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Het ‘planktonvlot’
Uit voorafgaand onderzoek blijkt dat voor 
de kweek van Mnemiopsis leidyi een gevari-
eerde voeding, bestaande uit verschillende 
soorten plankton, noodzakelijk is. Om in een 
grote hoeveelheid zoöplankton te kunnen 
voorzien, bouwde David Vuylsteke (ILVO) 
een ‘planktonvlot’. 

Dit vlot werkt volgens het “air lift” principe. Een 
luchtpomp, die zich boven het wateroppervlak 
bevindt, blaast lucht in een buis die enkele 10-tal-
len cm onder het wateroppervlak zit met een 
debiet van  200l/h. De opstijgende luchtbelletjes 
brengen zo het water samen met het zoöplank-
ton mee naar boven en dat wordt in een emmer 
gestort. Het water verlaat de emmer doorheen 
een 150µm filter, waarbij het zoöplankton in de 
emmer wordt verzameld. Om de efficiëntie van 
het planktonvlot nog verder te verhogen, is de 
inlaat van de aanzuigbuis onder water voorzien 
van een LED-licht, zodat ’s nachts het fototactische 
plankton zich verzamelt rond de inlaat. Op die 
manier gebeurt de staalname van zoöplankton 
automatisch 24h per dag. Het volstaat de emmer 
1 maal per dag te ledigen.

Het planktonvlot werd reeds getest in de  
“Spuikom” in Oostende. Hierbij werden meer dan  
1 000 000 organismen in 48h verzameld, bestaan-
de uit copepoden, larven van vissen, gastropoden, 
polychaeten, krabben, aasgarnalen, e.d. Het zou 
bovendien ook mogelijk zijn de verschillende 
levensstadia van ribkwallen met het planktonvlot 
te vangen. 

Bedoeling is om het vlot nog gebruiksvriendelijker 
te maken, zodat het makkelijker wordt om het 
systeem in het water te plaatsen. Verder zullen 
er ook testen gebeuren om de opbrengst van de 
staalnames bij dag en nacht te vergelijken.

»  Het “planktonvlot” in de Spuikom in Oostende

»  Het vlot werkt volgens het “air lift” principe.

© David Vuylsteke - ILVO
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MEMO vergadering & workshop modellering in Lowestoft (UK)

Op 23 en 24 mei werd voor de 3de maal een MEMO 
stuurgroepvergadering gehouden, dit keer in 
combinatie met een workshop ‘Modellering’. De 
organisatie lag in handen van het ‘Centre for Eco-
logy, Fisheries and Aquaculture Science’ (CEFAS) 
en ging door in hun vestiging in Lowestoft (UK). 
Na een uiteenzetting van de leidinggevende 
partner over budgetten en administratie, werd 
door iedere projectpartner een overzicht gegeven 
van hun vorderingen in de verschillende projec-
tactiviteiten. Tijdens de workshop ‘modellering’ 
werd dieper ingegaan over de werking van de 
reeds bestaande modellen en de gegevens die 
nodig zijn om deze aan te vullen voor het MEMO 
project. De vergadering werd beëindigd met een 
bespreking van de socio-economische impact 
van kwallen. De deelnemers waren tevreden en 
iedereen kijkt uit naar de gemeenschappelijk 
survey met de RV ‘Thalia’ in oktober 2012!

» 3de stuurgroepvergadering en workshop rond modellering bij CEFAS in Lowestoft op 23 en 24 mei 2012. 

Kunnen stromingen een verklaring zijn  
voor de distributie van Mnemiopsis leidyi?
Sinds het begin van het MEMO project werd  
M. leidyi op verschillende plaatsen binnen het 
2-Zeeën gebied gevonden, maar er is nog steeds 
weinig bekend over de factoren die deze versprei-
ding bepalen. Een van de doelstellingen van het 
MEMO project is om de ruimtelijke patronen van 
deze soort te begrijpen en eventu-
eel te voorspellen. Om dit te doen, 
is IFREMER de hypothese aan het 
testen dat stromingen de belangrijk-
ste factor zijn bij de distributie van  
M. leidyi. Gebruik makend van de stro-
men bepaald door het GETM model 
van CEFAS, werd een ‘deeltjes-trac-
king’ model toegepast binnen het 
2-Zeeën gebied. Deeltjes worden 
vrijgelaten op een bepaalde, voor 
het onderzoek belangrijke, plaats 
en hun beweging wordt berekend 
volgens de heersende stroming. Ge-
evalueerd door middel van een set 
van ruimtelijke indicatoren, maakt 
deze tool het mogelijk om retentie-
gebieden vast te stellen, vermoede-
lijk gunstig voor carnivore plankton 
populaties, waar de kwallensoort 
gevonden werd. Door het testen van  
verschillende ‘vrijlaat’zones op ver-
schillende tijdstippen, is het mogelijk 
de trekroutes van plankton beter te 

begrijpen. De volgende stappen bestaan   uit een 
koppeling van de resultaten met biologische be-
perkingen (temperatuur, beschikbaar voedsel, ...) 
om de toekomstige spreiding van Mnemiopsis 
leidyi te voorspellen.

» Model-output met verdeling van de deeltjes die vrijkwamen aan 
de kust in oktober na 2 maanden drift, de kleuren van de stippen 
geven de diepte weer. (© IFREMER)

Volgende MEMO vergaderingen:
¬  Maart 2013: workshop ecosysteem- 

modellering georganiseerd door ULCO-
LOG

¬  18 en 19 november 2013: laatste stuur-
groep en eindgebruikersvergadering bij 
ILVO (Oostende)

¬  Gemeenschappelijke MEMO staalname-
campagne: 14 tot 25 oktober. Vertrek in 
Le tréport met aankomst in Boulogne en 
tussenstop op 19 oktober in Vlissingen.

Communicatie
Tina Van Regenmortel: “De ruimtelijke 
en temporele distributie van gelatineus 
zoöplankton in het Belgisch deel van de 
Noordzee” promotor: Prof. Dr. Magda Vincx; 
copromotor: Dr. Kris Hostens; begeleider: Lies 
Vansteenbrugge. 

Laurence De Clippele: “Beoordeling van de 
trofische positie van the invasieve ribkwal  
Mnemiopsis leidyi in het Zuidelijk deel van de 
Noordzee” promotors: Prof. Dr. Magda Vincx, 
Dr. Marleen De Troch, copromotor: Dr. Kris 
Hostens, begeleider: Lies Vansteenbrugge.

VarIa
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» Deltares Delft.

PP5: Deltares
Deltares ontstond in 2008 uit een fusie tus-
sen WL| Delft Hydraulics, GeoDelft en delen 
van TNO en Rijkswaterstaat. Het werkterrein 
van Deltares ligt op het gebied van water, 
ondergrond en infrastructuur; Wereldwijd 
werken we aan innovaties, oplossingen en 
toepassingen voor mens, milieu en maat-
schappij. We richten ons voornamelijk op 
delta’s, kustregio’s en riviergebieden. 

Omdat het beheer van dichtbevolkte en kwetsba-
re gebieden complex is, werken we nauw samen 
met overheden, ondernemingen, kennisinstel-
lingen en universiteiten in binnen- en buitenland. 
Ons motto is “Enabling Delta Life”. Als onafhanke-
lijk toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol 
als haar kennis wordt verzilverd in en voor de 
samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van de kennis en de adviezen. Bij Deltares 
is kennis de kern. Alle opdrachten en projecten 
leveren een bijdrage aan het verstevigen van 
de kennisbasis. Daarnaast vinden wij  openheid 
en transparantie zeer belangrijk. Die houding is 
onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk 
maken van de door Deltares ontwikkelde software 
en modellen. ‘Open source’ en ‘kennis delen’ is 
onze vaste overtuiging. Deltares heeft ruim 800 
medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht. 

Onze kennisontwikkeling en ons onderzoeksplan 
zijn gestructureerd via verschillende thema’s met 
daaronder programma’s:
¬  Thema 1 
 Waterveiligheid (met de programma’s: Om-

gaan met overstromingsrisico’s; Operationeel 
management van overstromingsrisico’s; Sys-
teemgedrag kust; Gereedschap voor voorbe-
reiding en reactie op overstromingen; Sterkte 
waterkeringen; Meerlaagsveiligheid).

¬  Thema 2
 Gezonde water- en bodemsystemen (Program-

ma’s: Eutrofiëring en nutriënten; Microverontrei-
nigingen; Innovatieve inrichting ecosystemen; 
Modelleren, monitoren en voorspellen van 
waterkwaliteit; Ecosysteemgezondheid en eco-
systeemdiensten).

¬  Thema 3
 Beschikbaarheid van water en grondstoffen 

(Programma’s: Watergebruik en -verdeling in 
stroomgebieden; Watertekort en verzilting in 
landelijke gebieden; Wateroverlast en waterbe-
nutting in de stad; Duurzame energie uit water 
en ondergrond; Karakterisatie en visualisatie van 
de ondergrond).

¬  Thema 4
 Bouwen in de delta (Programma’s: Havens en 

vaarwegen; Offshore engineering; Waterbouw-
kundige constructies; Bouwen onder de stad; 
Wegen en spoorwegen; Ecologisch bouwen en 
aanpassen grondeigenschappen; Deltabrain).

¬  Thema 5
 Duurzame inrichting van deltagebieden (Pro-

gramma’s: Klimaat, water en ruimte; Concepten, 
methoden en instrumenten voor planvorming; 
Duurzame inrichting in de praktijk; Deltagover-
nance).

De fundamentele kennis ter ondersteuning van 
de thema’s wordt geleverd door deskundigen uit 
verschillende disciplines: sociale wetenschappen 
en beleidsanalyse, geowetenschappen en techniek, 
hydro- en morfodynamica, hydraulische en geo-
technieken, hydrologische wetenschappen, milieu-
wetenschappen en techniek en systeeminformatica.

© Deltares

Deltares en MEMO

Kustsystemen ondervinden in toenemende 
mate last van kwallen. Een voorzichtige schat-
ting in 2010 liet zien dat deze schade al meer 
dan 50 miljard euro bedraagt wereldwijd. Del-
tares wil een duidelijk inzicht krijgen in de rol 
van het gelatineuze zoöplankton in de voed-
selketens in de kustzones, bepalen waar de 
onderzoeksprioriteiten liggen in gelatineus 
zoöplankton onderzoek, nieuwe “impact” in-
dicatoren ontwerpen voor kustsectoren en 
gemeenschappen, bepalen of de link van men-
selijke activiteiten in en rondom kustzones 
(overbevissing, chronische bemesting, bouwen, 
klimaat veranderingen)  en de toename in scha-
delijke kwallenbloei hard gemaakt kan worden.

In de geplande activiteit 1 van het MEMO 
programma draagt Deltares bij aan het ontwik-
kelen van het Standaard Operationeel Protocol 
(SOP) voor het afgestemd en juist bemonsteren 
van kwallen. Door uitwisseling en afstemming 

worden waar er mogelijk andere ecologische 
problemen ten grondslag liggen aan het toe-
genomen succes van sommige kwallen en hoe 
zij het beste tegengegaan kunnen worden. De 
modelgegevens en -methodes zullen tegen 
het eind van het MEMO programma kort en 
krachtig besproken en samengenomen wor-
den in een modellenworkshop die Deltares 
mede organiseert. Deltares zal via MEMO-
vragenlijsten socio-economische gegevens 
verzamelen voor Nederland, om een duide-
lijker beeld te krijgen in welke mate sommige 
kustsectoren last ondervinden van de kwallen. 
Deze gegevens zullen ontsloten worden in de 
verschillende werkgroepen waarin Deltares ac-
tief is (bijv. ICES, OSPAR, FAO, en verschillende 
Europese adviescollege’s) en ook verspreid 
worden naar de verschillende sectoren die 
hinder ondervinden of zelf kwalonderzoek 
uitvoeren (lokale overheden, academia, NGOs 
en bedrijfsleven).

van gebruikte en nieuwe kennis verstevigen we 
zo de SOP. Daarnaast zullen er Mnemiopsis leidyi 
monitoring data verzameld worden ter verster-
king en invulling van de verspreidingskaarten. 
Experimenten rond soortspecifieke groei en 
voedsel (type) opname experimenten in relatie 
tot veranderende omgevingscondities zullen 
waardevolle informatie geven die gebruikt gaat 
worden als basis voor de verschillende modellen 
binnen MEMO. Daarnaast zullen er isotoopstudies 
uitgevoerd worden om de rol van M. leidyi in de 
voedselketens van onze kusten te verduidelijken. 
Deltares heeft veel ervaring met de ontwikkeling 
van hydrodynamische-ecologische modellen en 
zal samen met de MEMO partnerlanden gaan 
werken aan zo’n plankton ecosysteem model. Het 
model dient als instrument om de verspreiding 
van kwallen beter te begrijpen. Met de levens-
cyclus gegevens die in vergelijkbaar kwalonder-
zoek bepaald worden (inclusief nieuwe mitigatie 
technieken), zal binnen MEMO ook gekeken 
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Interview van de maand:  
Lodewijk van Walraven, onderzoeker bij 
NIOZ en via Deltares betrokken bij MEMO

ik mee aan de verschillende hoofdactiviteiten. Zo 
werk ik mee aan het ontwikkelen en testen van 
de Standaard Operationele Protocollen (SOP’s) 
voor de bemonstering van gelatineus plankton. 
Tot nu toe werden er door verschillende mensen 
vaak verschillende methoden gebruikt, waardoor 
resultaten moeilijk te vergelijken zijn. Inmiddels 
zijn wij voor onze eigen bemonstering overge-
schakeld op de methode zoals afgesproken in 
MEMO. Verder neem en analyseer ik monsters 
om de spatiële en temporele distributie van  
M. leidyi in het Nederlandse deel van het Interreg 
IVa gebied te onderzoeken en help ik mee met 
bemonstering voor andere MEMO onderzoekers. 
ik ga beginnen met het in cultuur houden en 
kweken van M. leidyi   

Welke resultaten verwacht je binnen het 
MEMO project?
Ik verwacht dat we met het MEMO project een 
grote bijdrage gaan leveren aan het goed in kaart 
brengen van waar in de deelnemende landen  
M. leidyi voor komt en in welke hoeveelheden. 
Daarnaast levert het project indirect ook een 
bijdrage aan het in kaart brengen en voorspellen 
van de verspreiding van andere soorten gelati-
neus plankton, waarover helaas nog erg weinig 
bekend is. 
De samenwerking tussen de partners en ont-
wikkeling van de SOP’s zorgen voor een beter 
vergelijkbare bemonstering, wat bijvoorbeeld 
nuttig is voor het samen publiceren van weten-
schappelijke artikelen.

In deze nieuwsbrief stellen we Lodewijk van 
Walraven voor. Hij werkt bij het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op 
het eiland Texel in Nederland, en is via Delta-
res betrokken bij het MEMO-project.

Lodewijk, kan je je kort voorstellen en uitleg-
gen waarom je werkt rond gelatineus plank-
ton? 
Binnen het MEMO project werk ik als marien 
ecoloog. In 2004 begon ik aan mijn studie Ma-
riene Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
Tijdens het sportduiken in mijn vrije tijd kwam ik 
vaak kwallen en ribkwallen tegen onder water. 
Aangespoeld zijn het vormeloze hoopjes, maar 
onder water zijn het prachtige dieren die soms 
zelfs licht geven. In Zeeland kwam ik tijdens het 
duiken al vaak grote hoeveelheden Mnemiopsis 
leidyi tegen. Hierdoor was mijn interesse in het 
gelatineuze plankton gewekt. Voor mijn Master 
kon ik op een project werken bij het NIOZ, wat 
bestond uit een wekelijkse monitoring van het 
gelatineuze plankton in een getijdengeul in de 
Waddenzee gedurende een half jaar. De resulta-
ten waren erg interessant, het meest opvallende 
waren de enorme aantallen M. leidyi. We besloten 
om de rest van het jaar door te vissen om zo een 
jaarplaatje te krijgen. Tijdens deze monitoring 
experimenteerde ik met verschillende methodes 
om de ribkwallen te fixeren, aangezien ik aan 
boord weinig tijd had om alle monsters te onder-
zoeken. Een in 1976 beschreven methode bleek 
succesvol om zelfs M. leidyi te fixeren en langere 
tijd houdbaar te maken. Na mijn onderzoek werd 
mij aangeboden om een promotieonderzoek te 
doen omtrent de rol van het gelatineuze plankton 
in de Nederlandse kustwateren. Deze promotie 
is een samenwerkingsverband tussen NIOZ en 
Deltares, en zodoende raakte ik betrokken bij het 
MEMO project. 

Wat is jouw taak binnen het MEMO project?
Ik ben vanaf het begin van het project betrokken 
geweest bij MEMO. Aangezien ik al ervaring had 
met het bemonsteren van M. leidyi kon ik advies 
geven en kennis inbrengen. Binnen MEMO werk 

» Lodewijk van Walraven.

Aangespoeld zijn het  
vormeloze hoopjes, maar  

onder water zijn het  
prachtige dieren die soms  

zelfs licht geven.

© Lodewijk van Walraven


