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Inleiding en doelstellingen 

 

Najaden (dit is de Nederlandse benaming van de familie Unionidae) zijn de grote 

tweekleppige zoetwatermosselen zoals de zwanenmossels, de vijvermossels en de 

schildersmossels. Afhankelijk van de soort komen ze in stromend of stilstaand water voor, en 

meestal in grotere waters zoals kanalen, rivieren, vijvers en meren. 

 

De bedoeling van dit project is tweeledig. Allereerst willen we een beter inzicht krijgen in de 

actuele situatie van de Najaden in Vlaanderen en België. Het meest recente overzicht van de 

verspreiding van deze tweekleppige mollusken in ons land werd gepubliceerd in 1995 (Nijs & 

Van Goethem). De auteurs gaven toen reeds aan dat de informatie voor bepaalde soorten 

gering was! Daarnaast biedt dit project ook een uitstekende gelegenheid tot samenwerking 

tussen vrijwillige en professionele natuuronderzoekers. 

 

Organisatie 

 

De opsporing van de Najaden wordt georganiseerd door: 

- de Belgische Vereniging voor Conchyliologie (BVC), Edegem, 

- het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen, en 

- de Afdeling Malacologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 

Brussel. 

Verder wordt er medewerking verleend door: 

- de Vakgroep Systeemecologie van de Universiteit Antwerpen, 

- de Vlaamse Milieumaatschappij, 

- de firma SCR-Sibelco, Dessel, 

- de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA), en 

- diverse onderzoekers (INBO, Natuurpunt, UGent). 

De verwerking van de waarnemingen en de coördinatie van het project zal worden verzorgd 

door de Belgische Vereniging voor Conchyliologie. 



 

 

 

 

Eerst zullen we ons concentreren op het voorkomen van de Najaden in Vlaanderen. Vondsten 

of meldingen van Najaden uit Wallonië worden echter ook met graagte aanvaard. Nadat er 

meer ervaring is opgedaan met methoden voor onderzoek naar het voorkomen van deze 

mollusken, en afhankelijk van de medewerking, is het de bedoeling om naast Ankona ook de 

andere provinciale natuurkoepels (Brakona, Likona, Weskona) en Natuurpunt hierbij te 

betrekken.  

 

Herkennen van de verschillende soorten 

 

Om je te helpen de verschillende soorten te herkennen werd er een praktische 

determinatiesleutel opgesteld die je op de volgende pagina’s vindt. 

 

Hoe kan je meewerken aan dit project?  

 

Indien je levende exemplaren of lege kleppen van najaden vindt: 

1. Neem indien mogelijk een duidelijke foto van één of enkele exemplaren (zoals 

hierboven) en eventueel een foto van de vindplaats. 

2. Noteer de vindplaats of, indien mogelijk, duid ze aan op een kaart  (stratenplan,  

           topografische kaart ...). 

3. Stuur deze gegevens samen met de datum van de vondst naar één van de adressen die 

verder gegeven worden.  

 

Je kan ook: 

1. Enkele exemplaren of schelpen verzamelen en ons dit materiaal bezorgen. De levende  

    dieren worden best zo vlug mogelijk opgeslagen in alcohol en koel bewaard.  

          Deze laatste werkwijze bevelen we aan als u denkt één van volgende soorten te hebben    

          gevonden: Unio tumidus, Unio crassus, Pseudanadonta complanata, Margaritifera  

          margaritifera, Sinanodonta woodiana (of andere mogelijke exoten). 

      2. Uw vondst doorgeven aan zowel ons als de website  www.waarnemingen.be  van  

          Natuurpunt. Wil ons dan meedelen dat uw waarneming ook op die website staat, zo   

          vermijden we dubbele meldingen. 

      3. Actief deelnemen aan door ons georganiseerde opsporingen. 

          U meldt ons dit gewoon en wij delen u mee wanneer en waar we een inventarisatie  

          organiseren. 

 

 

Contactadressen 

 

- Belgische Vereniging voor Conchyliologie, p.a. dhr. Nathal Severijns, Buizegemlei 111,  

    2650 Edegem (n.severijns@scarlet.be; Tel.. 03/458 27 82) 

- Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Afd. Malacologie, t.a.v.  

     mevr. Rose Sablon, Vautierstraat 29, 1000 Brussel (rose.sablon@naturalsciences.be). 

- Provinciaal Instituut voor Hygiëne, dhr. Thierry Vercauteren, Kronenburgstraat 45, 2000  

    Antwerpen (thierry.vercauteren@provant.be). 

 

 

http://www.waarnemingen.be/

