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Wat zijn de socio-economische 
gevolgen van de aanwezigheid  
van kwallen?

Eén van de doelstellingen van het MEMO- 
project is de evaluatie van de socio-eco-
nomische gevolgen en milieuimpact van 
de introductie en de aanwezigheid van  
Mnemiopsis leidyi. In dit project maken 
we gebruik van een ecosysteem benade-
ring. Zo kunnen we beoordelen hoe inva-
sies van ribkwallen en kwallen het eco-
systeem, waarin ze zich manifesteren,  
kunnen beïnvloeden. Meer in het bijzon-
der, gaan we na welke diensten van het 
mariene en kustmilieu het meest zijn ge-
troffen. Een van de meest directe en voor 
de hand liggende effecten is de mogelijke 
schade aan de visserijsector. Daarnaast is 
er ook een devaluatie van de recreatieve 
kwaliteit en ontstaan er problemen bij  
industriële installaties die zeewater gebrui-
ken in hun koelsystemen. Via deze stake-
holders willen we ons een beter beeld vor-
men van de algemene impact van kwallen, 
zorgen voor een adequate waarneming 
van het probleem en negatieve gevolgen  
proberen te voorkomen. In het MEMO-pro-
ject ontwikkelden we verschillende tech-
nieken om de socio-economische effecten 
te beoordelen van gelatineus plankton, 
en in het bijzonder de impact van M. leidyi 
voor de lokale stakeholders. Waar mogelijk  
willen we het verlies aan welzijn door de 
aanwezigheid van kwallen kwantificeren.

Zo kan strandrecreatie onmogelijk of ten minste 
veel minder aangenaam worden bij de aanwe-
zigheid van kwallen. Daardoor kunnen vakanties 
aan de kust aan populariteit verliezen. De eerste 
resultaten van een enquête onder strandtoeristen 
in België tonen aan dat toeristen zich niet al te 
bezorgd maken over de aanwezigheid van kwallen. 
Tenzij ze al een keer werden gestoken. De meeste 
mensen zijn erg voorzichtig, omdat ze niet weten 
of de betrokken soort in staat is te netelen. Als er 
kinderen aanwezig zijn, nemen toeristen geen 
risico’s en vermijden alle contact met kwallen. Het 
publiek wil graag op de hoogte gehouden worden 
door deskundigen over de risico’s van de kwallen-
soorten die in hun omgeving kunnen voorkomen.

Een ander probleem is van esthetische aard. 
Het zicht en de geur van grotere aangespoelde 
kwallen wordt als onaangenaam ervaren. In het 
geval van M. leidyi, is er geen risico op steken en 
de individuen zijn klein en onopvallend eens ze 
aanspoelen op het strand. Daarom zijn strand-
toeristen zich meestal niet bewust zijn van hun 
aanwezigheid. Dit is echter niet het geval voor 
duikers, die kwallen en ribkwallen zoals M. leidyi, 
wel opmerken. Duikers hebben een goede soor-
tenkennis wat kwallen betreft en zijn goed op de 
hoogte van de verspreiding van de verschillende 
soorten. Kortom: de reactie op hun aanwezig-
heid verschilt aanzienlijk tussen de verschillende 
toeristische sectoren.

» Vangst in september 2012 aan de Belgische kust, vol zeepaddestoelen (Rhizostoma octopus).
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MEMO: verslag van de campagne
Tijdens de laatste twee weken van oktober 
2012, werd er speciaal voor het onderzoek 
naar Mnemiopsis leidyi een staalnamecam-
pagne gepland. Tijdens deze campagne 
namen we plankton monsters in Noord-
Frankrijk, België, het zuidelijke deel van 
Nederland en Zuid-Engeland om de verde-
ling en het aantal gelatineuze soorten in de 
Noordzee en het Kanaal regio te bestuderen.

Na een periode van zorgvuldig plannen, begon de 
internationale MEMO ploeg met haar Mnemiopsis 
zoektocht op 14 oktober in Boulogne-sur-Mer 
met het Franse onderzoeksschip de Thalia. Helaas, 
slecht weer en verraderlijke zandbanken dwars-
boomden de staalname tijdens de eerste week. 
De Thalia moest aanleggen in Duinkerke voor een 
korte pauze. De MEMO wetenschappers maakten 
van de gelegenheid gebruik om stalen te nemen 
in de haven en vonden onverwacht hun eerste 
Mnemiopsis exemplaren binnen de havenmuren. 
Terug op zee ging de Thalia naar Belgische en 

Nederlandse wateren en vond men steeds gro-
tere aantallen Mnemiopsis. Bij staalname op de 
Westerschelde, Oosterschelde en het Grevelin-
genmeer, werd het duidelijk dat ze de Mnemiopsis 
jackpot gevonden hadden. Per planktonsleep 
werden duizenden individuen aangetroffen, wat 
emmers vol kwallen opleverde. Eenmaal terug 
in mariene wateren, namen de dichtheden snel 
weer af. Vervolgens stak de Thalia het Kanaal over, 
en de zoektocht werd hervat in Britse wateren, 
meer bepaald in de monding van de Theems 
en in de nabijheid van Dover en Dungeness. De 
dichtheden aan gelatineus en ander zooplankton 
waren verrassend laag, en geen enkele Mnemi-
opsis werd waargenomen. Hoewel… na twee 
weken bemonstering waren de diepvriezers en 
staalnamerecipiënten aan boord van de Thalia 
volledig gevuld met monsters voor analyses ivm 
de distributie, verspreiding, populatiegenetica, 
en voedselwebstructuur van gelatineus plankton. 
Terug in Boulogne-sur-mer werden deze monsters 
verdeeld over de onderzoeksinstituten, en na 

een welverdiende rust zullen de MEMO weten-
schappers zich terugtrekken in hun labo’s en een 
gedetailleerd, grensoverschrijdend Mnemiopsis 
verhaal schrijven. Wordt vervolgd!

» Sophie Pitois wetenschapper bij Cefas.
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» Lodewijk vanWalraven werkt voor Deltares.
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De ervaringen van de MEMO partnerlanden met 
M. leidyi zijn tot nu toe ook uiteenlopend. Er waren 
waarnemingen langs de kusten van het Europese 
vasteland, maar de Engelse kustwateren bleven 
tot op heden gespaard. Wanneer respondenten 
weinig vertrouwd zijn met een onderwerp, zijn 
enquêtes bij het grote publiek minder nuttig om 
de economische impact te bepalen. Daarom heb-
ben we samen met onderzoekers van het Britse 
‘National Ecosystem Assessment’ verschillende 
scenario’s van het voorkomen van kwallen langs 
de Britse kust bestudeerd en het resulterende 
verlies aan strandrecreatie in kaart gebracht. Een 

andere vragenlijst werd ontwikkeld voor vissers 
om informatie te verkrijgen over de kosten van 
de vangstverliezen en de schade aan apparatuur. 
Ook de hogere transportkosten die vissers onder-
vinden wanneer hun werk door de aanwezigheid 
van kwallen wordt belemmerd kwamen hierbij 
aan bod. Cefas waarnemers droegen bij aan het 
project en verschaften bijvoorbeeld informatie 
over, de problemen die sleepnetvissers kunnen 
hebben wanneer zeepaddestoelen (Rhizostoma 
octopus) de opening van het sleepnet blokkeren 
of de stabiliteit in gevaar brengen als de netten 
zwaar beladen zijn met kwallen.

Naast nog meer interviews met vissers en toe-
risten zal verder onderzoek worden verricht om 
meer inzicht te krijgen over de impact die kwallen 
kunnen hebben op ondernemingen die zeewater 
gebruiken voor de koeling van hun installaties en 
om de kosten in te schatten van de monitoring 
van kwallen. Deze effecten zijn meestal directe 
gevolgen van een kwallenbloei. Daarom is er meer 
ecologisch onderzoek nodig om de lange termijn 
effecten van kwallen invasies op het bredere 
ecosysteem te meten en de mogelijke gevolgen 
voor het menselijk welzijn te begrijpen.

» De internationale MEMO bemanning bij de Thalia.

© S. Pitois - Cefas

> (vervolg pagina 1)



3

» Het Cefas instituut gelegen in Lowestoft, Engeland.

PP4: Cefas, ‘Centre for Environment, 
Fisheries and Aquaculture Science’
Cefas levert een belangrijke bijdrage tot 
het verzekeren van gezonde en duurzame 
mariene en zoetwatermilieus voor huidige 
en toekomstige generaties. Het is onze mis-
sie om als erkende koplopers in mariene en 
aquatische wetenschappen een echt verschil 
voor de samenleving te maken. Als het meest 
diverse toegepast marien wetenschapscen-
trum in het Verenigd Koninkrijk helpen we bij 
de vormgeving en uitvoering van het beleid 
via onze internationaal gerenommeerde we-
tenschappelijke kennis en samenwerkings-
verbanden tussen de EU, de Britse overheid, 
niet-gouvernementele organisaties, onder-
zoekscentra en het bedrijfsleven. Ons werk 
brengt ons van zoetwater naar open zee en 
omvat zowel wilde als gekweekte vis. Onze 
invloed en onze autoriteit bestrijkt een breed 
spectrum van onderwerpen, waaronder:

Gevolgen van klimaats- 
verandering en aanpassing
Het ‘Marine Climate Change Centre’ - de MC3 – 
van Cefas coördineert het huidige denken rond 
mariene klimaatverandering, onderzoekt hiaten in 
onze kennis en helpt het Verenigd Koninkrijk bij de 
formulering van een robuust antwoord op deze 
belangrijke uitdagingen. De MC3 is een nationaal 
erkend centrum voor analyse en advies over de 
effecten van veranderingen op onze kusten en in 
onze zeeën, en biedt toegang tot de breedte en 
diepte van de toegepaste mariene wetenschap-
pen. Daarnaast stelt het ook expertise over de 
economie van de mariene klimaatverandering 
beschikbaar, met de nadruk op monitoring en 
modellering, impact en beoordeling en mitigatie 
en adaptatie.

Mariene planning en  
milieuvergunning
Ons programma richt zich op de ontwikkeling 
van instrumenten, methoden en benaderingen 
die een ruimtelijke component hebben. Deze 
ruimtelijke gegevens gebruiken we voor Britse 
offshore wateren. De tools gaan van eenvoudige 
methoden, zoals de kwantificering van menselijke 
activiteiten op het Brits continentaal plat, tot meer 
complexe ruimtelijke modellen rond cumulatieve 
en in-combinatie-effecten tussen concurrerende 
activiteiten.

Duurzaam beheer van de visserij
Ons werk helpt bij de bescherming van het zee-en 
zoetwatermilieu en zorgt voor gezonde, duur-
zame visbestanden voor de toekomst. Wij helpen 
onze klanten om deze doelstellingen te bereiken 
via deskundig advies over de visserijbeoordeling, 
monitoring en het beheer van programma’s, en 

via onpartijdige, onafhankelijke reviews en aanbe-
velingen. Onze kennis, ons onderzoek en advies is 
gevraagd door de overheid, de lokale overheden 
en het bedrijfsleven.

Mariene biodiversiteit en  
habitats
We ontwikkelen permanent onze kennis over de 
manier waarop ecosystemen functioneren en 
reageren op verandering. Onze geïntegreerde 
aanpak verzekert dat wij een duidelijk overzicht 
kunnen aanbieden, zodat de nodige beslissingen 
en acties kunnen worden genomen. Thema’s zijn 
oa: Ecosysteem aanpak voor de visserij, Mariene 
ecosysteem verbindingen, Marien Habitat Map-
ping Framework (MESH), Microbiële ecologie, 
niet-inheemse soorten, Fytoplankton ecologie.

Vis en schaaldieren,  
gezondheid en hygiëne
Waterdieren zijn gevoelig voor natuurlijk en door 
de mens veroorzaakt leed, zoals ziekte en ver-
ontreinigende stoffen. Deze kunnen een invloed 
hebben op de gezondheid van individuele or-
ganismen of populaties. Er zijn mogelijks ook 
effecten op de voedselketen, inclusief de mens. 
Een duurzaam aquatisch milieu en de rationele 
exploitatie van zijn natuurlijke rijkdommen vereist 
inzicht in de aard, het mechanisme en de impact 
van dergelijke stressoren en het beheer ervan.

Noodmaatregelen
Cefas heeft een lange en voortdurende staat van 
dienst in het leveren van deskundig advies en 

diensten bij chemische en olie-lozingen in het 
mariene milieu. Hierbij horen onze 24/7 advies-
dienst (zowel milieu-en gezondheidsaspecten), 
modellering, analytische diensten en de opzet 
en uitvoering van de effectbeoordeling en mo-
nitoringprogramma’s.

Cefas en MEMO
In de geplande activiteit 1 van het MEMO-
programma, heeft Cefas bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het Standaard Operationeel 
Protocol (SOP) voor een adequate bemonstering 
van gelatineuze soorten. In 2011 en 2012, heeft 
Cefas een intensieve bemonsteringscampagne 
geleid met meerdere campagnes in de zuidelijke 
Noordzee en het Engels Kanaal langs de Britse 
kust om te beoordelen of Mnemiopsis leidyi was 
geïntroduceerd in de Britse wateren. In activiteit 
3   werkt Cefas, in samenwerking met de andere 
partners, aan de ontwikkeling van het plankton 
ecosysteem model, gebaseerd op de combinatie 
van een hydrodynamisch en biogeochemisch 
model met een individueel gebaseerd model, 
gericht op de passieve beweging van M. lei-
dyi door de stroming. Cefas werkt ook aan de 
sociaal-economische aspecten van het project 
in samenwerking met de Universiteit van East 
Anglia: een vragenlijst is ontwikkeld en verspreid 
onder de verschillende belanghebbenden. Als 
case-studie, is het werk gericht op de bepaling 
van de sociaal-economische gevolgen van kwal-
len verspreid in Britse wateren. Dit werk werd in 
mei 2012 gepresenteerd tijdens de projectver-
gadering in Lowestoft lab.
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Interview van de maand:  
Marije Schaafsma, milieueconoom bij 
CSERGE, werkt voor Cefas

ecosystemen en invasieve soorten is weer iets 
heel nieuws voor mij, maar ik vind het leuk om 
de kennis die ik over milieueconomie heb op 
verschillende fronten toe te passen. 

Wat is jouw taak binnen het MEMO-project?
Als milieueconoom houd ik mij meer bezig met 
de menselijke kant van de milieuproblemen. 
Zo willen we binnen MEMO een idee krijgen van 
de effecten van invasies en plagen van kwallen in 
de kustwateren op de mensen die deze wateren 
gebruiken. Daaronder vallen niet alleen vissers, 
maar ook toeristen en andere badgasten, en 
bedrijven die zeewater gebruiken ter koeling 
van hun installaties. Een goed voorbeeld van 
het effect dat kwallenplagen kunnen hebben 
komt uit Schotland, waar een energiecentrale 
tijdelijk moest worden gesloten omdat grote 
hoeveelheden kwallen de koelwatersystemen 
blokkeerden. Het is dus mijn taak om deze sociale 
en economische effecten te onderzoeken.

Marije, kan je jezelf kort voorstellen en  
uitleggen waarom je werkt rond gelatineus 
plankton?
Ik werk als milieueconoom bij het ‘Centre for Social 
and Economic Research on the Global Environ-
ment’ (CSERGE) aan de University of East Anglia 
in Norwich, VK. Binnen het MEMO project werk ik 
met Tiziana Luisetti en Kerry Turner aan de socio-
economische studie rond de impact van invasieve 
kwallen. Voordat ik met het MEMO-project begon, 
heb ik een proefschrift geschreven aan het Insti-
tuut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Dat proefschrift ging 
over de economische waarde die de bevolking 
hecht aan de verbetering van de waterkwaliteit 
in de Schelde en de Rijn, om zo de baten van de 
invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water in 
te schatten. Daarna ben ik naar Engeland verhuisd 
en heb ik twee jaar als postdoc aan een project 
over ecosysteemdiensten van tropische bossen 
in Tanzania gewerkt. Onderzoek over marine 

© Marije Schaafsma

Volgende MEMO vergadering:
¬  3-5 april 2013 in Wimereux

Vansteenbrugge L., Van Ginderdeuren K., Van 
Regenmortel T., Hostens K. & Vincx M. (2012) 
Larval mantis shrimp Rissoides desmaresti 
(Risso, 1816) (Stomatopoda) in the Belgian 
part of the North Sea. Belg. J. Zool., 
142 (2) : 154-158

Welke resultaten verwacht je binnen het  
MEMO-project? Wat hoop je te bereiken?
Het zou goed zijn als dit project een beter beeld kan 
geven van de omvang van de risico’s verbonden aan 
invasies en plagen van kwallen, waaronder M. leidyi. 

Omdat dit ecosysteem zo belangrijk is voor de 
inkomsten van veel mensen, is meer informatie 
over het risico en de kosten van belang voor 
marine beleidsmakers op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau. 
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Publication

» Rissoides desmaresti.

Nu mag dit nog een  
ver-van-mijn-bed-show  
zijn en zijn er zaken die 
dringender lijken, maar 
invasies kunnen grote 
veranderingen in een 

ecosysteem veroorzaken


