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apart te zetten in een andere cylinder en de buddies tussen pot en
deksel te bevestigen, hoopte ik meer duidelijkheid te krijgen. Na
een dag afwezigheid vond ik ’s ochtends een Cepaea met een
vers hoopje witte poep naast zich (Fig. 3). En één van de buddies
was duidelijk aangevreten (Fig. 4).

De conclusie is vooralsnog, dat het merk van de kneedlijm niet
van invloed is. Omdat van beide de precieze samenstelling niet
bekend is, blijft het gissen wat deze kneedlijmen zo aantrekkelijk
maakt voor deze slakken. En waarom alleen Cepaea er een voor-
liefde voor heeft.
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Figuur 4.
Aangevreten Pritt®
bud

* Blu-Tack® is een herbruikbare, blauw gekleurde kneedlijm
waarvan de precieze samenstelling niet bekend is. Het bevat o.a.
synthetisch rubber, polymeren, oliebestanddelen en anorganische
vulmiddelen (bron: Wikipedia).

De verspreiding van de quaggamossel in de rijkswateren

A. Bij de Vaate en E.A. Jansen

Summary.- An overview is given of the population structure and distribution of the Quaggamussel Dreissena rostriformis bugensis in
several waters of the Netherlands. Although recently introduced, this species becomes a common element in the large freshwater bodies
of the Netherlands.

Inleiding
In 2006 werd de quaggamossel, Dreissena rostriformis bugen-
sis (Andrusov, 1897), voor het eerst in Nederland, in het Hol-
landsch Diep, aangetroffen (Bij de Vaate, 2006). Het is de
tweede Dreissenasoort die thans in ons land voorkomt. De
driehoeksmossel, Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), die de
quaggamossel voor ging, moet omstreeks het begin van de
19de eeuw al een vaste bewoner zijn geweest van de Neder-
landse binnenwateren. Beide soorten zijn afkomstig uit het
Ponto-Kaspische gebied (omgeving Zwarte - en Kaspische
Zee). Waarom de quaggamossel pas ongeveer 200 jaar later in
West-Europa arriveerde dan de driehoeksmossel, terwijl ze in
hun manier van voortplanten, hun habitatvoorkeur en le-
venswijze sterk op elkaar lijken, is een interessante vraag die
echter nog niet beantwoord kan worden.
In ons land is de driehoeksmossel een belangrijke component
van het ecosysteem van de grotere wateren zoals het IJs-
selmeer, het Markermeer, de Veluwerandmeren, het Holland-
sch Diep en het Haringvliet. Ze filtreren de waterkolom en
kunnen daardoor van belang zijn bij het verkrijgen c.q.
behouden van helder water. Tevens vormen ze een belangrijke
voedselbron voor sommige watervogels (o.a. kuif-, tafel-, top-
pereenden en meerkoeten) en vissen (o.a. blankvoorn en aal).
Ook vormen kluitjes van mosselen een habitat voor andere
ongewervelde diersoorten.
Omdat op basis van diverse literatuurgegevens geconcludeerd
werd dat de quaggamossel zich wellicht beter thuis voelt in de
zoete Nederlandse oppervlakte wateren dan de driehoeksmos-
sel is, in opdracht van Rijkswaterstaat, in de tweede helft van
2008 nagegaan in hoeverre de quaggamossel inmiddels in de
rijkswateren was doorgedrongen. De resultaten van dit onder-
zoek zijn in deze bijdrage samengevat.

Methoden
De bemonsteringen werden uitgevoerd in de periode 7 juli tot
1december 2008. In totaal werden 52 locaties bemonsterd waar-
bij drie verschillende methoden gehanteerd werden:
1. Waar mogelijk (door de beschikbaarheid van een meetvaar-

tuig) werd de bodem bemonsterd met een kleine mosselkor
(Afb. 1).

2. In het Hollandsch Diep werd een vijftal locaties vanaf een

meetvaartuig bemonsterd met een Van Veenhapper (Afb. 2).
Deze locaties waren in 2007 al eens eerder op dezelfde ma-
nier bemonsterd.

Afbeelding 1. De kor
(breedte ca. 1 m)
waarmee de mosselen
werden opgevist (foto:
Joop Tempelaars).
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3. Wanneer geen meetvaartuig beschikbaar was werden stenen
in het littoraal bemonsterd. De bemonsterde stenen dienden
tenminste 30–40 cm onder water te liggen.

Er werd naar gestreefd om per locatie minimaal 300 dreissena’s
te verzamelen. Dit was echter bij het bemonsteren van de stenen
in het littoraal niet altijd mogelijk. Op de locaties waar de Dreis-
senadichtheid relatief laag was werd één uur intensief verza-
meld.
De Dreissena’s in de monsters werden uitgezocht met behulp
van een loeplamp (vergroting 3x). Deze loeplamp werd ook
gebruikt bij het determineren en het meten van de schelplengte
(afgerond op hele mm’s). Exemplaren <7 mm werden gedeter-
mineerd en gemeten met behulp van een stereomicroscoop (ver-
groting tot 10x).
Voor het onderscheid van beide Dreissenasoorten werden de
determinatiekenmerken gehanteerd, zoals beschreven door Bij
de Vaate & Jansen (2007).
De in de monsters aanwezige cohorten in een lengte-frequen-
tieverdeling werden onderscheiden met behulp van waarschijn-
lijkheidspapier (Harding, 1949).

Resultaten
Het onderzoek vond plaats in de volgende wateren en/of
gebieden:
a. het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer,

Gouwzee, IJmeer en de randmeren rond Flevoland),
b. de Rijntakken, inclusief het Pannerdensch - en Amsterdam-

Rijnkanaal,
c. de Maas, inclusief de Bergsche Maas en Amer,
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Figuur 1. Het voorkomen van
de quaggamossel op de onder-
zochte locaties in de rijkswa-
teren in 2008. Gegeven is het
percentage quaggamosselen in
de Dreissenagemeenschap. In
de zwart omrande wateren zijn
meerdere locaties bemonsterd
en is de range van percentages
gegeven.

Afbeelding 2. De Van
Veenhapper in geopende
toestand.
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d. het benedenrivierengebied (Hollandsch Diep en Haringvliet).
Het bleek dat de quaggamossel in alle onderzochte wateren
voorkwam. In figuur 1 zijn de resultaten samengevat. Hierin is
gegeven het percentage van quaggamosselen in de aangetroffen
Dreissenagemeenschap. Per gebied kunnen de volgende kant-
tekeningen worden gemaakt:

a. IJsselmeergebied
Uit de populatieopbouw van de quaggamosselen kan gecon-
cludeerd worden dat het IJsselmeer vanuit het zuidelijk deel
in noordwaartse richting is gekoloniseerd en dat de mosselen
in het hele gebied zich nog in een kolonisatiefase bevinden.
Deze conclusie is gebaseerd op een vergelijking van de
gegevens verzameld in oktober en november 2008 in het

noordelijk -, centrale – en zuidelijk deel (Fig. 2 ). In het
zuidelijk deel konden eind 2008 al twee cohorten van quag-
gamosselen worden onderscheiden, in het centrale – en
noordelijk deel nog slechts één. Ook nam de maximale
schelplengte van de aangetroffen quaggamosselen af van
zuid naar noord.
Uit incidentele eerdere waarnemingen bleek dat de quag-
gamossel in 2007 al in het IJsselmeer aanwezig was. Bij een
jaarlijkse opname van de Dreissenapopulatie op stenen in
het littoraal van de locatie Trintelhaven (halverwege de dijk
Enkhuizen-Lelystad) werd de soort in oktober 2006 nog niet
waargenomen, in oktober 2007 bestond 1% van de Dreisse-
na’s uit quaggamosselen en in oktober 2008 was het percent-
age gestegen tot 49. Overigens werden in 2007 ook in het
IJmeer al quaggamosselen aangetroffen.

b. Rijntakken
In de IJssel werden naar verhouding heel weinig Dreissena’s
op de stenen in het littoraal aangetroffen. Dit gold overigens
ook voor andere groepen van ongewervelde dieren die in
deze biotoop plegen voor te komen.
Uit interne waarnemingen van Rijkswaterstaat blijkt dat in
2007 in de benedenloop van de IJssel al quaggamosselen

werden aangetroffen, evenals op verschillende locaties in de
Waal.
Hoewel op de locatie in de Nederrijn bij Wageningen al
quaggamosselen <25 mm werden aangetroffen, kon in de
populatieopbouw slechts één cohort met een gemiddelde
schelplengte van 12,5 mm (st.dev. 2,5) worden onderschei-
den. De populatieopbouw kwam overeen met die in het
Amsterdam-Rijnkanaal (Fig. 3).

c. Maas
Bij eerdere incidentele bemonsteringen werden in september
2007 al tot bovenstrooms van de stuw bij Sambeek quag-
gamosselen aangetroffen. In 2008 lag de meest stroomop-
waarts gelegen locatie waar nog quaggamosselen werden
aangetroffen bovenstrooms van de stuw bij Linne. Een en
ander wijst er op dat de Maas in stroomopwaartse richting
wordt gekoloniseerd.
In de benedenloop van de Maas (Bergsche Maas en Amer)
lijkt de driehoeksmossel vrijwel geheel te zijn verdrongen
door de quaggamossel. Of dit ook heeft geleid tot een hogere
Dreissenadichtheid kan niet worden vastgesteld, daarvoor
ontbreken de gegevens.

d. Benedenrivierengebied
In het Hollandsch Diep bleek dat het quaggamosselaandeel
in de Dreissenapopulatie op vijf locaties, die in 2008 voor de
tweede keer met een Van Veenhapper werden bemonsterd,
varieerde van 43 tot 94 %; het gemiddelde percentage nam
toe van 34% in 2007 tot 62% in 2008.
In 2008 konden bij beide soorten twee cohorten worden
onderscheiden (Fig. 4). Bij de driehoeksmosselen had de

eerste cohort een gemiddelde schelplengte van 3,2 mm
(st.dev. 1,5) en de tweede van 11,1 mm (st.dev. 3,4); bij de
quaggamosselen waren deze waarden respectievelijk 5,5
(st.dev. 2,6) en 19,3 mm (st.dev. 5,7). Dit wijst er op dat
quaggamosselen sneller groeien dan driehoeksmosselen.
Ook bleek dat de quaggamosselen in het Hollandsch Diep
aanzienlijk groter kunnen worden dan de driehoeksmosselen.
De maximale schelplengte van de aangetroffen quaggamos-
selen bedroeg in 2008 34 mm, die van driehoeksmosselen
slechts 22 mm.
Ten opzichte van 2007 bleek dat op de genoemde vijf
locaties de gemiddelde dichtheid van de quaggamossel was
toegenomen. Bij de driehoeksmossel was slechts op twee
locaties de gemiddelde dichtheid hoger. Echter door de hoge
standaardafwijking van het gemiddelde zijn de verschillen
tussen 2007 en 2008 voor beide soorten niet significant, ook
al was het totaal aantal quaggamosselen in de monsters in
2008 ongeveer een factor 4 hoger dan in 2007.
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Figuur 2. De populatieopbouw van quaggamosselen in het IJsselmeer
(gebaseerd op gegevens verzameld in oktober en november 2008; de lengte 2
mm representeert alle mosselen <2,5 mm).

Figuur 3. De populatieopbouw van quaggamosselen in de Nederrijn bij
Wageningen en in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Zoelen.

Figuur 4. De populatieopbouw van driehoeks- en quaggamosselen in het Hol-
landsch Diep, gebaseerd op alle waarnemingen verricht in november 2008 (de
lengte 2 mm representeert alle mosselen <2,5 mm).
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De dichtheidstoename van de Dreissena’s in 2008 is deels te
verklaren uit het latere bemonsteringstijdstip in dat jaar.
Aangenomen mag worden dat de twee onderscheiden
cohorten bij de driehoeks- en quaggamosselen afkomstig
waren van een broedvalpiek in april/mei en in augustus/sep-
tember. Bij de bemonstering in 2007, die in augustus plaats
vond, is de tweede broedvalpiek in dat jaar gemist. Om toch
een acceptabele vergelijking tussen beide jaren te kunnen
maken zijn de mosseldichtheden omgerekend naar asvrij
droog vleesgewicht (ADW). Dit was mogelijk door gebruik
te maken van de relatie tussen de schelplengte en het
vleesgewicht die in oktober 2008 voor beide Dreissena-
soorten was bepaald in het zuidelijk deel van het IJsselmeer.
Het bleek dat de totale hoeveelheid ADW van de quagg-
amosselen op de in totaal 2,5 m2 bemonsterde bodem (som
van de bemonsterde oppervlakken op de vijf locaties) was
toegenomen van 13,6 gram in 2007 naar 24,0 gram in 2008.
Bij de driehoeksmosselen, waarvan het totaal aantal
aangetroffen individuen in beide jaren nauwelijks verschilde,
was de totale hoeveelheid ADW echter teruggelopen van 8,9
naar 4,6 gram per 2,5 m2. Nagenoeg een halvering dus ten
opzichte van 2007. Het totale Dreissena-ADW was met 27%
toegenomen: van 22,5 gram (per 2,5 m2) in 2007 tot 28,6

gram in 2008. Het aandeel van de quaggamossel daarin nam
toe van 74 naar 84%.
Wat opviel in het Haringvliet was dat met de mosselkor
kluiten van Dreissena’s werden opgevist met een dode
driehoeks- of quaggamossel als primair aanhechtingssub-
straat (Afb. 3). Dit wijst op een beginnende vorming van
mosselbanken. In het Hollandsch Diep bestaat het primaire
aanhechtingssubstraat voornamelijk uit schelpen van Unioni-
dae (Unio tumidus en U. pictorum) en korfmosselen
(hoofdzakelijk Corbicula fluminea). Deze mosselsoorten
komen ook in het Haringvliet voor maar spelen daar dus
kennelijk een ondergeschikte rol als primair aanhech-
tingssubstraat.
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Afbeelding 3. Een kor
vol kluitjes met Dreisse-
na’s uit het Haringvliet
(foto: Joop Tempelaars)

Landslakken uit Suriname: een nieuwe start in een oude traditie

Bram Breure

Land snails from Suriname: a fresh start in an old tradition
Dutch collections of Suriname land snails will be digitalized, in the context of a project with a broader aim. A parallel taxonomic
revision has begun, which should also involve an analysis of the biogeography. This work stands in a Dutch tradition of attention for
the malacofauna of this country (a former colony), which started in 1914 with Vernhout’s overview.

Inleiding
Als oud-kolonie geniet Suriname nog steeds meer dan normale
belangstelling van Nederland, ook in biologisch opzicht. Zo is in
het kader van de “armoedebestrijding” - met geld van het Minis-
terie van Ontwikkelingszaken - recent een project op Naturalis
van start gegaan dat beoogt in Nederland aanwezige collecties
door digitalisering toegankelijk te maken. Medewerkers van het
Surinaams Museum in Paramaribo zullen gedurende het twee
jaar durende project naar Leiden komen om collecties te be-
werken. Vogels, vissen, vlinders en libellen vormen de hoofd-
moot van het project. Maar slakken zijn via de ‘achterdeur’ naar
binnen gekropen: ook de collectie landmollusken wordt gedigi-
taliseerd. Tegelijkertijd wordt een onderzoeksproject uitgevoerd
dat tot een taxonomische revisie en een analyse van de bio-
geografie moet leiden (Breure, in voorbereiding).
Het eerste samenvattende overzicht van de Surinaamse niet-
mariene mollusken is de publicatie van Vernhout (1914). Hij
noemt 53 soorten landslakken, waaronder 5 nieuwe. Ruim een

halve eeuw later volgen de artikelen van Van Regteren Altena
(1964, 1974, 1975) en Breure (1976). Afgezien van een kort
artikel (Makhan, 1998), is er sinds die tijd geen aandacht meer
geweest voor de niet-mariene malacofauna van Suriname.

Verzamelaars en materiaal
De Nederlandse collecties bevatten materiaal dat door diverse
verzamelaars bijeen is gebracht. Het waren meestal òf generalis-
ten òf specialisten op een ander gebied (ornithologie, entomolo-
gie, ichthyologie, herpetologie). Namen als W.C. van Heurn,
G.F. Mees, M. Boeseman en M.S. Hoogmoed duiken met enige
regelmaat op. Een bioloog die jarenlang in Suriname gewoond
en gewerkt heeft, is D.C. Geijskes. Hij is bekend om zijn vele
werk aan libellen, maar had een brede belangstelling en verza-
melde ook landslakken. Zijn materiaal is voornamelijk in de col-
lectie van het Surinaams Museum; zijn archief is in Naturalis en
bevat o.a. velddagboeken. De enige professionele malacoloog
die korte tijd in het land verzameld heeft, is C.O. van Regteren


