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B11  Inventarisatie droogvallende mossel- en oesterbanken Wz 

Titel/naam meet/monitorprogramma 

Inventarisatie van natuurlijke mossel- en oesterbanken in het litoraal van de 
Waddenzee. 

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata) 

Wageningen Marine Research. Voor 2006: Nederlands Instituut voor Visserij 
Onderzoek (RIVO). 

Datum voltooiing, volgende herziening 

Lopend onderzoek (WOT). 

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset) 

Databank met gegevens die zijn verzameld tijdens de inventarisatie van de 
mosselbanken en oesterbanken in de Waddenzee. 

Doel waarvoor data worden verzameld 

Bepalen van ligging en omvang van de litorale mosselbanken en oesterbanken in 
de Waddenzee in het voorjaar. 

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data) 

Wageningen Marine Research, Karin Troost, 0317-487375. 

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn 
bij de data) 

Coördinatie en uitvoering. 

Geografisch gebied 

Waddenzee, litoraal (ook oesterbanken in Oosterschelde en Westerschelde). 

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt) 

Variaties binnen jaren niet mogelijk. 

Overige beperkingen in gebruik 

Opgemaakte gegevens en eventueel ruwe gegevens zijn verkrijgbaar via de 
contactpersoon als het verzoek wordt ingewilligd door Wageningen Marine 
Research. Ruwe data blijven intellectueel eigendom van Wageningen Marine 
Research. Voor publicatie moeten de analyses en interpretaties voorgelegd worden 
aan de contactpersoon. 

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces) 

Biodiversiteit/biotopen, verspreiding mosselen en oesters, trends. 

Temporele dekking 

Najaar 1994 tot nu, voorjaar (en gedeeltelijk ook in het najaar). 
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Volledigheid 

Onvolledig. Niet alle banken worden ingemeten, maar ze worden wel allemaal 
gekarteerd. De niet ingemeten banken worden gereconstrueerd om een compleet 
beeld te maken van de hele Waddenzee. 

Nauwkeurigheid 

Longitude, latitude positionering. 

Algemene beschrijving van herkomst 

Wettelijk opgelegd survey programma voor Mosselen en Japanse Oesters. 

Inwinningsmethode 

Mosselen sinds 1994, oesters sinds 2011, professioneel. 

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen 

Positie bank: longitude en latitude Arealen banken (ha). 

Meetvariabelen 

Coördinaten van contouren (long-lat), oppervlak van de banken. Daarnaast wordt 
een kwalitatieve inschatting gemaakt van bedekking van oesters op de bank, 
percentage Mossel/Oester, dichtheid van de bank (dik redelijk, matig, dun). 

Meetmethodiek 

Waddenzee, litoraal. Voorafgaand aan de survey een inspectievlucht waarbij de 
grootste veranderingen genoteerd worden. Vervolgens veldbezoek te voet. 
Contouren worden te voet geregistreerd met een GPS. Bedekkingspercentages 
worden visueel geschat. Banken kwalificeren niet als het bedekkingspercentage 
lager is dan 5%. Contouren worden aan boord ingetekend in GIS. 

Soort dataset (opslagmedium) 

GIS-bestand (shp-files). 

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn 

VR HR KRW TMAP OSPAR 
NY+ Y+ Y Y N 

Kosten op jaarbasis 

Mosselbanken: jaarlijks 113.000 Oesterbanken jaarlijks 90.000 inclusief 
Oosterschelde en Westerschelde. 

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare 
gegevens oplevert 

Mosselbanken, oesterbanken. 

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert) 

1130 (Westerschelde; Eems-Dollard deels),1140, 1160. 
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