
Achtergrond
Drijflagen van blauwalgen zijn een jaarlijks

terugkerende bron van ergernis voor iedereen

die van het water van het Volkerak en

Zoommeer wil genieten. De dikke algenlaag kan

ontstaan doordat het water in de meren zeer

rijk aan voedingsstoffen is waardoor algen goed

kunnen groeien. De natuurlijke algeneters

(mosselen, watervlooien, etc.) zijn echter niet in

voldoende mate aanwezig om de algen weg te

eten waardoor gedurende de zomer grote

algendichtheden kunnen ontstaan.

Rijkswaterstaat probeert met diverse

maatregelen de overmaat aan algen terug te

dringen. Eén van deze maatregelen die dit

seizoen onderzocht worden, is het inzetten van

Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha). Om

voedsel te verkrijgen filtert dit schelpdier het

water en haalt daarmee algen en andere

zwevende deeltjes uit het water.

Algenoverlast en mosselen
Beken als de Steenbergse Vliet en de Dintel

doorstromen delen van België en Brabant waar

intensieve bemesting van het land plaatsvindt.

Een deel van deze meststoffen (stikstof en

fosfaat) komt in het water terecht en bereikt via

de beken het Volkerak.

Mosselen werken de algenoverlast tegen. Zij zijn

in staat om deeltjes en algen uit het water weg

te filteren en kunnen in principe dus de toevoer

van de voedingsstoffen verminderen. Ten

tweede eten zij ook de algen op die in het water

zitten dat zij filtreren. Dit draagt bij tot een

vermindering van het aantal algen en deeltjes

waardoor vervolgens de algenbloei afneemt. Om

dit principe en de filterefficiëntie van de

mosselen te onderzoeken voert TNO in samen-

werking met Bureau Waardenburg in opdracht

van Rijkswaterstaat momenteel een experiment

uit in de monding van de Steenbergse Vliet.

Mosselfilter
In het water is het prototype van een

mosselfilter hierin de mosselen geïnstalleerd.

Het water van de Steenbergse Vliet doorstroomt

deze drijvende constructie en de mosselen

filtreren de deeltjes en daarmee de

voedingsstoffen uit het water. De mosselen

leggen vervolgens een deel van deze

voedingsstoffen vast als mosselvlees en een deel

wordt uitgescheiden als poep, wat bezinkt en in

het filter wordt opgevangen. Door regelmatig

metingen uit te voeren wordt informatie over de

filterefficiëntie van de mosselen en de daarmee

te behalen reductie van meststoffen in het water

verkregen.

Toekomst
Dit mosselfilter zal tot juli 2002 in de

Steenbergse Vliet blijven liggen waarna,

afhankelijk van de resultaten, een grootschalig

experiment is gepland.
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