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MOO = Monitoringproject Onderwater Oever

• Iedereen kan meedoen, ook als je maar één soort kent!

• Een steentje bijdragen aan natuurbescherming

• Interesse in het onderwaterleven: 
• Welke soorten komen voor? 
• Waar komen ze voor? 
• Wanneer komen ze voor? 
• En gaat het goed met de soorten of juist slecht? 

• Het MOO-project maakt dit zichtbaar



Doel van het MOO

• Het signaleren van veranderingen in de Nederlandse mariene flora en 
fauna

• Het aandragen van informatie ten behoeve van natuurbeleid en 
natuurbehoud

• Het verkrijgen van ecologische kennis mbt verspreiding, jaarfluctuaties 
en seizoensfluctuaties van soorten

• Het vergroten van de belangstelling, kennis en waardering voor de 
onderwaternatuur bij duikers en anderen

• Het signaleren en volgen van exoten en andere nieuwkomers en het 
volgen van de invloeden op inheemse flora en fauna
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De MOO-methode

1) Waarnemingen doen
(door vrijwilligers)

2) MOO-formulier invullen
(door vrijwilligers)

3) Data-analyse
(door Stichting ANEMOON)
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Waarnemingen doen
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Een visuele onderzoeksmethode: Roving Diver Technique

Per soort zijn er vijf keuzes:

? :  Niet op gelet 
0 :  Goed op gelet, maar niet gezien
Z :  1-9 exemplaren / kolonies
A :  10-99 exemplaren / kolonies
M  :  ≥100 exemplaren / kolonies
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Data-analyse
3)

• Trendlijn
• Trefkansen
• Verspreidingskaarten



Data-analyse
3)

Scores = Gemiddelde Abundantie

0 = 0 :  Goed op gelet maar niet gezien
Z = 1 :  1-9 exemplaren / kolonies
A = 2 :  10-99 exemplaren / kolonies
M = 3   :  ≥100 exemplaren / kolonies



Data-analyse
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• Trendlijnen
• Trefkansen
• Verspreidingskaarten



Populatie trends

Welke soorten zijn toegenomen

En welke soorten afgenomen



Trendlijnen
3)

Oosterschelde

Ron Offermans



Oorzaak en gevolg?
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Marion Haarsma
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Trefkansen: per jaar
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Groene wierslak

Marion Haarsma
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Het nut van het MOO
voor de bescherming van onderwaternatuur



Het nut van het MOO voor onderwaternatuur

Waarnemingen komen na validatie beschikbaar voor (natuur)instanties
• Aantonen welke soorten bescherming nodig hebben
• Locaties aanwijzen met hoge biodiversiteit

• aanwijzen welke locaties je moet beschermen om bepaalde soorten te 
beschermen

• Vergroot kennis over interacties in de onderwaterwereld
• Veranderingen signaleren met klimaatverandering
• Kwaliteit aantonen van de Zeeuwse Delta
• Exoten en nieuwkomers signaleren



Kwaliteit: Typische soorten

Marion Haarsma

Zeeanjelier
Platte oester 
Wulk
Gewone strandkrab
Botervis 
Zwarte grondel 
Gewone zeedonderpad



Exoten en nieuwkomers

Marion Haarsma

Grevelingenmeer



Het nut van het MOO
voor jezelf



Het nut van het MOO voor jezelf

• Welke soort?
• Waar?
• Wanneer?
• Waarom?



https://www.anemoon.org/duikengebruiken

https://www.anemoon.org/duikengebruiken


Het nut van het MOO voor jezelf

• Je gaat vanzelf met meer detail kijken
• Altijd wat te doen (fotograferende buddy)
• Vergroot je eigen kennis 
• Je draagt bij aan de bescherming van onderwaterleven



Het nut van het MOO
voor jouw cursisten 



Het nut van het MOO voor jouw cursisten

Cursisten:
• worden zich bewust van het onderwaterleven, extra dimensie
• leren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan duurzaam duiken
• worden hiertoe gestimuleerd door jou als voorbeeld/rolmodel
• gaan in meer detail kijken
• vergroten eigen kennis 
• dragen met hun waarnemingen bij aan natuurbescherming 



Het nut van het MOO
voor jouw duikteam of duikschool



Jouw duikteam:
• wordt zich bewust(er) van het onderwaterleven, extra dimensie
• leren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan duurzaam duiken
• gaat in meer detail kijken
• vergroot eigen kennis 
• dragen met hun waarnemingen bij aan natuurbescherming 
• heeft (nog) een doel 
• leuke groepsactiviteit

Het nut van het MOO voor jouw duikteam



Het nut van het MOO

Wat kan je doen? Voorbeelden:
• Volg Stichting ANEMOON op sociale media, Nature Today
• Lees de nieuwsbrief van Stichting ANEMOON 
• Kom naar de jaarlijkse ANEMOON-dag 
• Gebruik de website van ANEMOON voor soorteninformatie, er staat 

heel veel materiaal online zoals zoekkaarten, boeken, rapporten 
• Adopteer een duiklocatie bij ANEMOON, bezoek 4 x per jaar
• Bedenk een leuke actie om monitoren te stimuleren
• Introduceer elke maand een soort(groep): “Soort van de maand”
• Organiseer je eigen monitoring-duik
• Creëer op eigen wijze hoe jij het monitoren wilt verbinden aan jouw 

duikteam of duikschool



Het nut van het MOO voor jouw duikteam



Hoe meer waarnemers hun waarnemingen doorgeven, hoe beter al deze gegevens 
in kaart gebracht kunnen worden

Met jouw waarnemingen en die van je cursisten, duikteam of duikschool kan je een 
groot verschil maken en meehelpen met het beter beschermen van de 
onderwaternatuur

Het nut van het MOO



Meer weten?

ANEMOON MOO/LIMP/SMP Hulp bij soorten determineren

www.anemoon.org / www.anemoon.org/duikengebruiken /
https://www.anemoon.org/publicaties/downloads/entryid/81

anemoon@cistron.nl / jvanbeinum@anemoon.org

Lezing over Het Duiken Gebruiken (Luna van der Loos): 
https://www.youtube.com/watch?v=pzQ1VYGS7Lo

http://www.anemoon.org/
http://www.anemoon.org/duikengebruiken%20/
mailto:anemoon@cistron.nl



