenlijst referentiegebied
Soort naam NL aantal monsters waarin soort is aangetroffen (n=5) totaal aantal aangetroffen individuen
Chironomus sp. Dansmug 5 20
Gammarus tigrinus Tijgervlokreeft 1 1
Hypania invalida Borstelworm 1 1
Tubificidae - 5 8  
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Tabel 3.7  Overzicht van op de rifballen en op de waterbodem van het proef- en referentiegebied aangetroffen overige 

macrofaunasoorten najaar 2014. 

 

Aantal	  van	  klasse	  (N_m2)

Anodonta	  
anatina	  

(Vijvermossel)

Chironomidae	  
(dansmug)

Corbicula	  
fluminea	  
(Aziatische	  
korfmossel)

Corophiidae	  
(slijkgarnaal)

Gammaridae	  
(vlokreeft)

Gastropoda	  
(slak)

Hypania	  
invalida	  

(borstelworm)

Leptoceridae	  
(schietmot)

Polypedilum	  
nubeculosum	  
(dansmug)

Potamopyrgus	  
antipodarum	  
(Jenkins	  

waterhoorn,	  
slak)

Tubificidae	  
(worm)

Proefgebied	  bodem 10 2 3 3 1 13 1 1 6 4
1-‐10 7 2 3 3 1 3 1 1 5 4
11-‐50 3 6 1
51-‐100 4

Proefgebied	  rifballen 1 1 8 12 2 2
>100 2
1-‐10 1 1 1 2 1 2
11-‐50 6 1
51-‐100 1 8

Referentiegebied	  bodem 13 4 13 1 5 4
1-‐10 7 4 5 1 5 4
11-‐50 6 7
51-‐100 1  
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 3.3 Waterplanten 

Tijdens de zomerronden 2012 en 2013 zijn het proefgebied en het referentiegebied 
door duikers visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van ondergedoken 
waterplanten. Tijdens deze visuele inspecties zijn geen waterplanten aangetroffen. In 
2014 zijn zowel het proefgebied als het referentiegebied voor ongeveer 80% 
vlakdekkend geïnventariseerd op waterplanten. Tijdens deze kwantitatieve 
bemonstering zijn geen levende ondergedoken waterplanten aangetroffen. Wel zijn 
aangespoelde losse plantendelen (doorgroeid fonteinkruid en grof hoornblad) 
aangetroffen wellicht afkomstig uit de oeverzone langs de Houtribdijk. 
 
 

 3.4 Vissen 

 3.4.1 Visuele waarnemingen (onderwater camera) 

In het voorjaar (april) 2013 is één filmcamera geplaatst bij rifbal nr. 26. Er is in totaal 2 
uur film opgenomen bij deze rifbal. Op deze onderwater beelden is (na integrale 
screening) één vis (baars) waargenomen (zie foto). De duikers hebben geen vissen 
waargenomen tijdens hun werkzaamheden onder water. Helaas was het doorzicht 
een belangrijke beperkende factor tijdens deze extra voorjaarsronde. 
 

 
Eerste waarneming van vis (baars) bij de rifballen (april 2013). 
 
Tijdens de monitoringsronde in de zomer (juli) 2013 was het doorzicht aanzienlijk 
beter (circa 1 meter), waardoor de kwaliteit van de onderwateropnamen zeer goed is. 
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Een compilatie van de beelden kan worden bekeken via het YouTube-kanaal van 
Bureau Waardenburg: http://www.youtube.com/BureauWaardenburg:  
http://youtu.be/AaWu4ej59_c?list=UUTFOmEiJPwVo7FpqSPtnw1A 
 
Uit deze beelden blijkt dat de rifballen veelvuldig worden bezocht en gebruikt als 
schuilplaats en plek om te foerageren door verschillende soorten vissen. 
 
Er is met behulp van drie filmcamera’s in totaal 265 minuten ofwel bijna 4,5 uur film 
opgenomen bij vijf rifballen. Op deze onderwater beelden zijn (na integrale screening) 
de volgende soorten vis en gedrag waargenomen: 
 
Tabel 3.7 Overzicht van het aantal camera-waarnemingen van vis en het 

gedrag rondom de rifballen zomer (juli) 2013, 265 minuten. 

Soort  zwemmen actief foeragerend totaal 
Baars Perca fluviatilis 116 7 123 
Blankvoorn Rutilus rutilus 2 2 4 
Zwartbekgrondel Neogobius 

melanostomus 
18 2 20 

Snoekbaars Sander lucioperca 1  1 
ongedefinieerd  80 1 81 
totaal  217 12 229 
 
Uit tabel 3.7 blijkt dat in totaal 229 viswaarnemingen in 265 minuten zijn gedaan ofwel 
gemiddeld ongeveer 52 waarnemingen per uur. Er zijn in totaal vier vissoorten 
gedetermineerd. Het merendeel van de waarnemingen (54%) betreft baars. 
Zwartbekgrondel is bij circa 9% van de waarnemingen zichtbaar. Blankvoorn en 
snoekbaars beslaan respectievelijk 2% en een 0,5% van de waarnemingen. Bij ruim 
35% van de waarnemingen was de soort niet te herkennen. 
 
Het gedrag betreft overwegend vissen die rondom, maar ook in en uit de rifballen 
zwemmen (zie film- en fotomateriaal). Tevens zijn baarzen waargenomen die 
foerageren op het oppervlak van de rifballen. Waarschijnlijk vormen de op het 
rifbaloppervlak aanwezige vlokreeften een voedselbron voor deze vissoort. 
Regelmatig zijn twee of meer vissen zichtbaar op de beelden, waaronder een school 
van minimaal 10 baarzen.  
 
Tijdens de visuele inspecties van de waterbodem door duikers op de aanwezigheid 
van waterplanten zijn onder enkele rifballen eveneens zwartbekgrondels 
waargenomen.  
 
Tabel 3.8 Overzicht van het aantal camera-waarnemingen van vis en het gedrag 

rondom de rifballen voorjaar (april) en zomer (juli) 2014, 773 minuten. 

Soort  zwemmen actief foeragerend totaal 
Baars Perca fluviatilis 97 6 103 
Snoekbaars Sander lucioperca 1  1 
totaal  98 6 104 
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In 2014 is wederom gefilmd met verschillende camera-opstellingen. Er is gefilmd op 
25 april en 27 augustus 2014. In totaal is er 773 minuten gefilmd bij 19 rifballen (zie 
tabel 3.8).  
 
In vergelijking met 2013 is er in 2014 minder vis op film vastgelegd (gemiddeld 
ongeveer 5 waarnemingen per uur). Blankvoorn en zwartbekgrondel zijn in 2014 niet 
waargenomen. Uit de schietfuikbemonstering (paragraaf 3.4.3) blijkt echter dat deze 
soorten wel degelijk bij de rifballen voorkomen, dus het lijkt op toeval te berusten dat 
deze soorten niet op camera zijn vastgelegd. Het is onduidelijk waarom het totale 
aantal waargenomen vissen op de filmbeelden in 2014 aanzienlijk lager is dan in 
2013. In 2013 is in april en juli gefilmd, in 2014 in april en augustus. Met name in 
augustus mag nog veel vis verwacht worden (jonge aanwas en relatief hoge 
watertemperatuur). 
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Respectievelijk baars en blankvoorn in en bij de rifballen zomer (juli) 2013. 
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  3.4.2 Echo- en sonar waarnemingen 2014 (extra) 

In eerste instantie zijn echoscope opnames van het rif gemaakt met de motor aan. De 
trillingen van de motor veroorzaakten echter teveel interferentie met het beeld. In 
tweede instantie zijn opnames gemaakt met de motor uit, drijvend over het rif met 
behulp van windwerking. Dit resulteerde in duidelijke beelden van het rif onder water 
en een aantal viswaarnemingen (zie tabel 3.9 en echobeelden). 
 
Er zijn in totaal 13 waarnemingen verricht op de echoscoopbeelden die wijzen op vis. 
Een compilatie van de beelden kan worden bekeken via het YouTube-kanaal van 
Bureau Waardenburg: http://www.youtube.com/BureauWaardenburg: 
http://youtu.be/3ECPyorq1pI?list=UUTFOmEiJPwVo7FpqSPtnw1A. In onderstaande 
tabel zijn de tijdstippen in de film weergegeven, samen met een omschrijving van de 
waarneming.  
 
Tabel 3.9  Overzicht van de echoscope-waarnemingen van vis en het type waarneming 

rondom de rifballen najaar (september) 2014. 

tijdstip waarneming 
03:38:46 school vis achter en rechts voor een rifbal 
03:39:10 enkele vis bovenin beeld c.q. waterkolom 
03:39:21 school vis rechts en links in het beeld; rechts gaat over in rifbal, is de 

vis er wellicht in gezwommen of verdeeld vlak tegen de rifbal? 
03:39:26 school vis voor een rifbal; zwemmen voorlangs en gaan vervolgens de 

rifbal in(?) 
03:40:10 vis achter een rifbal 
03:40:27 vis achter en boven een rifbal 
03:40:46 school vis links in het beeld + een grotere vis onder in beeld 
03:40:53 grotere vis vlak boven de bodem 
03:40:57 activiteit links en rechts in het beeld, school vis 
03:48:20 vis boven in de waterkolom 
03:48:32 rechts en links van de rifbal een school vis; bovenin het beeld is ruis 

(foutieve data) 
03:48:55 activiteit links voor een rifbal 
03:49:13 vis bovenin het beeld c.q. waterkolom 

 
Tot slot zijn (eveneens drijvend) opnames met de Blue view sonar gemaakt. Met  de 
sonar zijn echter geen vissen waargenomen. De resolutie van de sonar is 
waarschijnlijk te beperkt om kleine vis waar te nemen.  
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Impressie echobeelden rifballen najaar 2014. 
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 3.4.3 Schietfuikbemonstering 2014 

In het najaar van 2014 (29 september – 1 oktober) is een schietfuikbemonstering 
uitgevoerd (zie ook veldverslag bijlage 1). Tijdens deze kwantitatieve visbemonstering 
zijn zowel in het proefgebied (tussen de rifballen) als in het referentiegebied zes 
soorten aangetroffen (tabel 3.10). Bij de rifballen zijn ruim twee maal zoveel vissen 
gevangen dan in het referentiegebied (572 ex. versus 251 ex.). Van alle soorten 
(exclusief spiering) zijn in het proefgebied meer exemplaren gevangen dan in het 
referentiegebied.  Vooral pos, baars en zwartbekgrondel zijn rondom de riballen 
duidelijk talrijker dan in het referentiegebied.    
 
Tabel 3.10 Aantal gevangen vis per soort in het referentiegebied en bij de rifballen 

(najaar 2014). 

 Referentiegebied Rifballen 
Pos 111 303 
Zwartbekgrondel 118 184 
Baars 14 63 
Snoekbaars 4 13 
Blankvoorn 3 8 
Spiering 1 1 
Totaal 251 572 

 
Om inzicht te krijgen in de functie van het referentiegebied en de rifballen voor vis, zijn 
lengte-frequentie verdelingen gemaakt (figuur 3.4 t/m 3.8). Met de lengte-frequentie 
verdeling kunnen uitspraken gedaan worden over de leeftijdsopbouw van de 
aanwezige vispopulatie. Dit is uitgewerkt voor de soorten pos, zwartbekgrondel, 
baars, snoekbaars en blankvoorn. Opgemerkt dient te worden dat met deze 
methodiek vis met een lengte kleiner dan 6 cm niet gevangen kan worden in verband 
met de maaswijdte van de schietfuiken. 
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Figuur 3.4 Lengte-frequentie verdeling pos in het proefgebied 

(RIFB) en in het referentiegebied (ref) najaar 2014. 

 
Pos bereikt na zijn eerste groeiseizoen een lengte van 3 – 5,5 cm, afhankelijk van de 
voedselbeschikbaarheid (van Emmerik, 2004). Na het tweede groeiseizoen is dit 
opgelopen tot 6 – 8 cm. Uit figuur 3.4 blijkt dat de aangetroffen pos niet in 2014  in het 
referentiegebied of nabij de rifballen uit het ei is gekomen en opgegroeid. Relatief 
jonge pos (in het tweede groeiseizoen, 8 cm) is duidelijk meer aangetroffen bij de 
rifballen dan in het referentiegebied. Dit kan er op wijzen dat de rifballen voor jonge 
pos als opgroeigebied fungeren. Het moment waarop pos geslachtsrijp is, is echter 
variabel en kan al bij lengtes van 6,5 – 7 cm optreden. Met andere woorden, de 
possen die bij de rifballen zijn aangetroffen met een lengte van 8 cm kunnen al 
geslachtsrijp zijn. In dat geval is geen sprake meer van een opgroeifunctie. De grotere 
exemplaren (10cm +) zijn zeker geslachtsrijp en kunnen de rifballen gebruiken als 
voortplantingsgebied. De eitjes worden onder andere op hard substraat afgezet (van 
Emmerik, 2004). In het najaar zullen de rifballen voor deze soort vooral fungeren als 
schuilplek en foerageerplek. Zowel juveniele als volwassen pos foerageert op 
macrozoöbenthos, zoals vlokreeftjes, die in grote aantallen aanwezig zijn op het 
oppervlak van de rifballen. 
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Figuur 3.5 Lengte-frequentie verdeling zwartbekgrondel in het proefgebied 

(RIFB) en in het referentiegebied (ref) najaar 2014 

 
Zwartbekgrondel, oorspronkelijk afkomstig uit de Kaspische regio, bereikt na zijn 
eerste groeiseizoen een lengte van ongeveer 5cm (www.fishbase.org). Ze kunnen 
snel geslachtsrijp zijn, soms al vanaf 4-5 cm. In de Nederlandse situatie is dit veelal 
pas vanaf het tweede groeiseizoen. In zowel het referentiegebied als bij de rifballen 
zijn met name zwartbekgrondels gevangen van 7 cm en groter (figuur 3.5). Er lijkt 
geen verschil in verdeling te zijn in de lengteklassen tussen het referentiegebied en de 
rifballen. Wel zijn er in zijn totaliteit (voor alle lengteklassen) bij de rifballen meer 
zwartbekbekgrondels gevangen. De rifballen lijken voor zwartbekgrondel geschikter 
leefgebied te zijn dan het referentiegebied. Dit is te verklaren uit de voorkeur van deze 
soort voor harde substraten, zoals stortstenen oevers. De zwartbekgrondel leeft van 
kleine bodemdieren zoals slakken, mosselen, kreeftachtigen, insectenlarven, 
visseneieren en kleine vissen.   
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Figuur 3.6 Lengte-frequentie verdeling baars in het proefgebied 

(RIFB) en in het referentiegebied (ref) najaar 2014 

 
Baars bereikt na zijn eerste groeiseizoen een lengte van 5 – 7 cm, afhankelijk van 
voedselbeschikbaarheid (Voorhamm, 2011). Na het tweede groeiseizoen is baars 
ongeveer 10 - 15 cm. Groeisnelheden zijn variabel, zowel tussen verschillende 
wateren als ook binnen een zelfde water. Gezien de variabele groeisnelheden is het 
onduidelijk of de in het onderzoeksgebied aangetroffen baars met een lengte van 7 – 
10 cm (figuur 3.6) in 2013 of 2014 uit het ei is gekomen. Tussen de rifballen zijn zowel 
meer opgroeiende als volwassen baarzen aanwezig dan in het referentiegebied. 
Mogelijk worden de rifballen gebruikt als paaigebied, aangezien van baarzen bekend 
is dat ze ook kunnen paaien op hard substraat (Voorhamm, 2011). In het najaar 
fungeren de rifballen voor baars waarschijnlijk vooral als schuil- en foerageergebied. 
Baars foerageert ook op macrozoöbenthos, zoals vlokreeftjes, die in grote aantallen 
aanwezig zijn op het oppervlak van de rifballen. 
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Figuur 3.7 Lengte-frequentie verdeling snoekbaars in het proefgebied (RIFB) en 

in het referentiegebied (ref) najaar 2014. 

 
Snoekbaars bereikt in Nederlandse wateren na zijn eerste groeiseizoen een lengte 
van ongeveer 12 cm (Aarts, 2007). Ze zijn doorgaans na 3 jaar geslachtsrijp, bij een 
lengte van ongeveer 35 – 45 cm. Overigens geldt ook bij deze soort een sterke 
variatie in groeisnelheden, afhankelijk van voedsel en milieucondities (Aarts, 2007). In 
het onderzoeksgebied is vooral snoekbaars aangetroffen uit het tweede groeiseizoen 
(lengte vanaf 14 cm) en geslachtsrijpe individuen (vanaf 32 cm, ongeveer 3 jaar oud), 
zie figuur 3.7. Volwassen snoekbaars is alleen rondom de rifballen aangetroffen. 
Mogelijk zijn de rifballen interessant als schuil- en foerageerplaats en mogelijk ook als 
paaigebied. Van snoekbaars is bekend dat onder andere gepaaid wordt op hard 
substraat dat vrij is van slib. Snoekbaars foerageert vanaf een lengte van circa 10 cm 
vrijwel uitsluitend op vis (Aarts, 2007). 
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Figuur 3.8 Lengte-frequentie verdeling blankvoorn in het proefgebied (RIFB) en in 

het referentiegebied (ref) najaar 2014. 

 
Blankvoorn bereikt in Nederlandse wateren na het eerste groeiseizoen een lengte van 
ongeveer 6 cm (de Laak, 2010). Na het tweede groeiseizoen is de vis al 12 cm. 
Blankvoorn is  vanaf 3 jaar geslachtsrijp (mannetjes) en 4 jaar (vrouwtjes). Bij de 
rifballen zijn 3 blankvoorns van 8 cm gevangen. Dit zou kunnen wijzen op paai ter 
plekke, maar literatuur wijst uit (Laak, 2010) dat blankvoorn tot maximaal 1,5m diep 
eieren afzet. Alle overige exemplaren zijn zeker 4 -5 jaar oud en betreft dus 
geslachtsrijpe vis (figuur 3.8). Grotere (oudere) blankvoorns zijn in het 
referentiegebied en de rifballen in vergelijkbare aantallen aangetroffen. 
 
De rifballen fungeren mogelijk als schuil- en foerageerplek voor blankvoorn. 
Volwassen blankvoorn foerageert onder andere op macrozoöbenthos, zoals 
vlokreeftjes. Vanaf een lengte van 14 tot 16 centimeter kan de blankvoorn weekdieren 
met een harde schelp, waaronder Dreissena, eten (de Laak, 2010). 
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Foto-impressie schietfuikbemonstering najaar 2014.
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 3.5 Overige waarnemingen 

Tijdens de veldrondes in 2013 zijn in het proefgebied en het referentiegebied geen 
rustende of foeragerende vogels waargenomen. Tijdens de zomerronde (augustus) in 
2014 zijn zowel in het proefgebied als het referentiegebied foeragerende visdieven 
waargenomen.  



 

 51 

 4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 

 4.1 Discussie monitoringsresultaten 

 4.1.1 Doorzicht, slib en luwte 

Uit de monitoringsresultaten blijkt dat het doorzicht sterk fluctueert in het 
onderzoeksgebied. Het doorzicht is sterk gerelateerd aan de wind- en golfwerking, die 
relatief sterk kunnen zijn op deze plek in het Markermeer (geëxponeerd en relatief 
grote strijklengte). Uit figuur 4.1 (Noordhuis, 2014) blijkt dat het zomer halfjaar 
gemiddelde van het doorzicht over het algemeen het laagste is in het centrum en het 
noordoostelijk deel van het Markermeer. 
 

 
Figuur 4.1 Zomer halfjaar gemiddelde doorzicht in verschillende delen van het 

Markermeer. Uit: Noordhuis, 2014. Deltares. 

 
Er zijn geen verschillen gemeten in doorzicht tussen proef- en referentiegebied. Er lijkt 
dus (nog) niet sprake te zijn van een lokale verbetering van het doorzicht ter plekke 
van het mosselrif. Wel is er onderwater nabij / rondom het oppervlak van de rifballen 
vaak een heldere zone zichtbaar als gevolg van de mosselfiltratie. 
 
Er vindt nauwelijks slibophoping plaats in het referentiegebied en het proefgebied. De 
aanwezigheid van slijpgeulen tussen de randen van sommige rifballen en de 
waterbodem en rechtop uit de bodem stekende Zuiderzeeschelpen duiden op flinke 
stroming tussen de rifballen. Dit effect lijkt vooral op te treden in de kern van het 
proefgebied. Overigens kan aanwezigheid van stroming juist gunstig zijn voor 
Dreissena (meer voedselaanvoer). 
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Er lijkt dus sprake te zijn van meer in plaats van minder stroming tussen de rifballen. 
Er is tussen de rifballen geen luw gebied ontstaan. Er is echter niet onderzocht wat 
het effect is op het gebied tussen het rif en de Houtribdijk, aangezien dit buiten het 
onderzoeksgebied lag.  
 

 4.1.2 Dreissena en overige macrofauna 

Dreissena 
De dichtheid en het biovolume van Dreissena (totaal, D. bugensis, D. polymorpha) is 
op de rifballen significant hoger dan die op de waterbodem van het proef- en 
referentiegebied. Ten opzichte van 2013 is de dichtheid en het biovolume van 
Dreissena-totaal en D. bugensis op de rifballen significant toegenomen. De dichtheid 
van D. polymorpha is op de rifballen juist significant afgenomen. Op de waterbodem is 
alleen de dichtheid van D. bugensis in het proefgebied significant toegenomen ten 
opzichte van najaar 2012. In 2014 is de dichtheid van D. bugensis in het proefgebied 
significant hoger dan in het referentiegebied. Een interessante visuele waarneming 
tijdens de Dreissena-bemonstering in 2014 is de aanwezigheid van grote plekken met 
levende Dreissena op de waterbodem naast een aantal rifballen. Dit duidt op 
kolonisatie van de waterbodem door Dreissena afkomstig van de rifballen (middels 
broed of adulte mosselen). Het is bekend dat ook adulte Dreissena-mosselen zich 
kunnen verplaatsen. De rifballen fungeren in dat geval als bronpopulatie. 
 
De Dreissena biovolumes op de waterbodem zijn relatief laag, maar niet significant 
veranderd ten opzichte van najaar 2012. In figuur 4.2 (Noordhuis, 2014) is te zien dat 
in de periode 1981 – 2011 sprake was van een sterke afname van het gemiddelde 
biovolume van D. polymorpha op de bodem van het Markermeer. 
De relatief lage biovolumes op de waterbodem komen overeen met de resultaten van 
Dreissena inventarisatie 2011 in dit deel van het Markermeer (Bij de Vaate & Jansen, 
2011). Tijdens de inventarisatie 2011 werd op slechts één van de vier monsterpunten 
langs de Houtribdijk (een monsterpunt halverwege de dijk) Dreissena aangetroffen 
met bovendien een relatief laag biovolume.  

 
Figuur 4.2 Afname biovolume Dreissena polymorpha in het Markermeer.  

Uit: Noordhuis, 2014. Deltares. 
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Hoewel in het najaar van 2013 in het proefgebied (zowel op de waterbodem als op de 
rifballen) D. polymorpha nog dominant was (zowel in dichtheid als biovolume) ten 
opzichte van D. bugensis, is deze verhouding in 2014 volledig omgekeerd. In 2014 is 
het aandeel D. bugensis in het proefgebied 85 – 95%. In het referentiegebied in 2014 
is D. bugensis alleen dominant op basis van dichtheid (67%). Op basis van biovolume 
zijn de aandeelspercentages van beide soorten bijna gelijk.  
Bij de Dreissena-inventarisatie waterbodem Markermeer en IJmeer in 2011 (Bij de 
Vaate & Jansen, 2011) was het percentage D. bugensis op basis van biovolume over 
het hele Markermeer gemiddeld 90%.  
 
In 2012 en 2013 is op de waterbodem van het proef- en referentiegebied nauwelijks 
mosselbroed aangetroffen. In 2014 was op de waterbodem van het referentiegebied 
nauwelijks mosselbroed aanwezig. Dit is niet conform de verwachting, aangezien er in 
de jaren 2012 - 2014 wel broedval geweest is. Dit blijkt onder andere uit de 
aanwezigheid van mosselbroed op de rifballen in 2012, 2013 en 2014. Mogelijk is er 
onvoldoende hard substraat aanwezig aan het oppervlak van de waterbodem voor het 
mosselbroed om zich te vestigen. Het is tevens mogelijk dat het mosselbroed niet in 
staat is om te overleven door de grote dynamiek van de waterbodem langs de 
Houtribdijk. Het is denkbaar dat het broed zich moeilijk kan hechten, omdat het harde 
substraat aan het waterbodemoppervlak regelmatig wordt bedekt met een laagje zand 
of slib. Ondanks de aanwezigheid van dun laagje slib en aangroei van onder andere 
hydroid poliepen is het mosselbroed echter wel in staat te overleven op de rifballen. In 
2014 was bovendien op de waterbodem van het proefgebied (tussen de rifballen) wel 
mosselbroed aanwezig, grotendeels bestaande uit D. bugensis. Dit komt overeen met 
de eerder vermelde waarneming tijdens de Dreissena-bemonstering in 2014 van de 
aanwezigheid van grote plekken met levende Dreissena op de waterbodem naast een 
aantal rifballen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze toename veroorzaakt wordt door de 
zeer hoge dichtheden van D. bugensis op de rifballen in 2014. Blijkbaar heeft D. 
bugensis zich in 2014 wel kunnen vestigen op de waterbodem tussen de rifballen. Het 
is bekend dat D. bugensis onder dezelfde abiotische omstandigheden 
(hechtsubstraat, bodemomstandigheden), maar vooral bij relatief lage 
voedselbeschikbaarheid  een hogere groeisnelheid heeft dan D. polymorpha 
(Burlakova et al., 2014). Het lijkt er dus op dat er sprake is van kolonisatie van de 
waterbodem tussen de rifballen door D. bugensis. 
 
In 2013 was de gemiddelde schelplengte van D. polymorpha op de rifballen ruim 1 
mm kleiner dan die van D. bugensis. Dit was ook het geval op de waterbodem van 
zowel het proef- als referentiegebied. In het najaar van 2013 was de gemiddelde 
schelplengte van D. bugensis in het referentiegebied zelfs 3 mm groter dan die van D. 
polymorpha. In 2014 was, als gevolg van de zeer hoge dichtheden D. bugensis broed, 
D. polymorpha op en tussen de rifballen gemiddeld 1 – 2 mm groter dan D. bugensis. 
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Uit figuur 4.3 (Noordhuis, 2014) blijkt, dat de gemiddelde schelplengte van D. 
polymorpha in het Markermeer sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw sterk 
gereduceerd is. De gemiddelde schelplengte van D. polymorpha op de waterbodem 
van het proef- en referentiegebied in 2014 (circa 9 mm; op basis van mosselen > 5 
mm) is vergelijkbaar met de in 2011 gemeten schelplengtes in het Markermeer. 
Door Noordhuis et al. (2014) wordt aangegeven, dat de slechte conditie van 
Dreissena in het Markermeer met name veroorzaakt wordt door vlokvorming van 
algen en slib (slechte voedselbeschikbaarheid) en mogelijk een relatief lage 
voedselkwaliteit (fytoplankton). 
 

 
Figuur 4.3 Afname gemiddelde schelplengte Dreissena polymorpha 

(mosselen > 5 mm) in het Markermeer en IJsselmeer.  
Uit: Noordhuis, 2014. Deltares. 

 
Overige macrofauna 
In de jaren 2012 - 2014 waren naast het mosselbroed met name vlokreeftjes en 
slijkgarnalen in hoge dichtheden aanwezig op de rifballen. Met name vlokreeftjes 
fungeren als voedselbron voor diverse vissoorten (zie paragraaf 4.1.4). Tevens 
kunnen ze een voedselbron vormen voor benthos etende watervogels. De 
waterbodemmonsters uit het referentie- en proefgebied worden gedomineerd door 
dansmuggen (Chironomus sp.) en borstelwormen. De dichtheden vlokreeftjes en 
slijkgarnalen in de waterbodem zijn veel lager dan op de rifballen.  
 

 4.1.3 Waterplanten 

Tijdens de monitoringsronden zijn geen waterplanten waargenomen in het 
onderzoeksgebied. Het uitblijven van waterplantenontwikkeling wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door onvoldoende doorzicht (gedurende langere tijd in het groeiseizoen) 
als gevolg van zeer dynamische hydromorfologische omstandigheden op deze plek 
(sterke wind- en golfwerking, veel opwerveling en sedimentatie van bodemsubstraat). 
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Waterplantenontwikkeling op lange termijn wordt echter niet uitgesloten bij vestiging 
van mosselbanken op de waterbodem. Dit zou kunnen leiden tot minder opwerveling 
van bodemsediment in combi met grotere helderheid mede door de lokale filterende 
werking van Dreissena. Waterplanten kunnen vervolgens zelf hun habitat verbeteren 
door luwte en daaraan gerelateerd een beter doorzicht te creëren. Een vergelijkbare 
positieve ontwikkeling heeft zich in het verleden voorgedaan in onder andere de 
Zuidelijke Randmeren (Noordhuis, 2010). In de Randmeren is de gemiddelde 
waterdiepte echter kleiner.  
 

 4.1.4 Vissen 

Met onderwater camera’s en met de echoscope is vastgesteld dat vis gebruik maakt 
van de rifballen. In totaal zijn op deze manier vier soorten vis waargenomen, te weten 
baars, zwartbekgrondel, blankvoorn en snoekbaars. Het merendeel van de 
waarnemingen betreft baars. Uit de schietfuikbemonstering blijkt, dat naast de eerder 
genoemde soorten ook (relatief veel) pos en spiering gebruik maakt van de rifballen. 
Er is geen verschil in soortenrijkdom tussen de rifballen en het referentiegebied. Wel 
komt bij de rifballen ruim tweemaal zoveel vis voor als in het referentiegebied. 
 
De vissen zwemmen in en uit de rifballen, maar er zijn ook waarnemingen van vissen 
die foerageren op het oppervlak van de rifballen. De op de rifballen aanwezige 
macrofauna, onder andere vlokreeftjes, fungeert als voedselbron voor onder andere 
pos, zwartbekgrondel, baars, snoekbaars en blankvoorn. Volwassen blankvoorn 
foerageert bovendien op Dreissena-mosselen. Volwassen snoekbaars foerageert op 
jonge vis. Op de echoscope beelden zijn ook scholen vis waargenomen die in de 
rifballen verdwijnen. De vissen gebruiken de rifballen dus als foerageer- en 
schuilgebied.  
 
De lengte-frequentie analyse laat zien dat de tijdens de schietfuikbemonstering 
aangetroffen vissen vermoedelijk niet in 2014 in het onderzoeksgebied uit het ei zijn 
gekomen. Het betrof met name vis van 1 jaar of ouder. Het is echter niet uitgesloten 
dat 0+-vis wel aanwezig was. De maaswijdte van de schietfuiken was echter te groot 
(6 cm) om 0+-vis te vangen. Het is mogelijk dat de rifballen reeds (of in de toekomst 
gaan) fungeren als paaigebied voor diverse vissoorten. Van pos, baars, 
zwartbekgrondel en snoekbaars is bekend dat eiafzet (onder andere) plaats vindt op 
harde substraten. De aangetroffen jonge vis, waaronder relatief veel pos, gebruikt de 
rifballen als schuil-, opgroei- en foerageergebied. Voor de aangetroffen volwassen vis, 
met name baars en snoekbaars, fungeren de rifballen ook als schuil- en 
foerageerplek.  
 
In het open water van het Markermeer is pos een dominante soort (figuur 4.4, 
Noordhuis, 2014). Dit komt overeen met de schietfuik vangsten, waarbij pos (samen 
met zwartbekgrondel) zowel domineert in het referentie gebied (open water) als bij de 
rifballen. In oeverzones van het Markermeer zijn baars en blankvoorn echter 
dominante soorten (figuur 4.4, Noordhuis, 2014). Baars is bij de rifballen duidelijk 
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algemener dan in het referentiegebied. De rifballen lijken voor baars te fungeren als 
een soort “oever habitat in het open water”.   
 

 
 
 
Figuur 4.4 Visgemeenschap in het IJsselmeergebied (IJsselmeer 

en Markermeer). Uit: Noordhuis, 2014. Deltares. 

 
 

 4.2 Conclusies 

 4.2.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

Thema Slib 
De belangrijkste onderzoeksvraag, waarop dit experiment zich richt, is S12 van het 
NMIJ-onderzoeksprogramma:  
 
“Ontstaan er betere mogelijkheden voor de ontwikkeling (habitat) voor Dreissena-
mosselen, waterplanten en vis indien deze maatregel wordt ingezet?”.  
 

• Dreissena: Ja, mosselbroed vestigt zich beter op de rifballen dan op de 
waterbodem; er zijn op de rifballen hogere dichtheden en biovolumes 
aanwezig dan op de waterbodem van het referentiegebied. Bovendien lijkt 
recent (2014) ook de waterbodem tussen de rifballen gekoloniseerd te worden 
door Dreissena bugensis (quagga-mossel). 

• Vissen: Ja, de rifballen vervullen een ecologische functie als schuil-, opgroei- 
en foerageerplek. De foerageerfunctie is gerelateerd aan de grote aantallen 
waterorganismen die aanwezig zijn op het oppervlak van de rifballen. 

• Waterplanten: Nee, na 2½ jaar is nog geen waterplanten ontwikkeling 
aanwezig. Waterplantenontwikkeling op de lange termijn wordt echter niet 
uitgesloten (zie paragraaf 4.1.3). 

 

Riet  Vooroever  Steen  Zand        Open Water 
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Thema Habitatdiversiteit en dynamiek 
Daarnaast genereert de proef aanvullende kennis voor een aantal onderzoeksvragen 
van het thema ‘Habitatdiversiteit en dynamiek’: 
 
H33: “Wanneer waterplanten tot ontwikkeling zijn gekomen, welke bijdrage leveren 
deze dan aan het stabiliseren van de luwe zone?” 

• Niet van toepassing, want er is (nog) geen sprake van 
waterplantenontwikkeling. 

 
 
H37: “Waaruit bestaat de bijdrage aan een veerkrachtig ecologisch systeem in geval 
van een luw gebied?” 

• De rifballen vormen een refugium voor Dreissena-mosselen bij ongunstige 
bodemomstandigheden (veel sedimentatie, zuurstofloosheid) en een 
brongebied (van waaruit kolonisatie kan plaatsvinden) bij gunstigere 
bodemomstandigheden. 

• Op het oppervlak van de rifballen zijn naast Dreissena-mosselen ook diverse 
andere soorten macrofauna in hoge dichtheden aanwezig, met name 
vlokreeftjes, maar ook slijkgarnalen en borstelwormen. Een toename van de 
macrofauna diversiteit leidt tot een meer diverse voedselbeschikbaarheid voor 
vissen en watervogels. Dit draagt bij aan een robuuster ecologisch 
watersysteem (minder afhankelijk van slechts enkele voedselsoorten).  

• De rifballen vormen een schuil-, opgroei-, foerageer- en mogelijk ook paaiplek 
voor vissoorten van een oevergebonden visgemeenschap (baars-blankvoorn) 
midden in het diepe water (4 m) van het Markermeer. Op deze plek kan het rif 
een stapsteen-functie vervullen voor vis tussen de oeverzone van de 
Houtribdijk en het toekomstige nieuwe moerasgebied de Marker Wadden. 

 
 
H38: “Wat is de relatieve bijdrage van het luwtegebied in relatie tot de andere 
maatregelen voor vergroting van de habitatdiversiteit op de realisatie van het 
veerkrachtige systeem?”. 

• Een van de gunstigste voordelen van de rifballen ten opzichte van andere 
kunstriffen is de aanwezigheid van schuilplaatsen voor vis. Vissen kunnen 
zich ophouden tussen én in de rifballen. Hier zijn ze veiliger voor predatoren 
dan in het open water. Vooral jonge vis heeft plekken nodig om zich te kunnen 
verschuilen voor predatie door roofvis en visetende vogels. Een kunstrif van 
rifballen kan een belangrijke kraamkamer functie vervullen voor vis. 

• Rietoevers, watervegetatie, overhangende oevers en boomtakken en -wortels 
zijn voorbeelden van goede natuurlijke schuilplekken voor vis. In het 
Markermeer zijn die plekken schaars. Inrichtingsmaatregelen die goede 
schuilplekken voor vis bieden, leveren een belangrijke bijdrage aan een meer 
veerkrachtig watersysteem.  
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 4.2.2 Opschaalbaarheid 

De ontwikkeling van natuurlijke structuren in een watersysteem heeft uiteraard altijd 
de voorkeur boven de introductie van kunstmatig habitat. Op specifieke plekken waar 
natuurlijke structuren (zoals waterplanten) niet aanwezig zijn of moeilijk kunnen 
ontwikkelen, kunnen kunstmatige structuren worden toegepast om de natuurlijke 
ontwikkeling op gang te helpen. 
 
Meerdere “riffen” van rifballen gesitueerd op “slimme” plekken in het Markermeer 
(opschaling) kunnen fungeren als brongebieden (hot-spots), waar vandaan kolonisatie 
kan plaatsvinden van Dreissena-mosselen naar omliggende gebieden. Ook kunnen de 
rifballen dienen als refugium, wanneer er grote sterfte optreedt van mosselen op de 
bodem door slibdekens of zuurstofproblemen. Zo blijft een bronpopulatie bewaard als 
zich ecologisch ongunstige omstandigheden voordoen.  
De bronpopulatie functie is ook voor waterplanten en vis belangrijk. Mosselriffen van 
rifballen dragen daarom bij aan een toekomst bestendig veerkrachtig ecologisch 
systeem (TBES). 
 
Belangrijke voordelen van rifballen zijn: de relatief lage kosten voor constructie, 
aanleg en onderhoud, er is weinig / geen onderhoud en beheer nodig, ze zijn bestand 
tegen de dynamische omstandigheden in het Markermeer, ze zijn verplaatsbaar. Zie 
ook tekstkader hieronder. 
 
Kosten rifballen constructie, aanleg, beheer en onderhoud 
 
De 76 rifballen zijn in 2012 vervaardigd en aangelegd, waarmee een rif is gerealiseerd 
van in totaal 1200 m2 (30 bij 40 meter). De constructiekosten bedroegen in 2012 circa 
700 euro (excl. Btw) per rifbal. De aanlegkosten bedroegen in 2012 circa 160 euro 
(excl. Btw) per rifbal. De constructie- en aanlegkosten bedroegen dus circa 55 euro 
(excl. Btw) per vierkante meter rif (volgens het prijspeil van 2012). 
 
Het rif is gemarkeerd voor de scheepvaart middels één cardinale spar, die is geplaatst 
door en wordt gehuurd van Rijkswaterstaat. De kosten voor het plaatsen bedroegen in 
2012 900 euro (excl. Btw). De huurkosten bedroegen in de periode mei 2012 tot en 
met december 2014 circa 3000 euro (excl. Btw). Tot op heden (december 2014) was 
geen onderhoud aan de rifballen nodig. Aangezien de rifballen bestand zijn tegen de 
sterke golfwerking op deze plek in het Markermeer (ze blijven op dezelfde plek), 
worden ook voor de toekomst geen onderhoudskosten verwacht. 
 
Bovenstaande kosten zijn exclusief bijkomende kosten, zoals het verkrijgen van 
vergunningen, communicatie met stakeholders en het ecologische onderzoek. 
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 4.3 Aanbevelingen voor de toekomst 

 4.3.1 Ontwerp, aanleg en situering 

Indien in de toekomst de bestaande rifballen verplaatst moeten worden of er op 
andere plaatsen in het Markermeer nieuwe rifballen geplaatst worden dan valt te 
overwegen om de afstand tussen de rifballen te vergroten (> 3m). Het lijkt erop dat (op 
deze plek in het Markermeer) bij de huidige afstand er juist sprake is van meer 
stroming in plaats van meer luwte. Het water lijkt tussen de rifballen door “geduwd” te 
worden als gevolg van wind- en golfwerking. Overigens is niet bekend of er sprake is 
van een “overall” luwte-effect achter het rif aan de kant van de Houtribdijk (dit zou nog 
onderzocht kunnen worden).  Met behulp van hydromorfologische modelberekeningen 
kan inzicht verkregen worden in de optimale afstand tussen de rifballen om luwte te 
creëren op een bepaalde plek in het Markermeer. 

 

 4.3.2 Vervolgonderzoek 

Dreissena en overige macrofauna 
Aanbevolen wordt om de jaarlijkse Dreissena monitoring conform 2013 en 2014 voort 
te zetten om de ontwikkeling van Dreissena op de rifballen en op de waterbodem 
rondom de rifballen te volgen. Het is interessant om de ontwikkeling van de “nieuwe 
exoot” Dreissena bugensis goed te monitoren, omdat niet bekend is of deze soort zich 
duurzaam kan handhaven met de huidige dichtheden of een terugval zal optreden. Bij 
voorkeur dient ook de conditie van Dreissena gemonitord te worden middels biomassa 
bepaling (drooggewicht). Dit geeft een indicatie van de voedselwaarde van Dreissena 
voor vogels en vissen. 
 
Monitoring van de ontwikkeling van overige macrofauna groepen op de rifballen en 
waterbodem dient uitgevoerd te worden volgens een vast protocol (jaarlijks zelfde 
aantal monsters, bemonstering vast oppervlak, zelfde methodiek, determinatie tot op 
soort). Het is interessant om te onderzoeken of de diversiteit in 
voedselbeschikbaarheid op het mosselrif voor vissen en vogels in de toekomst verder 
toeneemt. 
 
Waterplanten 
Aanbevolen wordt om de waterplanten monitoring met een frequentie van bijvoorbeeld 
één maal per twee jaar voort te zetten in ieder geval in het proefgebied (tussen de 
rifballen). Het is interessant om te onderzoeken of in de toekomst (op een diepte van 4 
meter) waterplanten kunnen gaan groeien bij uitbreiding van de mosselbanken op de 
waterbodem. 
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Vissen 
Voor vis wordt aanbevolen de jaarlijkse camera monitoring voort te zetten. Voor dit 
type monitoring is het van belang dat op “geschikte” momenten (rustig weer vooraf 
gaande aan en tijdens de monitoring, goed doorzicht) gemonitord wordt. Het is met 
name interessant om te weten of de rifballen (gaan) fungeren als paaigebied voor 
diverse vissoorten. Het opstellen van onderwater camera’s, bij voorkeur gedurende 
meerdere dagen, of een monitoring door duikers met handheld camera’s in de juiste 
periode is een mogelijkheid om paai(gedrag) van vissen in beeld te brengen. De 
periode van paaiactiviteit is voor de verschillende vissoorten afhankelijk van de 
watertemperatuur. Duikers kunnen ook een visuele inspectie uitvoeren op de 
aanwezigheid van viseieren op / in / tussen de rifballen. 
 
Daarnaast kan met behulp van broed/spieringfuiken gesitueerd tussen de rifballen de 
aanwezigheid van visbroed of jonge vis geïnventariseerd worden in voorjaar of zomer.  
Een andere optie is een gefixeerde didson sonar of echoscope opstelling op de 
bodem (tussen de rifballen). Trilling en andere verstoringen worden dan uitgesloten en 
de opstelling kan langer blijven staan, zodat verstoorde vis weer tot rust kan komen en 
normaal gedrag gaat vertonen. Problemen met beeldresolutie worden gereduceerd, 
omdat de afstand tot het onderwerp relatief klein is.   
 
Abiotiek 
Aanbevolen wordt om de invloed van Dreissena op het lokale doorzicht, extinctie en 
zwevend stof gehalte (middels filtratie en afname slibopwerveling) te volgen. Is er op 
plekken met mosselbanken een duidelijke verbetering zichtbaar? 
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5  Status en planning werkzaamheden en 
documenten 2014 

Tabel 5.1     Status en planning werkzaamheden en documenten 2012. 

Werkzaamheden 
2012 

WBS-
code 

Planning Status Ter acceptatie en ter 
toetsing aan te 
bieden producten 

Geaccep-
teerd 

Opstellen 
monitoringsplan 

5 maart 
2012 

uitgevoerd Monitoringsplan √ 

Nulmeting 
driehoeksmosselen 
en abiotiek 

6 april 2012 uitgevoerd Tussenrapportage 
monitoring 2012 

√ 

Aanleg rifballen 4 mei 2012 uitgevoerd Voortgangsrapport 
aanleg rifballen 

√ 

Monitoring 
waterplanten en 
abiotiek 

6 juli 2012 uitgevoerd Tussenrapportage 
monitoring 2012 

√ 

Monitoring 
driehoeksmosselen 
en abiotiek 

6 okt. 2012 uitgevoerd Tussenrapportage 
monitoring 2012 

√ 

Monitoring vissen en 
abiotiek 

6 okt. 2012 uitgevoerd Tussenrapportage 
monitoring 2012 

√ 

Opstellen 
tussenrapportage 
monitoring 2012 

6, 9 nov. 2012 uitgevoerd Tussenrapportage 
monitoring 2012 

√ 

Bespreken en 
opleveren 
tussenrapportage 
monitoring 2012 

10 nov. / dec. 
2012 

uitgevoerd Tussenrapportage 
monitoring 2012 

√ 
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Tabel 5.2     Status en planning werkzaamheden en documenten 2013. 

Werkzaamheden 
2013 

WBS-
code 

Planning Status Ter acceptatie en ter toetsing 
aan te bieden producten 

Geaccep-
teerd 

Opnieuw labelen 
rifballen en 
monitoring vissen en 
abiotiek 

7 April  2013 uitgevoerd Tussenrapportage monitoring 
2013 

√ 

Monitoring 
waterplanten, vissen 
en abiotiek 

7 juli 2013 uitgevoerd Tussenrapportage monitoring 
2013 

√ 

Monitoring 
driehoeksmosselen 
en abiotiek 

7 nov. 2013 uitgevoerd Tussenrapportage monitoring 
2013 

√ 

Opstellen 
tussenrapportage 
monitoring 2013 

7, 9 maart 
2014 

uitgevoerd Tussenrapportage monitoring 
2013 

√ 

Bespreken en 
opleveren 
tussenrapportage 
monitoring 2013 

10 mei 2014 
 
juli 2014 

uitgevoerd Tussenrapportage monitoring 
2013 

√ 

 
Tabel 5.3     Status en planning werkzaamheden en documenten 2014. 

Werkzaamheden 
2014 

WBS-
code 

Planning Status Ter acceptatie en ter toetsing 
aan te bieden producten 

Geaccep-
teerd 

Extra monitoring 
vissen en abiotiek 

8 April / mei 
2014 

uitgevoerd Concept- / Eindconcept- en 
eindrapport 

√ 

Monitoring 
waterplanten, vissen 
en abiotiek 

8 Juli / aug 
2014 

uitgevoerd Concept- / Eindconcept- en 
eindrapport 

√ 

Monitoring vissen en 
abiotiek 

8 sept. 2014 uitgevoerd Concept- / Eindconcept- en 
eindrapport 

√ 

Monitoring 
driehoeksmosselen 
en abiotiek 

8 okt. 2014 uitgevoerd Concept- / Eindconcept- en 
eindrapport 

√ 

Opstellen concept- 
en eindconcept-
rapport monitoring 

8, 9 nov. 2014 uitgevoerd Concept- / Eindconcept- en 
eindrapport 

√ 

Bespreken en 
opleveren eind-
concept- en 
eindrapport 
monitoring 

9, 10 nov. / dec. 
2014 

gepland Concept- / Eindconcept- en 
eindrapport 

√ 
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Veldverslagen 2012 
 
10-754 Veldverslag Nulmeting driehoeksmosselen 5 april 2012 

 
Weer: bewolkt, NO4, 9°C. 
Duikers: Wouter Lengkeek en Sietse Bouma 
Duikploegleider: Leon Vroom 
 
Na doornemen van duikwerkinstructie (toolboxmeeting) vanuit de Bataviahaven met 
de Tornado RIB naar de bemonsteringslocaties gevaren (circa 10-11 km varen). 
 
Bemonsterd met een bodemschep; 2 steken per locatie. 
 
Referentiegebied  
Geankerd op locatie C10m 
Abiotiek: 
• zuurstof 99,3%; 
• temperatuur 9,2°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 100-110cm; 
• doorzicht horizontaal ‘black disk’ 100-110cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 0 cm. 
• Circa 3 minuten bodem gefilmd. 
  
Omdat de monsterlocaties ongeveer net zo dicht bij elkaar lagen dan de 
nauwkeurigheid van de handmatige GPS werd besloten om de boot op locatie C10m 
te laten liggen en van daaruit locaties C2m, C8m, C17m en C18m te bemonsteren. 
 
Vervolgens naar locatie C15m gevaren en daar opnieuw geankerd. 
 
Abiotiek: 
• zuurstof 98,8%; 
• temperatuur 9,6°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 100-110cm; 
• doorzicht horizontaal ‘black disk’ 100-110cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 0 cm. 
 
Vanuit C15m ook locaties C6m, C20m, C12m en C9m bemonsterd. 
 
Indruk: Het referentiegebied is uniform (4,0m diep, zandbodem met veel 
Zuiderzeeschelpen en af en toe enkele driehoeksmosselen). 
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Proefgebied 
Geankerd op locatie P10m 
 
Abiotiek: 
• zuurstof 95,6%; 
• temperatuur 10,3°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 110cm; 
• doorzicht horizontaal ‘black disk’ 100cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 0 cm. 
• Circa 3 minuten bodem gefilmd. 
  
Vanuit P10m zijn vervolgens ook locaties P2m, P8m, P17m en P18mbemonsterd. 
 
Vervolgens naar locatie P15m gevaren en daar opnieuw geankerd. 
Abiotiek: 
• zuurstof 95,9%; 
• temperatuur 12,5°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 120cm; 
• doorzicht horizontaal ‘black disk’ 110cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 0 cm. 
 
Vanuit P15m ook locaties P6m, P20m, P12m en P9m bemonsterd. 
 
Indruk: Het proefgebied is hetzelfde als het referentiegebied en uniform (4,0m diep, 
zandbodem met veel Zuiderzeeschelpen en af en toe enkele driehoeksmosselen). 
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10-754 Veldverslag Monitoring waterplanten 24 juli 2012  
 
Weer: onbewolkt, N2, 26°C. 
Duikers: Wouter Lengkeek en Sietse Bouma 
Duikploegleider: Gaby van der Meer (via Wals Diving) 
Gasten: 2 personen van Volkskrant op onze boot, 2 personen van omroep flevoland 
op aparte boot.  
 
Na doornemen van duikwerkinstructie en veiligheidsinstructie (toolboxmeeting) vanuit 
de Bataviahaven met de Tornado RIB naar de bemonsteringslocaties gevaren (circa 
10-11km varen). 
 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten:  
1) Check rifballen algemeen en specifiek op broedval van mosselen; 
2) Meting waterplanten in proefgebied en referentiegebied; 
3) Abiotiek: zuurstof, doorzicht vanaf wateroppervlak en doorzicht nabij bodem.  
 
Opmerking: 
Het primaire doel was om de rifballen te checken (o.a. op broedval mosselen) en 
waterplanten te monitoren. Een secundair doel was om verschillende technieken voor 
waterplantenmonitoring en vismonitoring met camera’s uit te proberen. Echter, het 
werd de duikers al snel duidelijk dat er geen waterplanten groeiden. Het uitproberen 
van de andere technieken (hark en dropcam) was daarom niet mogelijk. Het doorzicht 
was te slecht om vismonitoring met camera’s uit te proberen.  
 
Proefgebied 
Indruk proefgebied / kunstrif:  
De rifballen liggen er goed bij. Er zijn al enkele mosselen die van de bodem de ballen 
op gekropen zijn, maar er is nog geen broedval te zien. Er groeien ook geen planten. 
Het doorzicht is te slecht om pelagische vis waar te nemen, maar er zitten al enkele 
grondels onder de ballen waar er wat sediment is weggesleten onder de voet van de 
bal. Dit zijn in ieder geval ook zwartbekgrondels, maar of er ook rivierdonderpad bij zit 
is niet te zien. De grondels schieten snel weg en het doorzicht is erg slecht.  
 
De rifballen zijn allemaal heel en staan nog op de oorspronkelijke afstand van elkaar. 
Maar toch wordt duidelijk dat er met ruig weer ongelooflijk veel kracht op komt te 
staan. De harde plastic labels die er aan vast zaten met een nummering zijn bij de 
meeste ballen verdwenen. De ballen hebben een brede voet van ca 10 cm hoog, deze 
is bij de meeste ballen geheel in het sediment verdwenen. Bij andere ballen is juist 
zichtbaar dat zich een kleine slijpgeul onder de rand is ontstaan. Op veel plekken is te 
zien dat de bodem rondom de ballen is beroerd door beweging van de ballen(?). Het 
is kort voor ons bezoek windkracht 8 geweest. Blijkbaar schudden de ballen 
hierdoor(?). Of dit weer zal gebeuren nu ze een beetje ingegraven zijn, is onbekend. 
Of ze nog verder het sediment in zullen zakken is ook een interessante vraag. Maar 
we moeten erg blij zijn dat we niks hebben gekozen wat minder robuust is dan een 
betonnen bal van meer dan 10 cm dik die 800 kilo weegt.  
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Geankerd in centrum proefgebied. 
 
Abiotiek: 
• zuurstof 100%; 
• temperatuur 20°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 90-100cm; 
• doorzicht horizontaal ‘black disk’ 60-70cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 1 cm. 
• Zeer slecht zicht maar toch filmopnamen van ballen gemaakt. 
  
Navigatie tussen ballen werd bemoeilijkt doordat nummering van ballen grotendeels 
weg was. Daarom deze keer eenzelfde locatiebepaling als bij referentiegebied 
gebruikt: vanuit centrum ook 10m NW, 10m NO, 10m ZO, 10m ZW bezocht. 
 
Referentiegebied  
Indruk referentiegebied: 
Geen planten, doorzicht slechter dan bij 0-meting, uniforme bodem. 
 
Vervolgens naar locatie C15m gevaren en daar opnieuw geankerd. 
Abiotiek: 
• zuurstof 100%; 
• temperatuur 20°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 80-100cm; 
• doorzicht horizontaal ‘black disk’ 60-70cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 1 cm. 
 
Vanuit centrum ook 10m NW, 10m NO, 10m ZO, 10m ZW bezocht. 
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10-754 Veldverslag Najaarsbemonstering driehoeksmosselen en 
cameramonitoring vis 10 oktober 2012 

 
Weer: licht bewolkt NW2, 15°C. 
Duikers: Wouter Lengkeek en Sietse Bouma 
Duikploegleider: Gaby van der Meer (via Wals Diving) 
 
Na doornemen van duikwerkinstructie en veiligheidsinstructie (toolboxmeeting) vanuit 
de Bataviahaven met de Tornado RIB naar de bemonsteringslocaties gevaren (circa 
10-11km varen). 
 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in volgorde::  
• Uitvoeren abiotische metingen proefgebied; 
• Plaatsen camera’s voor vismonitoring bij bal 41 en 43; 
• Uitvoeren abiotische metingen refgebied; 
• Bemonsteren mosseldichtheid in refgebied-bodem 
• Bemonsteren mosseldichtheid in proefgebied op bodem en op de ballen.  
• Ophalen camera’s vismonitoring.  
 
Opmerking: 
Op 2 oktober was deze actie ook al geprobeerd, toen was het water echter te ruig en 
troebel en is de velddag afgeblazen. Nu ging het wel goed. Er is mosselbroed 
aanwezig op de rifballen! 
 
Proefgebied 
Indruk kunstrif:  
De rifballen liggen er goed bij. Het doorzicht is matig, maar goed genoeg om het werk 
goed uit te voeren. Er is al een flinke aangroei op de ballen te zien, die met name 
bestaat uit hydroid poliepen en slijkgarnalen die slijkkokertjes hebben gebouwd. Er ligt 
een dun laagje slib op de ballen. Pas nadat dit is weggeblazen en het stof is 
weggedreven, wordt duidelijk dat er ook mosselbroed op de ballen zit. Het is nog heel 
erg klein, ca 1-2 mm groot en veelal nog doorzichtig.  
 
Op de bodem ligt geen slib, en her en der steken de Zuiderzeeschelpen rechtop uit de 
bodem, wat duidt op weggespoeld zand. Wellicht bewijs voor juist extra dynamische 
condities tussen de ballen? Dit effect lijkt vooral in de kern van het proefgebied 
zichtbaar, aan de rand minder en direct buiten het proefgebied ligt zelfs een laagje 
van 0,5 cm slib op het zand.  
 
-Met succes (macro) foto’s en filmopnamen van de rifballen gemaakt (met name bal 
57).  
-Filmcamera’s voor vismonitoring geplaatst bij bal 41 (go pro 1) en bal 43 (go pro 2), 
deze met een boeitje gemarkeerd en vervolgens eerst het referentiegebied 
bemonsterd. Analyse wijst uit dat er ca 2 - 30 cm ver scherp beeld was. Het doorzicht 
was eigenlijk nog te slecht. Dit is een zeer beperkte afstand. Er is in totaal ca 5 uur 
film opgenomen bij twee ballen. Op deze beelden is geen vis te zien.  
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Abiotiek: 
• zuurstof 100%; 
• temperatuur 13°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 90 cm; 
• doorzicht verticaal ‘black disk’ 80 cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 0 cm. 
 
Aantekeningen bemonstering rifballen: 
Algemeen: Bij elke bal is de bodem naast de bal bemonsterd (2 scheppen) en is een 
zelfde oppervlakte van de bal geschraapt. Bij de eerste 6 ballen is dit gedaan met een 
airlift, waarna het apparaat defect raakte. Daarna is met een schraapnet gewerkt. 
Kwantitatief zijn beide methoden maar zeer matig geschikt, omdat de mosselen van 1 
mm te klein zijn en door de zeefmazen heen kunnen. 
 
Bemonsterde ballen: 
Bal 57 (nummer)  
Bal 47 (1 bal noord van 57)  
Bal 67 (1 bal zuid van 57) 
Bal 65 (1 bal west van 57) 
Bal 49 (1 bal oost van 57) 
Bal 41 (ingemeten met DGPS) airlift ging stuk, volgende ballen met schraapnet 
Bal 43 (ingemeten met DGPS) 
Bal 30 (1 noord van 41) 
Bal 51 (1 zuid van 41) 
Bal 32 (1 oost van 41) 
Bal 48 (1 west van 41, 1 noord van 49) 
Bal 29 (2 noord van 41) 
Bal 34 (1 noordoost van 43) 
 
  
Referentiegebied  
Indruk refgebied: Doorzicht slechter dan bij 0-meting, uniforme bodem. 
 
Abiotiek: 
• zuurstof 100%; 
• temperatuur 13°C; 
• doorzicht secchischijf verticaal 90 cm; 
• doorzicht verticaal ‘black disk’ 80 cm; 
• Slibdikte (duiker met peilstok) 0 cm. 
 
Indruk: Geen planten, doorzicht slechter dan bij 0-meting, uniforme bodem. 
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Veldverslagen 2013 
 
10-754 Veldverslag extra monitoringsronde vissen 28 april 2013 

 
Weer: licht bewolkt zonnig, ochtend N2-3, eind van de middag W4, 12°C. De dag 

ervoor stond er van circa 16.00 uur tot 21.00 uur N5 en de wind is ’s nachts 
gaan liggen naar 2. 

Duikers: Wouter Lengkeek en Sietse Bouma 
Duikploegleider: Leon Vroom 
 
Afgesproken op Hoogeind om 7.30 uur; boothelling Bataviahaven 9.30 uur.   
Na doornemen van duikwerkinstructie (toolboxmeeting) om circa 10.00 uur vanuit de 
Bataviahaven met de Tornado RIB naar de bemonsteringslocaties gevaren (circa 10-
11km varen). 
 
Bij aankomst bleek dat de kardinaalboei een stuk naar het westen is verschoven en 
dat het topmerk schade (knikje) had. Het referentiegebied lag oorspronkelijk west van 
de boei en nu oost, dus de boei is in ieder geval tientallen meters verschoven. 
 
Doorzicht proef- en ref.gebied 
Verticale (vanuit boot) en horizontale doorzicht (op bodem tussen rifballen door 
duiker) gemeten: beide circa 40cm. Doorzicht in referentiegebied ook ca 40cm. 
 
Eerst een go-pro camera bij 1 van de rifballen geplaatst, vervolgens rifballen opnieuw 
gaan merken. 
 
Indruk proefgebied 
De rifballen zijn nog steeds dik begroeid met hydroidpoliepen en er zijn veel (huisjes 
van) zoetwatervlokreeftjes. Er zitten ook nog steeds behoorlijk wat driehoeksmosselen 
op de ballen (vooral op de randen), maar deze zijn de afgelopen winter weinig 
gegroeid en nog steeds zeer klein (1 tot enkele mm’s). Er is een schraapmonster 
verzameld om nader te bekijken in het laboratorium. Het lijkt hard te stromen tussen 
de rifballen, want er zijn slijpgeulen aanwezig op de onderste rand van de rifbal en de 
bodem. 
 
In totaal 23 ballen opnieuw gemerkt: 

Oorspronkelijke nummer Nieuwe nummer 
18 1 
26 2 (GoPro geplaatst) 
35 3 
36 (dGPS) 13 
27(oorspronkelijke label nog aanwezig) 4 
44 5 
37 14 
38 15 



 

 76 

28 25 
29 27 
30 24 
53 11 
62 10 
63 9 
64 8 
65 12 
66 6 
67 7 
68 18 
59 19 
58 23 
57 22 
56 20 

  
Om circa 16.00 uur terug in Bataviahaven en om 18.00uur klaar op Hoogeind.  
 
Aanbevelingen voor vervolg: 
• Vismonitoring: groot vraagteken of de ballen gebruikt worden door vissen. Plan 

maken voor inzet van sonartechnieken en/of vaste vangtuigen (schietfuiken) 
misschien door lokale beroepsvissers. 

• Driehoeksmosselen: moeten groeien voordat je hier mooie onderwaterbeelden van 
kunt maken. Bemonstering gewoon conform planning in het najaar uitvoeren. 

• Waterplanten: de verwachting is dat het gebied niet geschikt is voor de vestiging 
van waterplanten. Benodigde inspanning voor monitoring met drop-cam  in de 
zomer zal beperkt zijn, dus combineren met vismonitoring. 

• Onderwater beelden: wachten tot minimaal 3 dagen met weinig wind. 
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10-754 Veldverslag monitoringsronde waterplanten en vissen 16 juli 2013 

 
Weer: Zonnig, warm (28 graden) en windstil.  De dagen hiervoor was er ook zeer 

weinig wind en voornamelijk uit oostelijke richting.  
Duikers: Wouter Lengkeek en Sietse Bouma 
Duikploegleider: Leon Vroom 
 
Afgesproken op Hoogeind om 8:00 uur; boothelling Bataviahaven 10:00 uur.   
Na doornemen van duikwerkinstructie (toolboxmeeting) om circa 10.30 uur vanuit de 
Bataviahaven met de Tornado RIB naar de bemonsteringslocaties gevaren (circa 10-
11km varen). 
 
Abiotiek 
Verticale (vanuit boot) en horizontale doorzicht (op bodem tussen rifballen door 
duiker) gemeten: verticaal ca 100 cm, horizontaal ca 80-90 cm. Doorzicht in 
referentiegebied idem. Zuurstofmeting gedaan: 98-99 %, referentiegebied idem. 
Diepte, 4,2 meter, referentiegebied idem. Slib in proefgebied 0, in referentiegebied ca 
1 cm fijn slib. 
 
Plaatsing camera’s: 
Vier camera’s (go pro 1, go pro2, sony en everio) geplaatst bij vier rifballen.  Na 2 uur 
camera’s opgehaald en go pro camera’s bij twee andere ballen geplaatst. Nog 1 uur 
opgenomen. Sony heeft niet gewerkt. Fout in instelling. Everio stond erg dicht op rifbal 
gericht. Go pro camera’s goed gewerkt.   
 
• Go pro 1, ronde 1: Nieuw nr 20 (oorspronkelijk 56) 
• Everio ronde 1: oorspronkelijk nr 57 
• Go pro 2, ronde 1 oorspronkelijk 41 
• Sony : niet relevant 
• Go pro 1, ronde 2: oorspronkelijk 30 (nieuw 24) 
• Go pro 2 , ronde 2: oorspronkelijk 20 
 
Indruk rifballen 
De rifballen zijn nog steeds dik begroeid met hydroidpoliepen en er zijn veel (huisjes 
van) zoetwatervlokreeftjes. Er zitten ook nog steeds behoorlijk wat driehoeksmosselen 
op de ballen (vooral op de randen), deze zijn nu goed gegroeid, ca 0,5 cm groot. 
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Aantekeningen planten proefgebied 16-07-13

geen slib
Geen planten. 
mosselen op rifballen ca 0,5 cm
video camera's geplaatst
Enkele grondels onder rifballen.

Aantekeningen planten refgebied

Geen planten, hele gebied door duikers afgezocht, daarom ook geen hark of cameramonitoring uitgevoerd. 
ca 1 cm fijn slib. Hiervan beelden gemaakt

Aantekeningen broedval

Ook nieuwe broedval zichtbaar

Aantekeningen camera monitoring

uitgevoerd, zie veldverslag voor details

Hark / camera aantekeningen Niet uitgevoerd, ipv duikers en geen planten waargenomen
proefgebied

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

refgebied
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Abiotiek
proefgebied 20 graden refgebied 20 graden watertemp

doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte 
anker 100 4,1 98 80 0cm anker 100 4,1 99 80 1cm 
NW 100 4,1 98 90 0cm NW 100 4,1 100 80 1cm 
NO 100 4,1 98 80 0cm NO 100 4,1 99 80 1cm 
ZO 100 4,1 98 80 0cm ZO 100 4,1 99 80 1cm 
ZW 100 4,1 98 90 0cm ZW 100 4,1 99 80 1cm  
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10-754 Veldverslag monitoringsronde driehoeksmosselen 22 november 2013 
 

Weer:  bewolkt NO4-5, 7°C. 
Duikers: Wouter Lengkeek, Martijn Dorenbosch en Jennifer Koelman 

(assistentie) 
Duikploegleider: Joop Coolen 
 
Na doornemen van duikwerkinstructie en veiligheidsinstructie (toolboxmeeting) vanuit 
de Bataviahaven met de Tornado RIB naar de bemonsteringslocaties gevaren (circa 
10-11km varen). 
 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in volgorde: 
• uitvoeren abiotische metingen proefgebied; 
• bemonsteren mosseldichtheid in proefgebied op de ballen; 
• bemonsteren mosseldichtheid in proefgebied op bodem; 
• uitvoeren abiotische metingen referentiegebied; 
• bemonsteren mosseldichtheid in referentiegebied op bodem. 
 
Opmerking: 
Al sinds oktober hebben we gewacht op goed weer voor deze bemonstering. Dit 
kwam maar niet. Vandaag kon, maar de omstandigheden waren verre van optimaal. 
Harde wind, bijna geen doorzicht en erg koud. Als gevolg van het relatief slechte 
doorzicht hebben de duikers deels op de tast gewerkt. Bij kwantificering van de 
schraapmonsters van de rifballen moet rekening gehouden worden met een mogelijke 
onderschatting van het bemonsterd oppervlakte. Het is denkbaar dat niet het gehele 
oppervlak binnen het frame even goed is afgeschraapt. 
 
We hebben hierdoor de volgende aanpassingen moeten doorvoeren aan het 
meetprogramma:  
aantal monsters: 10x ref, 10x bodem proef en 10x rifbal in plaats van 3 x 13 
Situering bodemmonsters proefgebied: zelfde strategie als bij referentiegebied ipv bij 
elke bemonsterde bal. 
Nummering ballen: alleen bij ballen met nummers wisten we welke we bemonsterde. 
Enkele ballen hadden geen nummer en we konden ook niet traceren welke bal dit 
was. 
Situering bodemmonsters proef en ref: 2 x centrum gebied, en dan 2 in elke 
windrichting  op ca 5 en 10 meter afstand van centrum.  
 
Proefgebied 
Indruk:  
De rifballen liggen er goed bij. Een enkeling is wat verzakt in de bodem. Er ligt een 
laagje slib op de ballen. Er groeien erg veel mosselen op, zowel van vorig jaar (ca 
7mm) als ook broed (1 mm).  
 
De bodem voelt hard en onregelmatig. We konden het niet zien, maar dit wijst op 
stromingsgeulen tussen de ballen.  
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Abiotiek: 
zie digitaal veldformulier  
 
Opm. bemonstering rifballen: 
De meeste ballen die we bemonsterd hebben, hadden een nummer.  Enkele niet. 
Welke nummers dit precies zijn moet uit het labwerk blijken. Er zijn in ieder geval 4 
ballen bemonsterd in de buurt van oud nummer 66 en daarna 6 ballen in de buurt van 
oud nr 35 en 37.  
 
Referentiegebied  
Geen opmerkingen, doorzicht slecht.  
 
Abiotiek: 
zie digitaal veldformulier  
 
Aantekeningen              proefgebied 22-11-13

Zeer slecht zicht (40 cm), zicht snel helemaal weg door bewegingen van duiker
Laagje fijn slib op ballen. Onzichtbaar wat daar onder zit. Blijkt veel mosselen en mosselbroed te zijn. 
Alle ballen nog heel, enkele ballen verzakt
Te weineig doorzicht voor camera monitoring

Aantekeningen broedval

Broedval! Zeer klein, 0,5-2 mm

Aantekeningen camera monitoring

niet uitgevoerd

Hark / camera aantekeningen Niet uitgevoerd!!
proefgebied

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

refgebied
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Abiotiek
proefgebied 13 graden refgebied 13 graden

doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte 
anker 50 4,1 95 40 1 cm anker 50 4,1 95 40 2 cm
NW 50 4,1 95 40 1 cm NW 50 4,1 95 40 2 cm
NO 50 4,1 95 40 1 cm NO 50 4,1 95 40 2 cm
ZO 50 4,1 95 40 1 cm ZO 50 4,1 95 40 2 cm
ZW 50 4,1 95 45 1 cm ZW 50 4,1 95 45 2 cm  
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Veldverslagen 2014 
 

10-754 Veldverslag extra monitoringsronde vissen 25 april 2014 
 

Weer: licht bewolkt NO3-4, 15°C. De dagen voorafgaand aan de velddag is het 
tamelijk windstil geweest.  

Duikers: Wouter Lengkeek, Joost Bergsma 
Duikploegleider: Leon Vroom 

 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in volgorde::  

• Uitvoeren abiotische metingen proefgebied; 
• Plaatsen camera’s voor vismonitoring (balnrs zie veldformulier); 
• Uitvoeren abiotische metingen refgebied; 
• Bemonsteren mosseldichtheid in refgebied-bodem 
• Herplaatsen camera;s proefgebied voor tweede ronde  
• Ophalen camera’s vismonitoring.  

 
 
Proefgebied 
Indruk kunstrif:  
De rifballen liggen er goed bij. Het doorzicht is matig maar goed genoeg om het werk 
goed uit te voeren. De ballen zijn volledig overgroeid met een laag mosselen van 0,5-
1 cm, daaroverheen een laag mosselbroed en poliepen.  Duidelijk zichtbaar zijn de 
vlakken waar we de ballen bemonsterd hebben, als volledig kaal beton.  
 
Op de bodem ligt geen slib, en her en der steken de zuiderzeeschelpen rechtop uit de 
bodem, wat duidt op weggespoeld zand. Wellicht bewijs voor juist extra dynamische 
condities tussen de ballen? Dit effect lijkt vooral in de kern van het profgebied 
zichtbar, aan de rand minder en direct buiten het proefgebied ligt zelfs een laagje van 
0,5 cm slib op het zand.  
 
-Met succes (macro) foto’s van de rifballen gemaakt.  
-Filmcamera’s voor vismonitoring geplaatst bij 10 verschillende ballen (zie ingevuld 
veldformulier)  
 
Geen plantengroei waargenomen 
 
Abiotiek: 
zie digitaal veldformulier  
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Aantekeningen planten proefgebied 25-04-14

Rifballen liggen er goed bij. Helemaal bedekt met mosselen
Vogels: alleen langsvliegend: visdief 3 x, aalscholver 2 x, blauwe reiger 1x, zilvermeeuw 1x

Aantekeningen planten refgebied

geen

Aantekeningen broedval

dikke laag met 0,5 - 1 cm grote mosselen, daarop weer talrijke broedjes

Aantekeningen camera monitoring
uur 1: rifbal nrs: 10, 23, 32, 22, 31
uur2: rifbal nrs: 38, 39, 29, 21, 33

Hark / camera aantekeningen Niet uitgevoerd, ipv duikers en geen planten waargenomen
proefgebied

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

refgebied
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Abiotiek
proefgebied 20 graden refgebied 20 graden watertemp

doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte 
anker 70 cm 4,1 100% 70 cm 0 anker 70 cm 4,1 100% 70 cm 0,5
NW 70 cm 4,1 100% 70 cm 0 NW 70 cm 4,1 100% 70 cm 0,5
NO 70 cm 4,1 100% 70 cm 0 NO 70 cm 4,1 100% 70 cm 0,5
ZO 70 cm 4,1 100% 70 cm 0 ZO 70 cm 4,1 100% 70 cm 0,5
ZW 70 cm 4,1 100% 70 cm 0 ZW 70 cm 4,1 100% 70 cm 0,5  
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10-754 Veldverslag monitoringsronde waterplanten en vissen 27 augustus 2014 
 
Weer: licht bewolkt NO1-2, 25°C. 
De dagen voorafgaand aan de velddag is het tamelijk windstil geweest. 
Duikers: Wouter Lengkeek, Joost Bergsma 
Duikploegleider: Leon Vroom 
Tevens: bezoek Rob Buiter (Vara vroege vogels radio) 

 
 

Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in volgorde: 
• Uitvoeren abiotische metingen proefgebied; 
• Plaatsen camera’s voor vismonitoring (balnrs zie veldformulier); 
• Inventarisatie waterplanten tussen de rifballen; 
• Uitvoeren abiotische metingen refgebied; 
• Inventarisatie waterplanten in refgebied; 
• Opname bodemprofiel refgebied; 
• Herplaatsen camera;s proefgebied voor tweede ronde; 
• Plaatsen camera in het ref gebied; 
• Ophalen camera’s vismonitoring.  
• Opname bodem in het proefgebied 

 
 

Proefgebied 
Indruk kunstrif:  
De rifballen liggen er goed bij. Het doorzicht is boven in de water kolom goed (1,25) 
nabij de bodem minder (0,8m) maar goed genoeg om het werk goed uit te voeren. De 
ballen zijn volledig overgroeid met een laag mosselen van ca 1 cm, daaroverheen een 
laag mosselbroed en poliepen. Duidelijk zichtbaar zijn de vlakken waar we de ballen 
bemonsterd hebben, als  kaal beton.  
 
Op de bodem tussen de rifballen ligt geen slib, en her en der steken de 
zuiderzeeschelpen rechtop uit de bodem, wat duidt op weggespoeld zand. Wellicht 
bewijs voor juist extra dynamische condities tussen de ballen? Dit effect lijkt vooral in 
de kern van het proefgebied zichtbar, aan de rand minder en direct buiten het 
proefgebied ligt zelfs een laagje van 0,5 cm slib op het zand.  
 
In het referentiegebied is gekeken naar de bodemstructuur. De bodem bestaat uit 
zandige ribbels met zuiderzeeschelpen op de toppen met in de dalen een laag van ca. 
0,5 cm slib. (Zie opname)  
 
Waterplanten zijn niet gevonden zowel tussen de rifballen als in het refentiegebied. 
Wel zijn losse stukjes doorgroeid fonteinkruid en grof hoornblad aangetroffen 
(aanspoelsels). In het refentiegebied zijn cirkels gezwommen rond het anker 5, 10, 15 
en 20 m. Zo is van het gehele refgebied een goed beeld gekregen. Bij de rifballen is er 
tussen de ballen door gezwommen in alle deelgebieden waar de camera’s geplaatst 
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zijn en waar aanvullend beeldmateriaal is verzameld. Zo is circa 80% van het 
proefgebied bekeken. Er is geen enkele groei van waterplanten waargenomen.  

 
 

- Rob Buiter van Vara’s Vroege Vogels was mee voor een radio interview  
- Filmcamera’s voor vismonitoring geplaatst bij aantal verschillende ballen (zie 
ingevuld veldformulier) Aanvullend is naast de rifballen een camera in het referentie 
gebied geplaats om waar te nemen of ook hier vissen waren.  

 
 

Abiotiek: 
zie digitaal veldformulier  
  
 
Aantekeningen planten proefgebied 27-08-14

Geen groeiende planten. Alleen enkele aanspoelsels. Met name doorgroeid Fontein kruid

Aantekeningen planten refgebied

Geen groeiende planten. Alleen enkele aanspoelsels. Met name doorgroeid Fontein kruid

Aantekeningen Vogels
Constante aanwezigheid van visdieven, o.a. Foeragerend in proefgebied en daarbuiten
1 keer een overvliegende zwarte stern

Aantekeningen camera monitoring
uur 1: rifbal nrs: 52, 34, 42, 8 (oude nrs) 10-35-11:50 uur
uur2: rifbal nrs: 12, 16 (oude nrs) + refgebied) 12-13 uur
uur 3:rifbal nrs: 54, 44, 35 (oude nrs) 13-14:15 uur

Hark / camera aantekeningen Niet uitgevoerd, ipv duikers en geen planten waargenomen
proefgebied

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

refgebied
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Abiotiek
proefgebied 20 graden refgebied 20 graden watertemp

doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte 
anker 125 4,1 100% 0,8 0 anker 125 4,1 100% 0,8 0,5
NW 125 4,1 100% 0,8 0 NW 125 4,1 100% 0,8 0,5
NO 125 4,1 100% 0,8 0 NO 125 4,1 100% 0,8 0,5
ZO 125 4,1 100% 0,8 0 ZO 125 4,1 100% 0,8 0,5
ZW 125 4,1 100% 0,8 0 ZW 125 4,1 100% 0,8 0,5  
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10-754 Veldverslag monitoringsronde vissen (schietfuikbemonstering) 1 oktober 
2014 
 
Weer: licht bewolkt ZZW2, 19°C. Het weer is in de week voorafgaand aan de 
bemonstering rustig geweest (windkracht 2-3, 0-0,5 mm neerslag per dag).  
Veldteam: Job de Jong (BUWA), Gerard Manshanden (FishFlowInnovations) 
 
Ophalen schietfuiken rifballen en referentiegebied, opnames doorzicht. 
 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in volgorde::  

• Ophalen schietfuiken rifballen en referentiegebied; 
• Doormeten vissen (soort, lengte); 
• Meten doorzicht rifballen en referentiegebied. 

 
Resultaten:  
Het doorzicht is boven in de water kolom goed (1,1 m), zowel boven de rifballen als in 
het referentiegebied. Op de dieptemeter zijn rond de rifballen duidelijk vissen te zien. 
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In totaal waren er op 29 september 2014 16 fuiken uitgezet (2x4 in een lijn langs de 
noordrand van de rifballen, 2x4 langs de zuidrand van de rifballen en een zelfde 
opstelling in het referentiegebied, zie figuur). De fuiken zijn per lijn van 4 fuiken 
opgehaald en de vangst doorgemeten. Voor de 4 fuiken ten noorden van het 
rifballengebied is een deelmonster doorgemeten van de vissen <15 cm. In totaal zat 
er 4,2 kg kleine vis in deze lijn fuiken waarvan 50% is doorgemeten. Van de overige 
fuiken is alles doorgemeten. De soorten die aangetroffen zijn waren pos (414), 
zwartbekgrondel (302), baars (77), snoekbaars (17), blankvoorn (11), en spiering (2). 
Voor de  gedetaileerde vangst per lijnopstelling, zie schietfuik_rifballen.xls. 



 

 87 

10-754 Veldverslag monitoringsronde driehoeksmosselen 14 oktober 2014 
 

Weer: Windkracht 4, brekende en schuimende golven, harde wind, regen, zeer slecht 
doorzicht. Bodemsubstraat en rifballen onzichtbaar door slecht doorzicht. De 
dagen voorafgaand aan de velddag is het tamelijk windstil geweest. 

Duikers: Martijn Dorenbosch, Peter van Rodijnen 
Duikploegleider: Ruben Rutgers 

 
Boot geankerd in vrijwel het exacte midden van het referentie gebied, en boven rifbal 
nr 40 (afgelezen op GPS). 
 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten en methode: 
Zachtsub (waterbodem) monsters: twee snoepschep monsters van de bodem in 
emmer met waszak gebracht. In de boot mengmonster overgebracht in monster zak. 
Iedere monsterzak bevat label, zie onder.  
Monsters genomen onder de boot en 3 per windrichting, in totaal 13 monsters uit het 
referentiegebied en 13 monsters van de bodem tussen de rifballen. 
 
Hardsub (rifbal) monsters: geschraapt met plamuurmes (te grote mosselen voor airlift) 
twee kwadranten per rifbal geschraapt, opgevangen in fijnmazig schraapnet en naar 
de boot gebracht waar het monster is overgebracht naar een monsterzak. Iedere 
monsterzak bevat een label, zie onder. Monsters genomen op rifballen onder de boot 
en 3 rifballen per windrichting, in totaal 13 monsters van rifballen. De rifballen waren 
vanwege het slechte zicht onzichtbaar, op basis van tast echter kunnen bepalen dat 
de rifbal niet eerder bemonsterd was op de locatie waar het schraapmonster is 
genomen (op basis van gelijkmatige en volledige bedekking met mosselen), daarnaast 
niet gemonsterd bij een gat in de rifbal. Het rifbal nummer is bij benadering met GPS 
bepaald. 
 
Proefgebied 
Indruk:  
De bemonsterde rifballen waren volledig bedekt met mosselen (100%, op basis van 
tast). Aan de binnenkant van de rifballen in de gaten groeiden ook grote klonten 
mosselen. 
 
De bodem van de rifballen bestond uit hard zand (75%), af en toe (25%) een patch 
met fijn slib van 1 -3 cm dik. Vlakbij de rifballen lagen ook grote patches met levende 
mosselen op de bodem, geen planten waargenomen. Het zicht was niet geschikt om 
een uitspraak over vis te doen. 
 
Refgebied 
Indruk:  
De bodem van het referentiegebied bestond uit hard zand (90%), af en toe (10%) 
bedekt met een dunne sliblaag (1-2 cm). Geen grote kolonies mosselen 
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waargenomen, geen planten waargenomen. Het zicht was niet geschikt om een 
uitspraak over vis te doen. 
 
Volgorde en codering monsters 
 
Referentie gebied zachtsub (waterbodem): 
middelpunt (onder de boot) 
N3 (2.5 m van middelpunt) 
N2 (5 m van middelpunt) 
N1 (7.5 m van middelpunt) 
Z3 (2.5 m van middelpunt) 
Z2 (5 m van middelpunt) 
Z1 (7.5 m van middelpunt) 
O3 (2.5 m van middelpunt) 
O2 (5 m van middelpunt) 
O1 (7.5 m van middelpunt) 
W3 (2.5 m van middelpunt) 
W2 (5 m van middelpunt) 
W1 (7.5 m van middelpunt) 
 
Rifballen gebied zachtsub (waterbodem): 
middelpunt (onder de boot, boven rifbal nr 40) 
N3 (2.5 m van middelpunt) 
N2 (5 m van middelpunt) 
N1 (7.5 m van middelpunt) 
Z3 (2.5 m van middelpunt) 
Z2 (5 m van middelpunt) 
Z1 (7.5 m van middelpunt) 
O3 (2.5 m van middelpunt) 
O2 (5 m van middelpunt) 
O1 (7.5 m van middelpunt) 
W3 (2.5 m van middelpunt) 
W2 (5 m van middelpunt) 
W1 (7.5 m van middelpunt) 
 
Rifballen gebied hardsub (rifballen): 
middelpunt (bal nr 40) 
N3 (bal nr 30) 
N2 (bal nr 21) 
N1 (bal nr 20) 
Z3 (bal nr 40) 
Z2 (bal nr 50) 
Z1 (bal nr 59) 
O3 (bal nr 41) 
O2 (bal nr 42) 
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O1 (bal nr 33) 
W3 (bal nr 48) 
W2 (bal nr 56) 
W1 (bal nr 55) 
 
Abiotiek: 
zie digitaal veldformulier  
 
Aantekeningen              proefgebied 14-10-14

Zeer slecht zicht (20 cm), zicht snel helemaal weg door bewegingen van duiker
Laagje fijn slib op ballen. Onzichtbaar wat daar onder zit. Blijkt veel mosselen en mosselbroed te zijn. 
Te weinig doorzicht voor camera monitoring

Aantekeningen broedval

Wederom broedval!

Aantekeningen camera monitoring

niet uitgevoerd

Hark / camera aantekeningen Niet uitgevoerd!!
proefgebied

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

refgebied
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Abiotiek
proefgebied 15 graden refgebied 15 graden

doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte doorzicht diepte zuurstof black disk slibdikte 
anker 20 4,1 96,4 15 1-3 cm anker 20 4,1 98,2 20 1-2 cm
NW 20 4,1 96,4 15 1-3 cm NW 20 4,1 98,2 20 1-2 cm
NO 20 4,1 95,9 15 1-3 cm NO 20 4,1 98,6 20 1-2 cm
ZO 20 4,1 97,8 15 1-3 cm ZO 20 4,1 97,9 20 1-2 cm
ZW 20 4,1 96,9 15 1-3 cm ZW 20 4,1 98,4 20 1-2 cm
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BIJLAGE 2   Kaarten locaties  
 Dreissena bemonstering                 

 
 



 

 92 

 
 
  



 

 93 

 
  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

9

8

7

6

5

4
3

2

1

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27
26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Najaarsmonitoring rifballen

Meetpunt driehoeksmosselen 2012

Meetpunt driehoeksmosselen 2013
! Rifballocaties

Begrenzing proefgebied rifballen

Begrenzing proefgebied bodem 0 10 20
Meters



 

 94 



 

 95 

 

BIJLAGE 3   

Dichtheid en biovolume Dreissena                        
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Dichtheid mosselen >2 mm (aantal / m2) 
soort deelgebied type monster jaar seizoen gem dichtheid sd dichtheid n dichtheid
Dreissena bugensis referentie bodem 2012 voorjaar 118 74,5 10
Dreissena bugensis referentie bodem najaar 44 25,1 13
Dreissena bugensis referentie bodem 2013 najaar 9 8,3 10
Dreissena bugensis referentie bodem 2014 najaar 61 61,4 13
Dreissena bugensis proef bodem 2012 voorjaar 99 71,7 10
Dreissena bugensis proef bodem najaar 44 40,6 13
Dreissena bugensis proef bodem 2013 najaar 3 6,0 10
Dreissena bugensis proef bodem 2014 najaar 385 739,9 13
Dreissena bugensis proef rifballen 2012 voorjaar
Dreissena bugensis proef rifballen najaar
Dreissena bugensis proef rifballen 2013 najaar 4195 3033,7 10
Dreissena bugensis proef rifballen 2014 najaar 47707 32982,1 13

soort deelgebied type monster jaar seizoen gem dichtheid sd dichtheid n dichtheid
Dreissena polymorpha referentie bodem 2012 voorjaar 163 142,7 10
Dreissena polymorpha referentie bodem najaar 61 41,8 13
Dreissena polymorpha referentie bodem 2013 najaar 4 9,6 10
Dreissena polymorpha referentie bodem 2014 najaar 30 24,6 13
Dreissena polymorpha proef bodem 2012 voorjaar 146 123,2 10
Dreissena polymorpha proef bodem najaar 58 69,5 13
Dreissena polymorpha proef bodem 2013 najaar 4 7,5 10
Dreissena polymorpha proef bodem 2014 najaar 30 41,6 13
Dreissena polymorpha proef rifballen 2012 voorjaar
Dreissena polymorpha proef rifballen najaar
Dreissena polymorpha proef rifballen 2013 najaar 10283 3101,4 10
Dreissena polymorpha proef rifballen 2014 najaar 2148 1771,2 13

soort deelgebied type monster jaar seizoen gem dichtheid sd dichtheid n dichtheid
Dreissena som referentie bodem 2012 voorjaar 281 200,6 10
Dreissena som referentie bodem najaar 104 64,0 13
Dreissena som referentie bodem 2013 najaar 13 15,7 10
Dreissena som referentie bodem 2014 najaar 91 79,7 13
Dreissena som proef bodem 2012 voorjaar 245 188,0 10
Dreissena som proef bodem najaar 101 105,9 13
Dreissena som proef bodem 2013 najaar 6 11,8 10
Dreissena som proef bodem 2014 najaar 415 777,7 13
Dreissena som proef rifballen 2012 voorjaar
Dreissena som proef rifballen najaar
Dreissena som proef rifballen 2013 najaar 14478 4393,4 10
Dreissena som proef rifballen 2014 najaar 49856 34124,7 13

deelgebied type monster jaar seizoen
Aandeel D. 
Bugensis

Aandeel D. 
Polymorpha

referentie bodem 2012 voorjaar 42% 58%
proef bodem 2012 voorjaar 40% 60%
referentie bodem 2012 najaar 42% 58%
proef bodem 2012 najaar 43% 57%
referentie bodem 2013 najaar 67% 33%
proef bodem 2013 najaar 43% 57%
proef rifballen 2013 najaar 29% 71%
referentie bodem 2014 najaar 67% 33%
proef bodem 2014 najaar 93% 7%
proef rifballen 2014 najaar 96% 4%  
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Biovolume mosselen > 2 mm (ml / m2) 
soort deelgebied type monster jaar seizoen
Dreissena bugensis referentie bodem 2012 voorjaar
Dreissena bugensis referentie bodem najaar
Dreissena bugensis referentie bodem 2013 najaar
Dreissena bugensis referentie bodem 2014 najaar
Dreissena bugensis proef bodem 2012 voorjaar
Dreissena bugensis proef bodem najaar
Dreissena bugensis proef bodem 2013 najaar
Dreissena bugensis proef bodem 2014 najaar
Dreissena bugensis proef rifballen 2012 voorjaar
Dreissena bugensis proef rifballen najaar
Dreissena bugensis proef rifballen 2013 najaar
Dreissena bugensis proef rifballen 2014 najaar

soort deelgebied type monster jaar seizoen
Dreissena polymorpha referentie bodem 2012 voorjaar
Dreissena polymorpha referentie bodem najaar
Dreissena polymorpha referentie bodem 2013 najaar
Dreissena polymorpha referentie bodem 2014 najaar
Dreissena polymorpha proef bodem 2012 voorjaar
Dreissena polymorpha proef bodem najaar
Dreissena polymorpha proef bodem 2013 najaar
Dreissena polymorpha proef bodem 2014 najaar
Dreissena polymorpha proef rifballen 2012 voorjaar
Dreissena polymorpha proef rifballen najaar
Dreissena polymorpha proef rifballen 2013 najaar
Dreissena polymorpha proef rifballen 2014 najaar

soort deelgebied type monster jaar seizoen
Dreissena som referentie bodem 2012 voorjaar
Dreissena som referentie bodem najaar
Dreissena som referentie bodem 2013 najaar
Dreissena som referentie bodem 2014 najaar
Dreissena som proef bodem 2012 voorjaar
Dreissena som proef bodem najaar
Dreissena som proef bodem 2013 najaar
Dreissena som proef bodem 2014 najaar
Dreissena som proef rifballen 2012 voorjaar
Dreissena som proef rifballen najaar
Dreissena som proef rifballen 2013 najaar
Dreissena som proef rifballen 2014 najaar

deelgebied type monster jaar seizoen
referentie bodem 2012 voorjaar
proef bodem 2012 voorjaar
referentie bodem 2012 najaar
proef bodem 2012 najaar
referentie bodem 2013 najaar
proef bodem 2013 najaar
proef rifballen 2013 najaar
referentie bodem 2014 najaar
proef bodem 2014 najaar
proef rifballen 2014 najaar

gem volume sd volume n volume
8 5,8 10
4 2,8 13
0 0,5 10
2 2,3 13
8 4,2 10
5 5,0 13
0 0,4 10

12 32,3 13

51 23,7 10
517 378,5 13

gem volume sd volume n volume
8 5,5 10
6 4,1 13
0 0,4 10
3 2,4 13
8 5,5 10
5 5,9 13
0 0,4 10
1 1,5 13

80 27,3 10
86 108,9 13

gem volume sd volume n volume
17 10,5 10
10 6,4 13
1 0,8 10
5 4,0 13

15 9,1 10
10 10,6 13
0 0,7 10

13 33,4 13

131 40,9 10
603 457,0 13

Aandeel D. 
Bugensis

Aandeel D. 
Polymorpha

51% 49%
50% 50%
39% 61%
50% 50%
69% 31%
43% 57%
39% 61%
48% 52%
90% 10%
86% 14%  
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BIJLAGE 4    

Resultaten statistische toetsing Dreissena 
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Toetsing Factor Parameters P-waarde Conclusie

Najaar 2012 vs najaar 2013 Jaar

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
najaarsmonitoring in 2012 en 2013

Nulmeting 2012 vs najaar 2012 Jaar

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
nulmeting in 2012 en najaarsmeting in 
2012

Nulmeting 2012 vs najaar 2012 Jaar D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen de 
nulmeting in 2012 en najaarsmeting in 
2012

Najaar 2012 en najaar 2013 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Nulmeting 2012 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Najaar 2012 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Najaar 2013 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Najaar 2013: rifbal vs bodem Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
rifballen en de bodem van het 
proefgebied

Najaar 2013:rifbal vs referentie Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
rifballen en het referentiegebied  
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Statistische analyse Dreissena 2013 (Mann Whitney test) 
 
Toetsing Factor Parameters P-waarde Conclusie

Najaar 2012 vs najaar 2013 Jaar

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
najaarsmonitoring in 2012 en 2013

Nulmeting 2012 vs najaar 2012 Jaar

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
nulmeting in 2012 en najaarsmeting in 
2012

Nulmeting 2012 vs najaar 2012 Jaar D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen de 
nulmeting in 2012 en najaarsmeting in 
2012

Najaar 2012 en najaar 2013 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Nulmeting 2012 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Najaar 2012 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Najaar 2013 Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume NS: P>0,05

er is geen significant verschil tussen het 
proefgebied en het referentiegebied

Najaar 2013: rifbal vs bodem Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
rifballen en de bodem van het 
proefgebied

Najaar 2013:rifbal vs referentie Gebied

Dreissena dichtheid, Dreissena 
biovolume, D. bugensis dichtheid, D. 
bugensis biovolume, D. polymorpha 
dichtheid, D. polymorpha biovolume P<0,05

er is een significant verschil tussen de 
rifballen en het referentiegebied
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Statistische analyse Dreissena 2014 
 
Gegevens niet normaal verdeeld (of log of poiss) – > non-parametrisch toetsen 
 
1. Verschil in dichtheid en volume in 2014 tussen rifballen en bodem 
 
1a Verschil tussen rifballen en bodem in proefgebied: 
Mossels totaal: 
Dichtheid  *** P<0.0001 MWU=2 n=26 hogere dichtheid rifballen dan 
bodem 
Volume: *** P<0.0001 MWU=5 n=26 groter volume rifballen dan 
bodem 
 
Quaggamossel: 
Dichtheid  *** P<0.0001 MWU=2 n=26 hogere dichtheid rifballen dan 
bodem 
Volume: *** P<0.0001 MWU=4 n=26 groter volume rifballen dan 
bodem 
 
Driehoeksmossel: 
Dichtheid  *** P<0.0001 MWU=8,5 n=26 hogere dichtheid rifballen dan 
bodem 
Volume: *** P<0.0001 MWU=14 n=26 groter volume rifballen dan 
bodem 
 
1b Verschil tussen rifballen en bodem in referentiegebied: 
Mossels totaal: 
Dichtheid  *** P<0.0001 MWU=0 n=26 hogere dichtheid rifballen dan 
bodem 
Volume: *** P<0.0001 MWU=3 n=26 groter volume rifballen dan 
bodem 
 
Quaggamossel: 
Dichtheid  *** P<0.0001 MWU=0 n=26 hogere dichtheid rifballen dan 
bodem 
Volume: *** P<0.0001 MWU=1 n=26 groter volume rifballen dan 
bodem 
 
Driehoeksmossel: 
Dichtheid  *** P<0.0001 MWU=11,5 n=26 hogere dichtheid rifballen dan 
bodem 
Volume: *** P<0.0001 MWU=19 n=26 groter volume rifballen dan 
bodem 
 
 
1c Verschil tussen bodem proefgebied en bodem referentiegebied in 2014 
Mossels totaal: 
Dichtheid  NS P=0.09  MWU=51.5 n=26 bodem ref. = bodem  
proefgebied 
Volume: NS P=0.55  MWU=73 n=26 bodem ref. = bodem  
proefgebied 
 
Quaggamossel: 
Dichtheid  * P<0.05  MWU=39.5 n=26 bodem ref. < bodem  
proefgebied 



 

 103 

Volume: NS P=0.24  MWU=62.0 n=26 bodem ref. = bodem  
proefgebied 
 
Driehoeksmossel: 
Dichtheid NS P=0.55  MWU=73 n=26 bodem ref. = bodem  
proefgebied 
Volume: NS P=0.20  MWU=60 n=26 bodem ref. = bodem  
proefgebied 
 
 
2. Verschil in dichtheid en volume in bodemmonsters tussen de jaren (alleen bodem 
proefgebied) 
Mossels totaal: 
2014 vs 2012-voorjaar: dichth NS P=0.60 MWU=56.5 n=23 2014 = 2012-
voorjaar 
 volume ** P<0.01 MWU=23 n=23 2014 < 2012-
voorjaar 
2014 vs 2012-najaar: dichth NS P=0.08 MWU=50 n=23 2014 = 2012-najaar 
 volume NS P=0.43 MWU=69 n=23 2014 < 2012-najaar 
2014 vs 2013: dichth *** P<0.0001 MWU=7 n=23 2014 > 2013 
 volume *** P<0.0001 MWU=10 n=23 2014 > 2013 
 
 
Verschil tussen jaren is sign, waarbij 0-meting hoogst was, en 2013 het laagst. 
Dichtheid: Kruskal Wallis: X2= 24.092, df=3, P<0.0005 
Volume: Kruskal Wallis: X2= 24.511, df=3, P<0.0005 
 
Quaggamossel: 
2014 vs 2012-voorjaar: dichth NS P=0.26 MWU=47 n=23 2014 = 2012-
voorjaar 
 volume * P<0.05 MWU=30 n=23 2014 < 2012 –
voorjaar * 
2014 vs 2012-najaar: dichth *** P<0.0001 MWU=30.5 n=26 2014 > 2012-najaar 
 volume NS P=0.92 MWU=82.5 n=26 2014 = 2012-najaar 
2014 vs 2013: dichth *** P<0.0001 MWU=6 n=23 2014 > 2013 
 volume *** P<0.0001 MWU=7.5 n=23 2014 > 2013 
* Het volume quaggamossels was significant hoger in het voorjaar van 2012 dan in 2014, ondanks het feit dat het 
gemiddelde volume lager was dan in 2014 (8 vs 12 ml/m2). Dit wordt veroorzaakt door een grote outlier in de monsters 
van 2014 die het gemiddelde sterk omhoog trekt (119 ml/m2). Deze outlier weegt in de statistische analyse minder 
zwaar mee, waardoor statistisch gezien het volume quaggamossels in 2012 hoger was dan in 2014. 
 
Overall verschil tussen jaren is sign, waarbij 2014 (dichtheid) of 0-meting (volume) het hoogst 
was, en 2013 het laagst. 
Dichtheid: Kruskal Wallis: X2=25.35, df=3, P<0.0005 
Volume: Kruskal Wallis: X2= 23.14, df=3, P<0.0005 
 
Driehoeksmossel: 
2014 vs 2012-voorjaar: dichth ** P<0.005 MWU=15 n=23 2014 < 2012-
voorjaar 
 volume ** P<0.005 MWU=16.5 n=23 2014 < 2012-
voorjaar 
2014 vs 2012-najaar: dichth NS P=0.06 MWU=49 n=26 2014 = 2012-najaar 
 volume NS P=0.08 MWU=51 n=26 2014 = 2012-najaar 
2014 vs 2013: dichth * P<0.05 MWU=32 n=23 2014 > 2013 
 volume * P<0.05 MWU=28 n=23 2014 > 2013 
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Overall verschil tussen jaren is sign, waarbij 2014 (dichtheid) of 0-meting (volume) het hoogst 
was, en 2013 het laagst. 
Dichtheid: Kruskal Wallis: X2=23.99, df=3, P<0.00005 
Volume: Kruskal Wallis: X2= 22.43, df=3, P<0.00005 
 
 
3. Veranderingen op rifballen zelf tussen 2013 en 2014 
Mossels totaal: 
2014 vs 2013: dichth ** P<0.01 MWU=23 n=23 2014 > 2013 
 volume ** P<0.01 MWU=20 n=23 2014 > 2013 
 
Quaggamossel: 
2014 vs 2013: dichth ** P<0.01 MWU=20 n=23 2014 > 2013 
 volume ** P<0.01 MWU=20 n=23 2014 > 2013 
 
Driehoeksmossel: 
2014 vs 2013: dichth *** P<0.0001 MWU=1 n=23 2014 < 2013 
 volume NS P=0.09 MWU=38 n=23 2014 = 2013 
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