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Definities

Niet-inheemse soort (exoot)
Een exoot is een organisme dat zich buiten zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied heeft 
gevestigd in een gebied waar het niet van nature voorkomt.

Invasieve soort
Als een niet-inheemse soort schadelijk blijkt te zijn voor zijn nieuwe leefomgeving of voor 
de lokale economie, dan spreken we van een invasieve soort.

Cryptogene soort
Voor een aantal soorten is het moeilijk te zeggen of ze nu al dan niet inheems zijn. Deze 
twijfel kan ontstaan bij kosmopoliete organismen en bij soorten die vroeger niet goed 
gekend waren omdat de toenmalige technieken onvoldoende ontwikkeld waren om de 
organismen te bestuderen. Dergelijke soorten noemt men ‘cryptogeen’. 

Dwaalgast
Een dwaalgast is een soort die een enkele keer (of enkele malen) in een ‘nieuw’ gebied 
waargenomen wordt (buiten het natuurlijk leefgebied), waar ze ook geen gevestigde 
populaties heeft.

Primaire introductiewijze
De primarie introductiewijze verwijst naar de menselijke activiteit die instaat voor de 
introductie van een niet-inheemse soort rechtstreeks vanuit het oorsprongsgebied. 
Secundaire verspreiding heeft betrekking op de hierop volgende verdere uitbreiding binnen 
het nieuw gebied. 

Nultijd of baseline
Een nultijd of baseline is een arbitrair gekozen tijdstip. Dit tijdstip heeft als doel de situatie 
vóór en na deze nultijd te kunnen vergelijken of een duidelijk onderscheid te maken tussen 
twee periodes.

Natuurlijke kolonisatie
Nieuwe dieren en planten, maar ook schimmels en bacteriën, kunnen op een natuurlijke 
manier in de Belgische kustwateren terechtkomen, bv. meedrijvend op een stuk wrakhout. 
Soorten kunnen ook op natuurlijke wijze hun leefgebied of areaal verder uitbreiden.

Antropogene introductie
Meestal worden niet-inheemse soorten al dan niet opzettelijk door de mens geïntroduceerd. 
Voorbeelden zijn o.a. soorten die meegevoerd worden met schepen (in ballastwater of 
vastgehecht op de romp) of soorten die mee geïmporteerd worden met exotische dieren 
die in ons land worden gekweekt.
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Niet-inheemse soorten en hun invasierisico

Niet-inheemse soorten worden vaak geassocieerd met negatieve effecten voor de lokale 
biodiversiteit en ecosysteemfuncties. Maar niet alle exoten hebben een aantoonbare 
impact op andere soorten of habitats in hun nieuwe milieu. Voor een minderheid is het 
invasief karakter echter van een dergelijke aard dat ze een probleem stellen voor de lokale 
biodiversiteit, de economie of de volksgezondheid, of de ecosysteemdiensten in het 
gedrang brengen. Naar schatting vormt ongeveer 10 tot 15% een gevaar voor de Europese 
biodiversiteit (cf. Verordening (EU) nr. 1143/2014). Deze invasieve niet-inheemse soorten 
(Invasive Alien Species of IAS) worden wereldwijd beschouwd als de tweede belangrijkste 
oorzaak van het verlies aan biodiversiteit (na de directe vernietiging van habitats) [1]. Het 
is voor het beleid belangrijk prioritaire aandacht te richten op deze invasieve exoten, en 
concrete beheersmaatregelen te treffen daar waar dringend en noodzakelijk. Op deze 
manier kunnen de beheersmaatregelen en de (beperkte) middelen optimaal aangewend 
worden. Daarnaast is het belangrijk te blijven inzetten op de reeds bestaande algemeen 
preventieve maatregelen om schadelijke gevolgen van invasieve niet-inheemse soorten te 
vermijden.

In België werd binnen de context van het ‘Alien Alert project’ in 2014 het Harmonia+ 
protocol ontwikkeld [2]. Deze tool voorziet in een eerstelijns risico-evaluatie van potentieel 
invasieve uitheemse soorten, en is eveneens internationaal toepasbaar. Het komt voort 
uit een herziening van het voormalige ISEIA-protocol (Invasive Species Environmental 
Impact Assessment) [3, 4], waarin nu alle invasiefasen en verschillende soorten effecten 
zijn opgenomen. Op dit moment wordt het Harmonia+ protocol herzien binnen het TrIAS-
project (BELSPO), en wordt het eveneens toepasbaar gemaakt voor mariene soorten.

Referenties

[1] Kettunen, M.; Genovesi, P.; Gollasch, S.; Pagad, S.; Starfinger, U.; ten Brink, P.; Shine, C. (2008). 
Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) - Assessment of the impacts of IAS in Europe and 
the EU (final module report for the European Commission). Institute for European Environmental Policy (IEEP), 
Brussels, Belgium. 44 pp. + Annexes. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=331219]

[2] D’hondt, B.; Vanderhoeven, S.; Roelandt, S.; Mayer, F.; Versteirt, V.; Adriaens, T.; Ducheyne, E.; San 
Martin, G.; Grégoire, J.-C.; Stiers, I.; Quoilin, S.; Cigar, J.; Heughebaert, A.; Branquart, E. (2015). Harmonia+ and 
Pandora+: risk screening tools for potentially invasive plants, animals and their pathogens. Biological Invasions 
17(6): 1869-1883. [http://www.vliz.be/nl/open-marien-archief?module=ref&refid=291358]

[3] Branquart, E. (2009). Guidelines for environmental impact assessment and list classification of non-
native organisms in Belgium, version 2.6 (https://ias.biodiversity.be).

[4] Vanderhoeven, S.; Adriaens, T.; D’hondt, B.; Van Gossum, H.; Vandegehuchte, M.; Verreycken, H.; 
Cigar, J.; Branquart, E. (2015). A science-based approach to tackle invasive alien species in Belgium – the role 
of the ISEIA protocol and the Harmonia information system as decision support tools. Manag. Biol. Inv. 6(2): 
197–208. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=247841]
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Inhoudelijke en ruimtelijke afbakening

Wereldwijd hebben talrijke plant- en diersoorten met succes nieuwe leefgebieden 
gekoloniseerd, ook in het mariene milieu. Het probleem van niet-inheemse soorten is niet 
nieuw. In de geschiedenisboeken vinden we meldingen van vroege introducties. Maar voor 
een aantal soorten is het echter moeilijk te zeggen of ze nu al dan niet inheems zijn. Onze 
kennis reikt voor sommige groepen zeeorganismen immers niet ver terug in het verleden. 
Maar welke invloed hebben de niet-inheemse soorten op hun omgeving? Hebben ze 
een effect op de mens of de economie? En hoe kan de schade, aangebracht door niet-
inheemse soorten, worden beperkt?

Dit boek biedt een overzicht van de ‘gevestigde’ niet-inheemse mariene en kustgebonden 
soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria (figuur 1). Met 
andere woorden, soorten die éénmalig of slechts sporadisch worden waargenomen en 
waarvan wordt aangenomen dat ze geen onderdeel uitmaken van een gevestigde populatie 
of waarvan de reproductie door ongeschikte biotische of abiotische milieufactoren wordt 
verhinderd, worden hier niet in rekening gebracht.

Figuur 1: Overzicht van het studiegebied, i.e. het Belgisch deel van de Noordzee en 
aanpalende estuaria.
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Er wordt getracht de soortenlijst zo actueel en volledig mogelijk te houden. Dit is geen 
evidentie, daar niet-inheemse soorten vaak per toeval worden ontdekt en sommige 
soortengroepen minder goed gekend zijn, zoals het plankton. Daarbij komt nog dat niet-
inheemse soorten soms moeilijk kunnen onderscheiden worden van de lokale soorten, 
wat kan leiden tot het verkeerdelijk benoemen van een niet-inheemse soort.

Welke soorten vind je terug in dit boek:

• Alle reeds gekende niet-inheemse soorten die gevestigde populaties hebben in zoute 
en brakke milieus in de Belgische kuststrook, het Belgisch deel van de Noordzee, de 
Oostendse Spuikom of het Schelde-estuarium;

• Als er een vermoeden is dat een cryptogene soort werd geïntroduceerd, wordt deze 
ook in dit boek behandeld;

• Soorten die – al dan niet opzettelijk – door de mens werden geïntroduceerd.

Welke soorten vind je NIET terug in dit boek:

• Vreemde soorten die langs onze kust werden gesignaleerd, maar waarvan we niet 
zeker weten of ze zich blijvend hebben gevestigd (dwaalgasten);

• Soorten die enkel in zoetwater voorkomen;
• Soorten die op een natuurlijke manier hun weg hebben gevonden naar de Belgische 

kustwateren.

Dit boek biedt de mogelijkheid uitgebreide informatie te raadplegen over de levenscyclus 
en ecologie van de soort, de wijze van introductie en verspreiding, potentiële effecten of 
meetbare impact van de soort op het milieu en mogelijke maatregelen. Let wel, omdat er 
voor bepaalde soorten nog enige onzekerheid bestaat rond het exacte oorsprongsgebied 
of de introductievector wordt één enkele soort soms aan meerdere ‘potentiële’ gebieden 
of vectoren toegekend. Gelieve dan ook enige voorzichtigheid aan de dag te leggen 
vooraleer conclusies te formuleren en u steeds te wenden tot de uitgebreide soortenpagina 
en bijhorende bronnen om u verder te informeren.

De ‘Watchlist-soorten’

Soorten die slechts sporadisch worden waargenomen (waarvan de vestiging nog niet 
wetenschappelijk werd aangetoond) of die nog niet in België werden aangetroffen, maar 
wel in de nabijgelegen wateren van onze buurlanden, worden door het VLIZ bijgehouden in 
een zogenaamde ‘Watchlist’. De lijst omvat vooral weekdieren (Amerikaanse oesterboorder 
Urosalpinx cinerea, Brakwatercorbula Potamocorbula amurensis, Gestreepte pegelhoorn 
Simnia patula, Japanse oesterboorder Ocinebrellus inornata en Mulinia lateralis) en 
geleedpotigen (Bruine garnaal Penaeus aztecus, Hoekige krab Goneplax rhomboides 
en het vlokreeftje Grandidierella japonica). Daarnaast staat er eveneens een mosdiertje 
(Bugula neritina), een vis (Gobiosoma bosc) en een worm (Paarse kokerworm Bispira 
polyomma) op de lijst. De evolutie van deze soorten wordt samen met het ‘VLIZ Alien 
Species Consortium’ opgevolgd. 
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VLIZ Alien Species Consortium

De beschikbaar gestelde wetenschappelijke informatie vloeit voort uit het ‘VLIZ Alien 
Species Consortium’, een samenwerking tussen VLIZ en wetenschappers uit diverse 
nationale en internationale kennisinstellingen. Onderstaande experten (25), werkzaam 
binnen 14 verschillende instellingen en afkomstig uit vier verschillende landen, hebben 
bijgedragen aan de actualisatie van de soorteninformatie (2019-2020):

Naam Instituut Land

Azémar Frédéric
(ECOLAB) Université Paul Sabatier - Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et 
Environnement

FR

Backeljau Thierry (KBIN) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen BEL

Belpaire Claude (INBO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek BEL

Boets Pieter (PCM) Provincie Oost-Vlaanderen - Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek BEL

De Blauwe Hans (SWG) De Strandwerkgroep België BEL

De Clerck Olivier (UGent) Universiteit Gent - Onderzoeksgroep Fycologie BEL

De Grave Sammy (OUMNH) Oxford University Museum of Natural History VK

de Voogd Nicole Universiteit Leiden / Naturalis Biodiversity Center NL

Delbare Daan (ILVO) Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek BEL

d'Udekem d'Acoz Cédric (KBIN) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen BEL

Faasse Marco (eCOAST) eCOAST Marine Research NL

Gittenberger Arjan GiMaRIS NL

Kerckhof Francis (KBIN) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen BEL

Provoost Sam (INBO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek BEL

Rumes Bob (KBIN) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen BEL

Sabbe Koen (UGent) Universiteit Gent - Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie BEL

Soors Jan (INBO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek BEL

Speybroeck Jeroen (INBO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek BEL

Tackx Micky
(ECOLAB) Université Paul Sabatier - Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et 
Environnement

FR

van der Loos Luna (UGent) Universiteit Gent - Onderzoeksgroep Fycologie BEL

Van Landuyt Wouter (INBO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek BEL

van Moorsel Godfried Ecosub NL

Vansteenbrugge Lies (ILVO) Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek BEL

Verreycken Hugo (INBO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek BEL

Volckaert Filip
(KU Leuven) Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Ecologie, Evolutie en 
Biodiversiteitsbehoud

BEL
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Samenvattende situatieschets

Aantal niet-inheemse soorten doorheen de tijd

Anno 2020 werden in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria 79 niet-
inheemse soorten met gevestigde populaties geïdentificeerd (figuur 2). De geleedpotigen 
(Arthropoda) vertegenwoordigen hiervan 39% (31 soorten). Deze diverse groep omvat o.a. 
krabben, roeipootkreefjes, zeepokken en aasgarnalen. Op een aanzienlijke afstand volgen 
de algen en wieren (15%; 12 soorten) en weekdieren (Mollusca) (10%; 8 soorten). 

Een vijftal soorten blijken reeds aanwezig op het Belgisch grondgebied sinds de 19e eeuw. 
Het aantal nieuwe introducties kent in de loop van de 20e eeuw (tot de jaren ’90) een 
constante toename met vijf of minder nieuwe soorten per decennium. In het jaar 1990 
waren 33 niet-inheemse soorten gekend in het studiegebied. In de jaren ’90 volgde echter 
een plotse toename in het aantal introducties met 23 nieuwe soorten in slechts tien jaar tijd. 
Niettegenstaande de introducties van nieuwe soorten sinds 2000 gestaag lijkt af te nemen 
bevinden deze zich nog ruimschoots boven het niveau van vóór de jaren ’90 (figuur 3).
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Figuur 2: Het aantal niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en 
aanpalende estuaria ingedeeld volgens hogere soortenniveaus.



12 - Inleiding

De internationale scheepvaart speelt wereldwijd een voorname rol in de onopzettelijke 
verspreiding van organismen buiten hun oorsprongsgebied. Het gegeven dat de Vlaamse 
zeehavens zich ter hoogte van één van de drukst bevaren maritieme scheepvaartroutes 
bevinden verhoogt dan ook het risico op nieuwe introducties via maritiem transport. De 
sterke toename in het aantal niet-inheemse soorten vanaf de jaren ’90 zou op het eerste 
zicht verklaard kunnen worden door de stijging in de scheepvaarttrafiek naar de Vlaamse 
zeehavens, die op het vlak van de goederenoverslag (tonnage) in 2019 tweemaal hoger 
ligt dan in 1990 en bijna verdriedubbeld is ten opzicht van 1980 [1]. Echter, het aantal 
scheepvaartbewegingen kende in dezelfde periode (1980-2019) een afname van -15%, 
waardoor de toenemende goederenoverslag het resultaat is van steeds groter wordende 
zeeschepen. Wel kende het ‘intercontinentaal’ karakter van de scheepvaart (bv. in de haven 
van Antwerpen) een sterke toename vanaf 1990, waarbij het maritiem transport van en naar 
Azië (in volume) verzevenvoudigde in de laatste drie decennia en het goederentransport 
met Amerika en Afrika verdubbelde [3]. 

Een andere mogelijk piste voor de plotse toename in het aantal niet-inheemse soorten 
na 1990 – hetgeen zich hoofdzakelijk voordoet binnen de geleedpotigen en de algen 
en wieren – betreft de hogere frequentie aan biologische staalnames en de ontwikkeling 
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van monitoringscampagnes op zee, al dan niet in het kader van Europese regelgeving 
en internationale of regionale verplichtingen. Zo tonen het aantal species-records binnen 
het Rijk ‘Animalia’ in GBIF (Global Biodiversity Information Facility – www.gbif.org/tools/
observation-trends) voor het studiegebied een stijging sinds de jaren ’70 en een sterk 
versnelde toename vanaf 1990 (figuur 4). Deze data wijzen op een intensievere biologische 
bemonstering in het studiegebied wat tevens de kansen tot het ontdekken van nieuwe niet-
inheemse soorten verhoogt. Hierdoor kan voor bepaalde soorten de eerste waarneming 
later plaatsvinden dan het werkelijk jaartal van introductie. 

Oorsprongsgebieden

De oorsprongsgebieden van de gevestigde niet-inheemse soorten in het studiegebied 
zijn zeer divers. Bepaalde soorten komen in meerdere regio’s van nature voor terwijl er bij 
enkele soorten twijfel heerst over het natuurlijk verspreidingsgebied. Hierdoor is de som 
van alle soorten over de oorsprongsregio’s heen groter dat het werkelijke aantal soorten 
(figuur 5). 
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De oorsprongsgebieden van de in het studiegebied voorkomende niet-inheemse soorten 
betreffen in hoofdzaak de noordwestelijke Atlantische Oceaan en de noordwestelijke Stille 
Oceaan (figuur 5). Samen vertegenwoordigen ze ruim de helft van de exoten en zijn ze goed 
voor respectievelijk 22 (26%) en 25 soorten (29%). Vanuit de noordwestelijke Stille Oceaan 
zijn het in hoofdzaak geleedpotigen en algen en wieren die in de Belgische wateren terecht 
zijn gekomen, terwijl vanuit de noordwestelijke Atlantische Oceaan vooral geleedpotigen 
en weekdieren door menselijk toedoen in het studiegebied verzeild zijn geraakt. De Stille 
Oceaan in zijn geheel vormt het natuurlijk leefgebied voor de helft (50%) van de niet-
inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria, terwijl de 
volledige Atlantische Oceaan instaat voor 31% van de soorten. Voor een twaalftal soorten 
bestaat er nog onduidelijkheid over hun natuurlijk verspreidingsgebied. 
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Introductiewijzen

Mariene soorten kunnen op tal van verschillende wijzen door menselijk toedoen buiten hun 
natuurlijk verspreidingsgebied worden gebracht. De veruit voornaamste introductievectoren 
voor de niet-inheemse soorten in het studiegebied zijn scheepvaart [2] (ballastwater, 
aangroei op de romp, in cargo) en aquacultuur/levende import (figuren 6 en 7). Daarnaast 
vinden tevens introducties plaats door de aanleg van kanalen tussen regio’s die initieel door 
fysieke barrières van elkaar gescheiden werden, hetgeen een verdere verspreiding van 
soorten buiten hun oorsprongsgebied in de hand werkt. Niet-inheemse soorten kunnen 
tevens opzettelijk geïntroduceerd worden door het uitzetten of aanplanten van exoten, 
zoals het geval is bij de gevestigde niet-inheemse vaatplanten in het studiegebied.
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Afhankelijk van het natuurlijk verspreidingsgebied varieert het belang van een bepaalde 
vector. Zo werden alle exoten afkomstig uit de Pontokaspische regio (Zwarte Zee, 
Kaspische Zee) geïntroduceerd ten gevolge van het graven van kanalen tussen de Zwarte 
Zee en West-Europa. Op deze wijze konden organismen zich op natuurlijke wijze via 
geconnecteerde rivieren verder verspreiden in westelijke richting of konden ze meeliften 
met binnenvaartschepen. Introducties vanuit de Atlantische Oceaan gebeurden op hun 
beurt hoofdzakelijk via ballastwatertransport, terwijl vanuit de Stille Oceaan naast de 
scheepvaart ook aquacultuur/levende import een zeer voorname rol heeft gespeeld. 

Niettegenstaande de internationale scheepvaarttrafiek de laatste decennia aan belang 
heeft gewonnen speelde deze vector ook reeds in de 19e eeuw en de eerste helft van 
de 20e eeuw een belangrijke rol (relatief gezien) in de verspreiding van soorten buiten 
het oorsprongsgebied (figuur 8). Zowel het transport in ballastwater als ‘hull fouling’ 
(vasthechting aan romp) komen reeds lange tijd voor. Het Internationaal verdrag voor de 
controle en het beheer van ballastwater en sediment van de scheepvaart (BWMC) (zie 
Beleid en wetgeving) heeft alvast als doel de verspreiding via ballastwater binnen het 
kader van het internationaal maritiem transport in de toekomst sterk te reduceren of te 
voorkomen. 
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Beleid en wetgeving

Naar schatting komen ongeveer 12.000 niet-inheemse soorten voor in Europa, waarvan 
10 tot 15% als invasief beschouwd worden. Gezien de potentiële impact van niet-
inheemse soorten op de ecosystemen en de economie, worden de introductie en de 
verspreiding van deze exoten reeds enige tijd op supranationaal niveau onder de aandacht 
gebracht in globale verdragen en akkoorden, in Europese regelgeving alsook in regionale 
verdragen. Verder zijn ook een reeks specifieke richtlijnen en gedragscodes inzake de 
aanpak van niet-inheemse soorten beschikbaar. Enkele van de belangrijkste wetgevende 
en beleidsinstrumenten die geldig zijn in het studiegebied zijn de Belgische Wet ter 
bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning 
(MMM Wet, 1999), de Europese Verordening omtrent invasieve uitheemse soorten 
(Verordening (EU) nr. 1143/2014), de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS, 
2008/56/EG) en de Internationale Ballastwater Conventie (2004).

Binnen dit hoofdstuk komen verschillende regelgevende en beleidsinstrumenten aan bod 
die tot doel hebben de schadelijke gevolgen van de (on)opzettelijke introductie van niet-
inheemse soorten te beperken, door nieuwe introducties zoveel als mogelijk te voorkomen, 
soorten te bestrijden en uit te roeien waar mogelijk en een beheerkader te voorzien voor 
wijdverspreide exoten. 
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Globaal beleidskader

1. Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD)

Officiële naam: Convention on biological diversity
Document: 1992
Inwerkingtreding: 1993

Het Verdrag inzake biologische diversiteit is één van de eerste verdragen die de bescherming 
van biodiversiteit koppelt aan duurzame ontwikkeling. Ze werd onderhandeld tijdens de 
Wereldtop van Rio de Janeiro in 1992 en heeft drie grote doelstellingen: (1) het behouden en 
beschermen van biodiversiteit, (2) het duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen en (3) 
de billijke verdeling van de voordelen van genetische rijkdommen. Niet-inheemse soorten 
komen aan bod in artikel 8, waarbij de conventie stelt dat ‘ondertekenende partijen, voor 
zover mogelijk en op passende wijze, de introductie van niet-inheemse soorten dienen te 
voorkomen en niet-inheemse soorten die ecosystemen, habitats of soorten bedreigen, 
dienen te bestrijden of uit te roeien’.

De bijeenkomst van de partijen in Nagoya (COP10, oktober 2010) stelde als doelstelling 
om tegen 2020 de invasieve niet-inheemse soorten en hun verspreidingskanalen te 
identificeren, prioriteiten te stellen in de controle en uitroeiing van prioritiaire soorten en 
maatregelen te treffen voor het beheer van verspreidingskanalen, zodoende de introductie 
en de vestiging van niet-inheemse soorten te vermijden. Het verdrag werkt op basis van 
juridisch bindende overeenkomsten. Informatie over invasieve niet-inheemse soorten in de 
context van de CBD is beschikbaar via het Invasive Alien Species Portal.

2. Verdrag inzake migrerende wilde diersoorten (Verdrag van Bonn - CMS)

Officiële naam: Convention on the conservation of migratory species of wild animals 
(Bonn Convention)
Document: 1979
Inwerkingtreding: 1983

Het Verdrag van Bonn is gericht op de bescherming van migrerende terrestrische en 
mariene soorten en vogels in hun hele verspreidingsgebied.

Artikel III.4c stelt dat de partijen zich ertoe verbinden een strikte controle uit te voeren op 
de introductie van, of het terugdringen of uitroeien van reeds geïntroduceerde exotische 
soorten die de doelsoorten opgenomen in de bijlage I (i.e. met uitsterven bedreigde 
migrerende soorten) van dit verdrag op hun grondgebied dreigen in gevaar te brengen. 
Migrerende soorten waarvoor een internationale samenwerking wenselijk of noodzakelijk 
is, zijn opgenomen in bijlage II van het verdrag. Exoten die de trekkende soorten zoals 
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opgenomen in bijlage II van de CMS in gevaar kunnen brengen, kunnen volgens het CMS 
aan controle worden onderworpen. Artikel V.5 bepaalt dat de lidstaten in overeenkomst 
met de bepalingen van bijlage II moeten voorzien in het ‘behouden en waar nodig en 
mogelijk, herstellen van de habitats van belang in het behoud van een gunstige staat van 
instandhouding, en het beschermen van deze habitats tegen verstoringen, waaronder een 
strikte controle van de introductie van, of controle van reeds geïntroduceerde, exotische 
soorten die schadelijk zijn voor de trekkende soorten’.

3. Verdrag inzake internationale handel in bedreigde soorten (CITES)

Officiële naam: Convention on international trade in endangered species of wild 
fauna and flora
Document: 1973
Inwerkingtreding: 1975

Het CITES-Verdrag regelt de handel in bedreigde dieren en planten, evenals daarvan 
afgeleide producten. De soorten die onder het verdrag vallen worden opgelijst in drie 
bijlagen, afhankelijk van de soort-specifieke beschermingsgraad.

Bijlage I lijst bedreigde dieren en planten op die direct met uitsterven bedreigd zijn (bv. 
walvissen, dolfijnen, bepaalde orchideeënsoorten, etc.) en waarvoor geen handel 
toegestaan wordt. Bijlage II bevat soorten die niet noodzakelijkerwijs met uitsterven worden 
bedreigd, maar waarin de handel moet worden gecontroleerd (CITES-vergunning voor in- 
en uitvoer) om te voorkomen dat het voortbestaan van de soort in gevaar wordt gebracht. 
Bijlage III bevat alle dieren en planten die in minstens één land worden beschermd en 
waarvoor bilaterale handelsakkoorden bestaan. Relevant voor de problematiek van niet-
inheemse soorten is Artikel XIV.1b, dat de partijen toelaat nationale maatregelen vast te 
leggen die de handel in, de vangst, het bezit of het vervoer van soorten die niet in de bijlage 
zijn opgenomen, beperken of verbieden.

4. Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en 
sediment van de scheepvaart (BWMC)

Officiële naam: International convention for the control and management of ships’ 
ballast water and sediments
Document: 2004
Inwerkingtreding: 2017

De BWMC werd in 2004 aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). 
Het verdrag heeft tot doel de verspreiding van invasieve aquatische organismen van de 
ene regio naar de andere te voorkomen door normen en procedures vast te stellen voor 
het beheer en de controle van het ballastwater en de sedimenten van schepen. Daarom 
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eist de BWMC dat alle schepen binnen het kader van de internationale scheepvaart 
hun ballastwater en sedimenten volgens een bepaalde norm beheren, volgens een 
scheepsspecifiek ballastwater- en sedimentbeheersplan. Alle schepen dienen tevens een 
ballastwaterrecordboek en een internationaal ballastwaterbeheerscertificaat aan boord te 
hebben.

Andere relevante internationale initiatieven die zich buigen over de rol van de scheepvaart 
als vector voor de introductie van niet-inheemse soorten zijn de ICES (International 
Council for the Exploration of the Sea) werkgroepen voor het bestuderen van biologische 
invasies en niet-inheemse soorten: de ICES/IOC/IMO Working Group on Ballast and 
Other Ship Vectors (WGBOSV) en de Working Group on Introduction and Transfers of 
Marine Organisms (WGITMO). In 2005 publiceerde ICES een nieuwe versie van de ‘Code 
of Practice’ (goede praktijken) uit 1995 over de introductie en de transfer van mariene 
organismen.

5. VN-Zeerechtenverdrag (UNCLOS)

Officiële naam: United Nations convention on the law of the sea
Document: 1982
Inwerkingtreding: 1994

UNCLOS verplicht de lidstaten het mariene milieu in de zeegebieden onder hun 
rechtsbevoegdheid te beschermen en te vrijwaren van ‘significante en schadelijke 
wijzigingen’ als gevolg van de (on)opzettelijke introductie van niet-inheemse soorten. 
Artikel 196.1 van het verdrag stelt dat: ‘Staten alle noodzakelijke maatregelen moeten 
treffen voor de reductie, preventie en controle van vervuiling van het mariene milieu als 
resultaat van het gebruik van technologieën of de (on)opzettelijke introductie van nieuwe of 
niet-inheemse soorten in bepaalde delen van het mariene milieu, dewelke daar schadelijke 
gevolgen kunnen veroorzaken.’

6. Verdrag inzake het recht betreffende het gebruik van internationale waterlopen 
anders dan voor scheepvaart

Officiële naam: Convention on the law of non-navigational uses of international 
watercourses
Document: 1997
Inwerkingtreding: 2014

Op basis van Artikel 22 van het verdrag dienen alle lidstaten te voorzien in het treffen 
van ‘alle noodzakelijke maatregelen ter preventie van de introductie van niet-inheemse of 
nieuwe soorten die significante negatieve effecten kunnen veroorzaken in het ecosysteem 
van de waterlopen, en als gevolg hiervan schade berokkenen aan een andere Staat’.
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7. Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis (Ramsar 
Conventie)

Officiële naam: Ramsar convention on wetlands of international importance 
especially as waterfowl habitat
Document: 1971
Inwerkingtreding: 1975

De Ramsar Conventie beoogt het behoud en het rationeel gebruik van alle watergebieden 
door lokale, regionale en nationale acties en internationale samenwerking, als bijdrage 
tot een duurzame ontwikkeling. In de Ramsar Conventie worden invasieve soorten 
geïdentificeerd als één van de bedreigingen voor watergebieden.

8. Internationaal verdrag voor de bescherming van plantensoorten (IPPC)

Officiële naam: International plant protection convention
Document: 1951
Inwerkingtreding: 1952

De IPCC focust op fytosanitaire afspraken, incl. plagen van wieren en de indirecte gevolgen 
ervan. Teneinde de introductie en/of verspreiding van gereguleerde ziekten op hun 
grondgebied te voorkomen, stelt het verdrag dat de Partijen soevereine rechten mogen 
laten gelden om, in overeenstemming met de toepasselijke internationale overeenkomsten, 
de invoer van planten en plantaardige producten en andere – door dit verdrag behandelde 
– artikelen te reguleren. Aansluitend met dit verdrag dient tevens het Akkoord met 
betrekking tot Sanitaire en Fytosanitaire Maatregelen (Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS, 1994, inwerkingtreding 1995) vermeld te 
worden. Hoewel dit akkoord niet specifiek gericht is op niet-inheemse soorten, zijn vele 
plagen van oorsprong niet-inheems.
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Europees beleidskader

1. Vogelrichtlijn

De EU Vogelrichtlijn (2009/147/EG) inzake het behoud van de vogelstand (afgesloten en van 
kracht sinds 1979) biedt een kader voor het behoud en beheer van wilde vogelpopulaties 
in Europa, en algemene richtlijnen met betrekking tot niet-inheemse vogelsoorten. Artikel 
11 van de richtlijn bepaalt dat lidstaten erover moeten waken dat de introductie van niet-
inheemse vogelsoorten geen negatieve effecten met zich meebrengt voor de lokale fauna 
en flora.

2. Habitatrichtlijn

De EU Habitatrichtlijn (92/43/EEC) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna streeft het behoud van de biodiversiteit in de lidstaten na, door middel 
van een gemeenschappelijk kader voor het behoud van wilde flora en fauna en habitats 
van gemeenschappelijke belang voor de EU. De richtlijn richt een ecologisch netwerk 
in van beschermde gebieden, gekend als het ‘Natura 2000’ netwerk. De Habitatrichtlijn 
maakt deel uit van de uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) op 
Europees niveau. Artikel 22b bepaalt dat Lidstaten de opzettelijke introductie van niet-
inheemse soorten in het wild op dergelijke wijze moeten inperken zodat er geen negatieve 
gevolgen zijn voor de natuurlijke habitats en hun fauna en flora, en dat – indien nodig – 
dergelijke introducties verboden dienen te worden.

3. CITES-Verordening

De Verordening (EG) nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer vormt de vertaling 
van het CITES-Verdrag (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in 
het wild levende dier- en plantensoorten) naar Europese wetgeving. Deze verordening 
werd in 2003 gewijzigd door Verordening (EC) nr. 1497/2003. CITES is als regelgeving 
echter beperkt tot de opzettelijke introducties gezien het gebaseerd is op een systeem 
met toestemming. In Artikel 4.6d van Verordening (EG) nr. 338/97 wordt expliciet vermeldt 
dat Europa beperkingen kan opleggen aan de landen van herkomst voor soorten waarvan 
aangetoond werd dat ze een bedreiging inhouden voor de inheemse fauna en flora. De 
soortenlijst in de annex wordt frequent geactualiseerd.
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4. Kaderrichtlijn mariene strategie

De Kaderrichtlijn mariene strategie (2008/56/EG) is de milieupijler van het geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB; COM (2007) 575) van de Europese Unie. De KRMS beoogt 
het behalen van de goede milieutoestand (GMT) van de Europese mariene wateren 
tegen 2020 en de bescherming van de hulpbronnen waarvan economische en sociale 
activiteiten afhankelijk zijn. De GMT wordt in Artikel 9 van deze richtlijn omschreven op 
basis van 11 descriptoren waarvoor de lidstaten indicatoren met daaraan gekoppelde 
milieudoelen moeten uitwerken. Niet-inheemse soorten worden specifiek behandeld door 
descriptor 2: ‘Niet-inheemse soorten geïntroduceerd door menselijke activiteiten bevinden 
zich op een niveau dat niet schadelijk is voor het milieu’ (zie ook Olenin et al. 2010). De 
criteriumelementen en methodologische standaarden worden beschreven in het Besluit 
(EU) 2017/848. De nationale milieudoelen met betrekking tot niet-inheemse soorten 
worden beschreven in het Monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren.

5. Verordening (EC) nr. 708/2007

Verordening (EC) nr. 708/2007 met betrekking tot het gebruik van niet-inheemse of lokaal 
niet-aanwezige soorten in de aquacultuur heeft als doel de mogelijke impact van deze 
soorten (en in hetzelfde ecosysteem levende niet-doelsoorten) op de aquatische habitats 
te evalueren en tot een minimum te beperken, teneinde bij te dragen aan de duurzame 
ontwikkeling van de sector.

6. IUS-Verordening

De Verordening (EU) nr. 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van de 
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (IUS-Verordening) gaat uit 
van een hiërarchische aanpak op drie niveaus (preventie; vroegtijdige detectie en snelle 
uitroeiing; beheer van de wijdverspreide invasieve soorten) en is van toepassing op 
zowel terrestrische, aquatische als mariene soorten. Deze verordening voorziet in een 
tenuitvoerlegging van Doelstelling 5 (i.e. bestrijden invasieve uitheemse soorten) – actie 16 
(i.e. voorzien van een wettelijk kader om invasieve uitheemse soorten te bestrijden) van de 
EU 2020 Biodiversiteitsstrategie, alsook van Aichi Biodiversiteitsdoelstelling 9 (Strategisch 
plan voor de biodiversiteit 2011-2020) in het kader van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (CBD). Deze laatste stelt dat tegen 2020 de invasieve uitheemse soorten en hun 
introductievectoren geïdentificeerd en geprioriteerd dienen te worden, prioriteitssoorten 
gecontroleerd of uitgeroeid worden, en maatregelen zijn genomen om introductieroutes te 
beheren om verdere introducties of vestigingen te voorkomen.

In het kader van deze verordening wordt een Unielijst van prioritaire soorten opgesteld. 
Voor deze soorten gelden beperkingen op het houden, importeren, verkopen, kweken en 
telen. De lidstaten moeten maatregelen nemen op het gebied van de introductievectoren, 
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maatregelen nemen voor de vroegtijdige opsporing en snelle uitroeiing van deze soorten, 
en soorten beheren die reeds wijdverspreid voorkomen op hun grondgebied. De eerste 
Unielijst werd in 2016 gepubliceerd, en werd tot op heden herzien in 2017 en 2019 
(geconsolideerde versie).

De uitvoering van deze verordening op nationaal niveau betreft een 
bevoegheidsoverschrijdende kwestie (federale en gewestelijke overheden) dat wordt 
geregeld via het IUS-Samenwerkingsakkoord (zie Nationaal beleidskader). In dit verband 
werden in België drie entiteiten opgericht:
• De Wetenschappelijke Raad voor IAS (invasive alien species), bestaande uit 

wetenschappelijke deskundigen die advies uitbrengen aan het Nationaal Comité voor 
IAS;

• Het Nationaal Comité voor IAS, bestaande uit besluitvormers die het standpunt van 
België over de Unielijst en de actualisering ervan ontwikkelen en overnemen (het 
standpunt van België wordt vervolgens binnen het EU-Comité voor IAS gedeeld met 
de andere lidstaten);

• Het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor IAS, dat de Wetenschappelijke 
Raad ondersteunt bij het beantwoorden van vragen van het Nationaal Comité voor 
IAS. Het secretariaat stond tevens in voor de publicatie van de Unielijstsoorten die van 
belang zijn voor België.

 
7. EU-Biodiversiteitsstrategie voor 2030

Officiële naam: EU Biodiversity strategy for 2030
Document: 2020

De EU-Biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM (2020) 380) bevat specifieke verbintenissen 
en acties die tegen 2030 moeten worden uitgevoerd. Deze omvatten o.a. het opzetten 
van een groter EU-breed netwerk van beschermde gebieden op land en op zee, de 
opmaak van een EU-plan voor natuurherstel en maatregelen om de globale achteruitgang 
in biodiversiteit aan te pakken. De Biodiversiteitsstrategie erkent de problematiek rond 
invasieve uitheemse soorten en stelt als doel de gevestigde invasieve uitheemse soorten te 
beheren en het aantal soorten van de Rode Lijst die zij bedreigen met 50% te verminderen.
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Regionaal beleidskader

1. Verdrag inzake behoud van Europese wilde soorten en habitats (Bern Conventie)

Officiële naam: Convention on the conservation of European wildlife and natural 
habitats (Bern Convention)
Document: 1979
Inwerkingtreding: 1982

De Bern Conventie is een internationaal juridisch instrument inzake natuurbehoud, met 
bindende kracht voor de partijen en heeft als doel de wilde fauna en flora en hun natuurlijke 
habitats in Europa te beschermen. Verder beoogt de conventie binnen dit kader een goede 
samenwerking tussen Europese landen tot stand te brengen. In Artikel 11.2b verbinden de 
verdragspartijen zich ertoe de introductie van niet-inheemse soorten strikt te controleren. 
Meerdere uit dit verdrag voortkomende aanbevelingen (cf. Artikel 14) hebben betrekking op 
de preventie, mitigatie en uitroeiing van invasieve uitheemse soorten (inclusief doorvertaling 
van Europese regelgeving).

2. Akkoord inzake het behoud van Afrikaans-Euraziatische migrerende 
watervogels (AEWA)

Officiële naam: Agreement on the conservation of African-Eurasian migratory 
waterbirds
Document: 1995
Inwerkingtreding: 1999

Het AEWA-Akkoord stelt dat de partijen gecoördineerde maatregelen moeten nemen om 
de migrerende watervogelsoorten in een gunstige staat van instandhouding te houden of 
om ze in een dergelijke staat te herstellen, met speciale aandacht voor bedreigde soorten 
en deze met een ongunstige staat van instandhouding. In de Artikels 3 en 4 worden 
respectievelijk de maatregelen en acties (actieplan) voorgeschreven die men binnen de 
grenzen van hun nationale jurisdictie dient toe te passen.
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3. Verdrag voor de bescherming van het mariene milieu in de noordoostelijke 
Atlantische Oceaan (OSPAR)

Officiële naam: Convention for the protection of the marine environment of the 
North-East Atlantic
Document: 1992
Inwerkingtreding: 1998

Het OSPAR-Verdrag vormt een overkoepelend juridisch kader voor de bescherming van 
het mariene milieu in de Noordoost-Atlantische Oceaan (inclusief de Noordzee), waarbij 
15 nationale overheden en de EU samenwerken. Het verdrag bevat algemene bepalingen 
inzake de bescherming van het mariene milieu tegen een aantal specifieke bronnen van 
verontreiniging, zoals verontreiniging vanaf het land, door storting of verbranding en door 
offshore activiteiten. Daarnaast maken ook de afspraken betreffende de evaluatie van de 
kwaliteit van het mariene milieu (OSPAR QSR 2010, OSPAR IA 2017) en de bescherming 
en het behoud van ecosystemen en biologische diversiteit deel uit van het OSPAR-Verdrag.

De OSPAR Strategie (2010) stelt onder meer als doel zich ‘in te spannen om de 
introductie van niet-inheemse soorten door menselijke activiteiten te beperken tot een 
niveau dat het ecosysteem niet nadelig beïnvloedt’. In 2018 werden de OSPAR CEMP-
richtlijnen (Coordinated Environmental Monitoring Programme) inzake de voorkomens 
van niet-inheemse soorten opgesteld (NIS3). Omdat de biodiversiteitsindicatoren binnen 
OSPAR zich nog in een vroeg implementatiestadium bevinden wordt verwacht dat de 
gedocumenteerde methoden en benaderingen binnen de CEMP-richtlijnen nog zullen 
evolueren.

De partijstaten werken o.a. samen voor een geharmoniseerde tenuitvoerlegging van het 
Ballastwaterverdrag (BWMC, zie Globaal beleidskader) teneinde de introductie van 
niet-inheemse soorten te verhinderen. Zo werden door OSPAR en HELCOM in 2013 
gezamenlijke richtlijnen ontwikkeld – voorafgaand aan de inwerkingtreding van het BWMC 
– om erop toe te zien dat vrijstellingen op basis van de BWMC Regeling A-4 worden 
verleend op dergelijke wijze zodat schade aan het milieu, de menselijke gezondheid, 
eigendommen of hulpbronnen wordt voorkomen.
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4. Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het Baltische 
Zeegebied (HELCOM)

Officiële naam: Convention on the protection of the marine environment of the Baltic
Document: 1992
Inwerkingtreding: 2000

De verdragspartijen zijn afzonderlijk of gezamenlijk overeengekomen alle passende 
wettelijke, bestuursrechtelijke of andere relevante maatregelen te nemen om verontreiniging 
te voorkomen en te beëindigen teneinde het ecologisch herstel van de Baltische Zee-
regio en het behoud van het ecologisch evenwicht te bevorderen. De partijstaten werken 
o.a. samen voor een geharmoniseerde tenuitvoerlegging van het Ballastwaterverdrag 
(BWMC, zie Globaal beleidskader) teneinde de introductie van niet-inheemse soorten 
te verhinderen. Zo werden door HELCOM en OSPAR in 2013 gezamenlijke richtlijnen 
ontwikkeld – voorafgaand aan de inwerkingtreding van het BWMC – om erop toe te zien 
dat vrijstellingen op basis van de BWMC Regeling A-4 worden verleend op dergelijke wijze 
zodat schade aan het milieu, de menselijke gezondheid, eigendommen of hulpbronnen 
wordt voorkomen. 

De Baltic Sea Alien Species Database, nu onderdeel van het geïntegreerd informatiesysteem 
AquaNIS (Information system on aquatic non-indigenous and cryptogenic species), geeft 
een overzicht van de niet-inheemse en cryptogene soorten uit de Baltische Zee.
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Nationaal beleidskader

1. MMM-wet

In België wordt het door de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene 
milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België (Wet Mariene Milieu of MMM-wet) verboden om opzettelijk 
niet-inheemse soorten te introduceren in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid 
van België (Artikel 11).

 
2. Mariene soorten besluit

Het koninklijk besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België onderwerpt elke introductie van 
uitheemse organismen of translocatie van plaatselijk niet-voorkomende soorten aan een 
vergunning (Hoofdstuk VII, Artikels 13-17).

 
3. KRMS-besluit

Het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische 
zeegebieden voorziet in de nationale doorvertaling van de Europese Kaderrichtlijn 
mariene strategie (KRMS, 2008/56/EG). De KRMS beoogt het behalen van de goede 
milieutoestand (GMT) van de Europese mariene wateren tegen 2020 en de bescherming 
van de hulpbronnen waarvan economische en sociale activiteiten afhankelijk zijn. Deze 
regelgeving stelt dat de antropogene introductie van niet-inheemse soorten zich op een 
niveau dient te bevinden dat niet schadelijk is voor het milieu (zie ook Olenin et al. 2010). 
De nationale milieudoelen met betrekking tot niet-inheemse soorten worden beschreven in 
het Monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren.

 
4. IUS-Samenwerkingsakkoord

Het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de 
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten trad in werking op 16 juli 
2020 (i.e. instemmingswet van 16 juni 2019) en dient een correcte tenuitvoerlegging van 
de IUS-Verordening (EU) nr. 1143/2014 (zie Europees beleidskader) te verzekeren. De 
meeste bepalingen van de IUS-Verordening vereisen samenwerking en coördinatie tussen 
verschillende federale en gewestelijke overheden. 
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Verder is het van essentieel belang om een wetenschappelijke visie van de problematiek op 
Belgisch niveau te garanderen met het oog op het voeren van een coherent beleid inzake 
invasieve uitheemse soorten. Om aan bovenstaande doelstellingen te beantwoorden 
voorziet dit samenwerkingsakkoord in de oprichting van een Nationaal Comité, een 
Nationale Wetenschappelijke Raad en een Nationaal Secretariaat voor de invasieve 
uitheemse soorten.

5. Koninklijk besluit van 8 november 2007

Het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van 
milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren 
of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun 
krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij 
hun doorvoer, is enkel van toepassing op de onmiddellijke dreiging van milieuschade en op 
de milieuschade die zich heeft voorgedaan, veroorzaakt door één van de beroepsactiviteiten 
vermeld in de titel. De uitzonderingen die geen toepassing van deze regelgeving vereisen 
worden opgelijst in Artikel 4.

 
6. Koninklijk besluit van 17 november 2016

Het koninklijk besluit van 17 november 2016 tot vaststelling van de procedure en de 
voorwaarden voor het verlenen, opschorten of intrekken van een invoer-, uitvoer- of 
doorvoervergunning van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse 
soorten vormt de nationale doorvertaling van de Artikels 8 en 9 van de IUS-Verordening 
(EU) nr. 1143/2014.
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Gedragscodes en richtlijnen

1. Europese richtlijnen voor beschermde gebieden en invasieve uitheemse 
soorten

Officiële naam: European guidelines on protected areas and invasive alien species
Document: 2014

Deze richtlijnen, gericht aan beleidsmakers en beheerders, hebben als doel de belangrijkste 
beginselen te duiden die voor de beschermde gebieden moeten worden vastgesteld om de 
dreiging van invasieve soorten op lokaal, nationaal en supranationaal niveau te voorkomen 
en te beheersen. De richtsnoeren geven ook concrete voorbeelden van ‘beste praktijken’ 
voor de preventie en het beheer van invasieve soorten in beschermde gebieden. Verder 
wordt ook het belang van een verhoogd bewust, dataverzameling, informatiedoorstroming 
(inclusief data sharing) en monitoring aangekaart met het oog op een snelle reactie bij 
nieuwe invasies. 

 
2. ICES-richtlijnen inzake de introductie en transfer van mariene organismen

Officiële naam: ICES code of practice on the introduction and transfer of marine 
organisms
Document: 2005

Deze richtlijnen voorzien in aanbevolen procedures en praktijken om de risico’s van 
schadelijke effecten door de opzettelijke introductie en verplaatsing van mariene (inclusief 
brakke) organismen te verminderen. De richtlijnen omvatten aanbevelingen die betrekking 
hebben op een implementatiestrategie en de stappen die moeten worden doorlopen 
voordat een nieuwe soort (inclusief genetisch gemodificeerde en polyploïde organismen) 
wordt geïntroduceerd. Er werden ook procedures opgesteld met het oog op de processen 
die gevolgd moeten worden nadat werd beslist om over te gaan tot introductie, evenals 
worden aanbevelingen geformuleerd voor het beleid voor lopende introducties of 
verplaatsingen die een vast onderdeel van de commerciële praktijk vormen.

ICES richtte twee werkgroepen op voor het bestuderen van biologische invasies en niet-
inheemse soorten: de ICES/IOC/IMO Working Group on Ballast and Other Ship Vectors 
(WGBOSV) en de Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms 
(WGITMO).
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3. FAO Gedragscode voor een verantwoorde visserij

Officiële naam: FAO Code of conduct for responsible fisheries
Document: 1995

De code bevat beginselen en internationale gedragsnormen voor verantwoorde praktijken 
met het oog op de effectieve instandhouding, het beheer en de ontwikkeling van levende 
aquatische hulpbronnen, met inachtneming van het ecosysteem en de biodiversiteit. De 
code stelt dat staten met de buurlanden dienen te overleggen voordat niet-inheemse soorten 
in grensoverschrijdende ecosystemen worden geïntroduceerd (Artikel 9.2.3). Tevens dient 
getracht te worden om de schadelijke gevolgen van de introductie van uitheemse soorten 
of genetisch veranderde bestanden die worden gebruikt voor de aquacultuur, met inbegrip 
van de kweekvisserij, in wateren tot een minimum te beperken, vooral wanneer er een 
aanzienlijk risico bestaat voor verdere verspeiding. De staten moeten, waar mogelijk, 
maatregelen bevorderen om nadelige genetische, ziekte- en andere effecten van ontsnapte 
gekweekte vis op wilde bestanden, tot een minimum te beperken (Artikel 9.3.1).

 
4. IUCN-richtlijnen inzake preventie van het verlies aan biodiversiteit als gevolg 
van invasieve niet-inheemse soorten

Officiële naam: IUCN guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by 
alien invasive species
Document: 2000

Deze richtlijnen hebben als doel de lokale, nationale en regionale overheden en 
beheersorganen bij te staan bij de uitvoering van Artikel 8h van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (CBD): ‘Prevent the introduction of, control or eradicate those 
alien species which threaten ecosystems, habitats or species’. De IUCN-richtlijnen zijn 
gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en op wat nodig is om biodiversiteitsverlies (inheems) 
door uitheemse invasieve soorten te voorkomen. Verder wil de IUCN op deze wijze 
bijdragen tot de ontwikkeling van strategieën, regelgeving en praktische maatregelen op 
internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau (o.a. CBD, GISP, CITES, WTO, etc.) en 
wil men een verhoogd bewustzijn creëren rond de problematiek van invasieve uitheemse 
soorten bij alle belanghebbenden. De richtlijnen werden uitgewerkt door de Invasive 
Species Specialist Group.
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5. IUCN-richtlijnen voor herintroducties en andere conservatie-translocaties

Officiële naam: IUCN guidelines for reintroductions and other conservation 
translocations
Document: 2013

Deze richtlijnen vormen een antwoord op de huidige versnelde ecologische veranderingen. 
Zo is er globaal sprake van een toenemende druk op de biodiversiteit als gevolg 
van habitatverlies, biologische invasies en klimaatverandering. Deze laatste is een 
voorname trigger achter het voorstel om organismen opzettelijk buiten hun inheemse 
verspreidingsgebied te introduceren, een oefening met grotere risico’s dan een versterking 
of herintroductie. Hoewel een dergelijke ‘geassisteerde kolonisatie’ controversieel is, 
wordt verwacht dat het in de toekomst steeds meer zal worden toegepast met het oog 
op het behoud van de biodiversiteit. De IUCN-richtlijnen benadrukken de noodzaak om 
alternatieven voor translocaties te overwegen, wijzen op hiaten in ecologische kennis 
en benadrukken de risico’s (potentieel invasief karakter) verbonden aan opzettelijke 
translocaties.

 
6. Richtlijnen voor het beheer van invasieve soorten op eilanden

Officiële naam: Guidelines for invasive species planning and management on islands
Document: 2018

Het doel van dit document is om verantwoordelijken te helpen bij de planning en het 
beheer van invasieve soorten op eilanden, met als doel de negatieve effecten van 
invasieve soorten op het rijke en kwetsbare natuurlijke erfgoed, de gemeenschappen en 
de bestaansmiddelen van de eilanden te verminderen.
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Wetenschappelijke naam
Agarophyton vermiculophyllum (Ohmi) Gurgel, J.N.Norris & Fredericq, 2018 [1]

Agarophyton vermiculophyllum is een roodwier dat van oorsprong enkel in het 
noordwesten van de Stille Oceaan voorkomt. In de laatste decennia (sinds 
1996) heeft de soort zich verspreid naar Noord- en Zuid-Europa en naar Noordoost- 
en West-Amerika, vermoedelijk via het transport van Japanse oesters. In 2011 
werd het ziltwaterknoopwier voor het eerst waargenomen in België, meer bepaald 
in de Baai van Heist. Het wier heeft een bruinrode kleur, is sterk vertakt en groeit 
vooral in zanderige en modderige estuaria of baaien. De soort is bestand tegen 
grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte. Beide eigenschappen – 
eurytherm en euryhalien – zijn kenmerkend voor succesvolle exoten.

Agarophyton vermiculophyllum

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Agarophyton vermiculophyllum. Niet-inheemse 
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. Vlaams Instituut 
voor de Zee (VLIZ). 7 pp.

© Tim Lee

Lectoren
Olivier De Clerck
Luna van der Loos

Ziltwaterknoopwier
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Oorspronkelijke verspreiding

Agarophyton vermiculophyllum kwam oorspronkelijk enkel voor in het noordwesten van 
de Stille Oceaan langs de kusten van China, Korea, Vietnam [2] en de Japanse Oost- en 
Westkust [3, 4]. In Rusland komt de soort enkel voor in de Japanse Zee, een binnenzee 
van de Stille Oceaan [4]. Het ziltwaterknoopwier verkiest beschutte estuaria en ondiepe 
baaien als habitat. Het komt zowel losliggend voor op zandige en modderige bodems als 
vastliggend op harde substraten (bv. keitjes, mosselbanken, rotsen, oesters, etc.) [5, 6]. 

Eerste waarneming in België

Op 3 november en 29 december 2011 werd het ziltwaterknoopwier voor het eerst in België 
aangetroffen, meer bepaald in het Vlaams natuurgebied ‘Baai van Heist’, gelegen aan de 
oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. Nu komt de soort daar algemeen voor. 
Er zijn echter nog geen fertiele exemplaren gevonden, enkel vegetatieve [7]. Op hetzelfde 
moment werd ook de niet-inheemse soort Caulacanthus okamurae in de Baai van Heist 
gevonden [7]. 

Verspreiding in België

In de Baai van Heist werd het ziltwaterknoopwier gevonden tussen mosselbanken, in het 
laag intergetijdengebied (i.e. het gebied tussen de hoog- en laagwaterlijn). Bij eb staan de 
wieren droog. Voorlopig is dit de enige vindplaats, over een mogelijke verdere verspreiding 
in België is niets geweten [7]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van Agarophyton vermiculophyllum in Frankrijk dateert van 1996, 
in het Belon estuarium aan de kust van Bretagne. Niet veel later werden er exemplaren 
gevonden in Roscoff (Bretagne), in de nabijheid van oesterkwekerijen [8, 9]. Van daaruit heeft 
het roodwier zich vermoedelijk zowel noordelijk als zuidelijk verspreid langs de Bretoense 
kust, waar ze aanzienlijke matten vormen [9, 10]. 

Reeds in de jaren ‘80 werd het ziltwaterknoopwier aangetroffen in Nederland, meer bepaald 
in de Oostvoornse Plas, een brakwatermeer [5]. In 1994 werd het roodwier waargenomen 
nabij Yerseke terwijl het voorkomen van de soort in de Waddenzee voor de eerste maal 
officieel werd gerapporteerd in 2009 [5, 11]. Agarophyton vermiculophyllum wordt nu 
wijdverspreid aangetroffen in de Nederlandse Waddenzee, van Texel tot Lauwersoog [5]. 
In de aangrenzende Duitse Waddenzee werd de soort in 2002 waargenomen [6].Verder 
noordwaarts komt de soort ook voor in Denemarken (sinds 2003), in Zweden (2003) en 
aan de Baltische kust van Duitsland (2005, in Kiel) [6]. 
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Het ziltwaterknoopwier verspreidde zich eveneens in het zuiden van Europa. Zowel in 
Portugal (2004) als aan de Atlantische kust van Spanje (2003) werd de soort gesignaleerd 
[9]. Recent (2008) is de soort opgedoken in de Middellandse Zee, aan de Po Delta in Italië 
[12]. Grote populaties van het wier komen nu voor over de hele kust van Noord-Europa, en 
op de meeste plaatsen het voorkomt is het wier de meest abundante soort [13]. 

Buiten Europa komt de soort ook abundant voor als exoot, zoals in estuaria aan de 
Atlantische kust van Noord-Amerika, aan de kust van Virginia [13] en North Carolina (VS) 
(1999) [14]. 

Wijze van introductie

Oestertransport is de meest aannemelijke vector aangezien de soort vaak voorkomt 
nabij oesterkwekerijen [9] en ze weinig gevonden wordt in ballastwater of vastgehecht 
op scheepsrompen [6]. Nochtans is de soort enorm goed aangepast om te overleven in 
condities gelijkend op ballastwater [15]. Secundair transport over kortere afstanden kan 
gebeuren via schelpdiertransport. Het wier kan eveneens verstrengelen in vissersmateriaal, 
bootschroeven, duikmateriaal en migrerende vogels [15]. Losse wierfragmenten kunnen 
zich via stromingen over een beperkte afstand verplaatsen [6]. 

Hoe het ziltwaterknoopwier uiteindelijk in België terecht is gekomen, is niet bekend. 
Vermoedelijk is dit gebeurd door middel van één van de hierboven vermelde korte afstands-
mechanismen vanuit Nederland of Frankrijk [7]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het succes van het ziltwaterknoopwier kan deels verklaard worden door de 
voedselvoorkeur van inheemse grazers. Inheemse grazers verkiezen immers veelal 
inheemse algen boven Agarophyton vermiculophyllum [16, 17]. Exacte redenen hiervoor zijn 
niet geweten. Wetenschappers verwijzen onder andere naar de lage voedingswaarde, of 
lage stikstofconcentratie van de soort [18]. Daarnaast produceert het ziltwaterknoopwier 
metabolische stoffen die herbivoren afschrikken. Hoewel ook inheemse soorten over 
een afweersysteem beschikken, toonden verschillende studies aan dat exoten met een 
afweersysteem sterkere concurrenten zijn dan deze zonder [19]. Bovendien tolereert het 
ziltwaterknoopwier uitdroging, begraving en een groot interval van licht [16] en nutriënten 
niveaus [20, 21], en kan het wier groeien bij een zoutgehalte van 10 tot 35 psu [3, 22] en bij 
temperaturen tussen 2 en 35 °C [3, 9, 23]. Deze euryhaliene en eurythermale eigenschappen 
zorgen ervoor dat de soort een wijd bereik aan mariene milieus kan tolereren [24].

De soort is omwille van de bovenstaande redenen dan ook geclassificeerd als één van de 
vier meest potentiële invasieve soorten in Europa (uit 114 macroalgen) [25].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het wier heeft een isomorfe levenscyclus en kan zich zowel seksueel als aseksueel 
(vegetatieve fragmentatie) voortplanten [21, 24]. Via fragmentatie breken kleine stukjes van 
het wier af, die allen kunnen uitgroeien tot volwassen individuen. Aangezien afgebroken 
fragmenten van slechts 1 mm groot kunnen overleven en verder groeien, kan de soort zich 
op deze manier snel voortplanten [9, 21, 24]. Zelfs de fragmenten kunnen een lange tijd (tot 
175 dagen) hun groeicapaciteit behouden [26]. 

De soort groeit meestal op modder en fijn zand, maar kan zich eveneens vestigen op 
harde substraten zoals rotsen of schelpen. Vrijgekomen harde substraten kan het wier 
snel koloniseren [27]. De kolonisatie wordt verder gefaciliteerd door inheemse invertebraten, 
bijvoorbeeld door het verstrekken van harde substraten of door grazers, die het wier 
in stukjes breken, wat zorgt voor een verhoogde fragmentatie- en dispersiesnelheid [6]. 
Individuen van niet-inheemse kolonies hechten zich echter meestal niet vast aan het 
substraat (resultaat van vegetatieve vermenigvuldiging) [28].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De aanwezigheid van het ziltwaterknoopwier zorgt voor een competitie die de groei van 
inheemse soorten belemmert [29]. De exoot vormt namelijk matten die over het zeegras 
heen kunnen groeien [27]. Experimenteel heeft men al aangetoond dat Agarophyton 
vermiculophyllum de overlevingskans van Groot zeegras Zostera marina verlaagt [30]. 
Introductie van het ziltwaterknoopwier zorgt voor nieuwe structurele complexiteit wat 
mogelijk een positieve invloed heeft op sommige invertebraten [31]. Het wier kan namelijk 
voor extra beschutting, substraat voor vasthechting of voeding zorgen [26, 32]. In een 
vergelijkende studie tussen Agarophyton vermiculophyllum en Ulva rigida was bij het 
ziltwaterknoopwier een hogere soortenrijkheid en diversiteit in de macrofauna aanwezig [33].
De soort is mogelijk ook in staat om de stikstofconcentratie te beïnvloeden door opname, 
opslag en vrijgave van nutriënten, wat een potentieel effect op het ecosysteem kan hebben 
[6, 34, 35]. 

In North Carolina (VS) is de introductie van Agarophyton vermiculophyllum een probleem 
voor de visserij en de industrie doordat de soort zich vasthecht aan visnetten en buizen van 
koelwatersystemen verstopt [14]. 

Agarophyton vermiculophyllum mechanisch verwijderen (oogsten) voor het produceren 
van onder andere agar, is een potentiële methode om de soort te controleren [36]. Als 
een tweede bestrijdingsmiddel stelden wetenschappers de grazer alikruik Littorina littorea 
voor, die de Agarophyton vermiculophyllum populatie kan controleren. De begrazing zorgt 
echter ook voor de afbraak van kleine stukjes wier die de verspreiding op kleine schaal 
versnelt [6]. Wat de eventuele effecten van de invasie in België zullen zijn is op dit moment 
niet geweten. 
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Specifieke kenmerken

Het ziltwaterknoopwier heeft een bruine tot wijnrode kleur. Het wier vormt los vertakte 
struiken die vastzitten met een hechtschijf. De schijf is meestal moeilijk zichtbaar. Het wier 
bestaat uit cilindrische assen van 15 tot 100 cm lang [7]. De genussen Agarophyton en 
Gracilaria bevatten ongeveer 300 soorten, die wereldwijd verspreid zijn. Het onderscheid 
tussen de soorten is echter niet steeds duidelijk. Door het stijgend aantal ontdekte soorten 
duiken alsmaar meer problemen op in de taxonomie. Deze worden nu opgelost door 
vergelijkende studies van reproductieve structuren en door moleculaire onderzoek [9]. 

De inheemse soort Gracilaria gracilis (Donker knoopwier) werd aangetroffen in de 
Spuikom in Oostende. Deze soort vertoont echter weinig morfologische verschillen met 
het ziltwaterknoopwier. Microscopisch kunnen ze worden onderscheiden door de diepte 
van de mannelijke conceptacula, waarin de voortplantingsstructuur wordt beschut. Bij 
Gracilaria gracilis bedraagt de conceptaculumdiepte minder dan 50 µm. 

Agarophyton vermiculophyllum is een agarofyt, een agar producerende alg. Dit is een 
geleiachtige substantie, gevormd uit polysachariden afkomstig uit de celwand, dat 
wordt gebruikt als voedingsbodem in microbiologisch werk alsook in de voedings-, 
farmaceutische en cosmetische industrie. Gezien de economische waarde van agarofyten, 
stelden wetenschappers recent voor om de exoot mechanisch te verwijderen en de oogst 
te gebruiken voor agarproductie [37]. Over hoe en in welke landen dit mogelijk zou zijn, is 
nog weinig geweten. 
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Wetenschappelijke naam
Antithamnionella ternifolia (J.D.Hooker & Harvey) Lyle, 1922 [1]

Het oorsprongsgebied van het Drietakkig rooddonswier Antithamnionella 
ternifolia is onduidelijk, hoewel er vermoedens zijn dat dit roodwier afkomstig is 
uit de zuidelijke hemisfeer. Dit niet-inheemse roodwier zou in Europese wateren 
terechtgekomen zijn – en er zich verder verspreid hebben – door zich vast te 
hechten op scheepsrompen en touwen. Het Drietakkig rooddonswier werd in 
1970 voor de eerste keer waargenomen in België in de Spuikom van Oostende. 
De soort groeit op vrijwel elk type hard substraat en plant zich snel voort, twee 
factoren die bijdragen tot zijn succes. 

Drietakkig rooddonswier

Antithamnionella ternifolia 
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Oorspronkelijke verspreiding

De plaats van herkomst van het Drietakkig rooddonswier is onduidelijk [2], al wordt vermoed 
dat het roodwier waarschijnlijk afkomstig is uit de zuidelijke hemisfeer [3, 4]. Het is in elk 
geval een complexe situatie, omwille van het feit dat een aantal sterk op elkaar lijkende 
soorten, en waarschijnlijk aan elkaar verwante soorten, in verschillende delen van de 
wereld voorkomen [2, 5]. 

Dit niet-inheemse roodwier groeit op tal van substraten, gaande van algen, stenen tot 
artificieel materiaal zoals pontons en boeien. Ze komen voor tot een diepte van 25 meter, 
en dit zowel in beschutte als blootgestelde omgevingen [6].

Eerste waarneming in België

Het Drietakkig rooddonswier werd in 1970 voor het eerst waargenomen in de Spuikom 
van Oostende, onder de naam Antithamnion sarniensis [7], vastgehecht aan een zogeheten 
Japanse mand, die gebruikt werd voor experimenten gerelateerd aan het kweken van 
oesters [8]. 

Verspreiding in België

Het Drietakkig rooddonswier wordt in België vaak verward met Antithamnionella 
spirographidis. Deze twee roodwieren zijn zo op elkaar gelijkend dat wetenschappers niet 
helemaal zeker zijn of het effectief om twee verschillende soorten gaat. Omdat dergelijke 
roodwieren op basis van morfologische eigenschappen heel moeilijk te onderscheiden zijn, 
is verder onderzoek noodzakelijk om uit te maken hoeveel soorten werkelijk langs onze 
kust voorkomen [9]. Ook Antithamnionella spirographidis werd wellicht geïntroduceerd in 
Europese wateren [10].

Beide roodwieren komen voor in het Verbindingsdok en het Boudewijnkanaal [11] van de 
Zeebrugse achterhaven, alsook op de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [12]. In 
de Spuikom van Oostende zouden enkele exemplaren groeien op het Violet buiswier 
Melanothamnus harveyi [4], een andere niet-inheemse soort.

Verspreiding in onze buurlanden

Niettegenstaande men al in 1906 enkele exemplaren van deze soort had aangetroffen in 
Plymouth, in het zuidwesten van Groot-Brittannië [6] – weliswaar onder een andere naam 
(Antithamnionella cruciatum f. tenuissimum) – wordt veelal pas de melding uit 1910 uit 
Cherbourg-Octeville, in het noordwesten van Frankrijk [13], als de eerste waarneming voor 
Europa beschouwd [2]. Ondertussen heeft het Drietakkig rooddonswier zich over de gehele 
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Atlantische kust van Europa verspreid. De soort komt voor van Portugal tot Denemarken 
en is ook aanwezig langs de zuid- en westkusten van Groot-Brittannië – tot in Argyll in 
West-Schotland – en langs de kusten van Ierland [6, 14, 15].

In Nederland werd Antithamnionelle ternifolia in 1951 voor de eerste maal aangetroffen en 
wordt er op heden slechts incidenteel geobserveerd [2]. Antithamnionella spirographidis 
kent sedert 1993 een algemeen voorkomen in de Nederlandse Oosterschelde [2]. Deze 
soort werd ook al verzameld uit het naburige Grevelingenmeer [2], alsook ter hoogte van de 
ingang van de Sloehaven aan de Westerschelde [16]. 

In 2010 is het Drietakkig rooddonswier ook waargenomen in het Duitse deel van de 
Waddenzee nabij het eiland Sylt, ten westen van de Duits-Deense grens [17].

Wijze van introductie

Het Drietakkig rooddonswier werd waarschijnlijk in Europa geïntroduceerd door 
vasthechting aan scheepsrompen en touwen. Mogelijk vond de eerste introductie in 
Europa plaats via Australische schepen [3]. Eveneens werden exemplaren geïntroduceerd 
via aquacultuur waarbij het wier was vastgehecht op oesters die voor kweek naar Europa 
getransporteerd werden [16].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Een snelle groei en een vegetatieve voortplanting door fragmentatie – waarbij afbrekende 
stukjes kunnen uitgroeien tot een volwaardig individu – zijn in de eerste plaats de verklaring 
van het succes van deze niet-inheemse soort [3]. 

Het Drietakkig rooddonswier is niet kieskeurig wat het substraat betreft en kan zowel op 
natuurlijke (bv. wieren, schelpdieren of stenen) als op artificiële ondergronden (bv. pontons 
en boeien) groeien [6]. 

Het Drietakkig rooddonswier Antithamnionella ternifolia heeft net als Antithamnionella 
spirographidis kliercellen die bepaalde toxische chemische stoffen bevatten,  zoals 
eosine [18, 19]. Men gaat ervan uit dat deze stoffen dienen als afweermechanisme tegen 
begrazing door herbivoren [2]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het Drietakkig rooddonswier kan grote afstanden overbruggen door zich vast te hechten 
op scheepsrompen van transportschepen [3], terwijl lokale plezierboten voor een snelle 
verspreiding tussen verschillende jachthavens kunnen zorgen [2]. Dit niet-inheems roodwier 
tolereert een brede temperatuurgradiënt [3].



48 - Algen en wieren

(Potentiële) effecten en maatregelen

De soort hecht zich op harde structuren in havens en op schepen [3]. Aangroei op schepen 
kan financiële implicaties hebben: aangroeigemeenschappen op scheepsrompen verhogen 
namelijk de weerstand bij het varen. Het verwijderen van deze aangroeigemeenschappen 
kost echter handenvol geld, en kan worden tegengegaan door het gebruik van 
aangroeiwerende verven [20]. Effecten van het Drietakkig rooddonswier op zijn natuurlijke 
omgeving zijn niet gekend. 

 
Specifieke kenmerken

Het Drietakkig rooddonswier heeft een felrode kleur en vormt wollige toefjes van 1 tot 2 cm. 
Het lijkt sterk op de eveneens bij ons voorkomende niet-inheemse soort Antithamnionella 
spirographidis. Beide soorten zijn enkel microscopisch van elkaar te onderscheiden. De 
zijtakken zijn bij Antithamnionella spirographidis tegenoverstaand en niet in een krans 
ingeplant op de zijassen, terwijl dit bij het Drietakkig rooddonswier wel het geval is [6, 21, 22]. 

Het Drietakkig rooddonswier is voornamelijk terug te vinden vanaf de laagwaterlijn tot op 
een diepte van 25 meter. Zowel beschutte als fel blootgestelde omgevingen met sterke 
stromingen behoren tot zijn habitat. 

Deze soort doet zowel aan ongeslachtelijke, geslachtelijke als vegetatieve voortplanting. In 
Europa plant het Drietakkig rooddonswier zich voornamelijk vegetatief en ongeslachtelijk 
voort. Vegetatieve voortplanting gebeurt door fragmentatie, waarbij ieder fragmentje 
opnieuw kan uitgroeien tot een nieuw individu. Bij ongeslachtelijke voortplanting worden 
sporen gevormd, die na verspreiding aanleiding geven tot nieuwe individuen [6, 21].
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Wetenschappelijke naam
Caulacanthus okamurae Yamada, 1933 [1]

Het roodwier Caulacanthus okamurae komt inmiddels voor in grote delen van 
de wereld. Het verkiest een hard substraat in het intergetijdengebied, maar komt 
eveneens voor in brakwater en mangroves. Het roodwier komt oorspronkelijk 
uit het Pacifisch gebied en zou via oestertransport in de Europese zeeën 
terechtgekomen zijn. In België werd Caulacanthus okamurae voor het eerst in 
2011 waargenomen in de Baai van Heist, gelegen aan de oostelijke strekdam van 
de haven van Zeebrugge. Het wier is eerder klein en onopvallend, en kan snel over 
het hoofd gezien worden.

Caulacanthus okamurae
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Oorspronkelijke verspreiding

Het roodwier Caulacanthus okamurae is lang beschouwd als synoniem van de morfologisch 
sterk gelijkende Caulacanthus ustulatus en werd gezien als een soort met kosmopolitische 
verspreiding [2]. Door moleculair genetisch onderzoek weet men nu dat het twee aparte 
soorten betreft [3]. Caulacanthus ustulatus is een voor Europa inheemse soort en komt van 
nature voor in Zuid-Europese landen. De oorspronkelijke verspreiding van Caulacanthus 
okamurae is beperkt tot Japan, China, Korea en Taiwan [2].

Het wier verkiest als habitat voornamelijk mangroves, brakwater en intergetijdengebieden, 
gelegen tussen de hoog- en laagwaterlijn, waar het groeit op harde substraten [4]. 

Eerste waarneming in België

Op 3 november en 29 december 2011 werd Caulacanthus okamurae voor het eerst in 
België waargenomen, in het Vlaams natuurgebied de ‘Baai van Heist’, gelegen aan de 
oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. De exoot komt er nu lokaal algemeen 
voor. Er zijn enkel vegetatieve specimens terug gevonden [5]. Op het zelfde moment werd 
ook de niet-inheemse soort Agarophyton vermiculophyllum aangetroffen [5]. 

Verspreiding in België

In Heist werd Caulacanthus okamurae waargenomen ter hoogte van het intergetijdengebied, 
verspreid op de blokken van de havendam waar geen andere macrowieren voorkwamen 
[5]. Voorlopig is dit de enige vindplaats, over een mogelijke verdere verspreiding in België is 
niets geweten. 

Verspreiding in onze buurlanden

Caulacanthus okamurae – in eerste instantie geïdentificeerd als Caulacantus ustulatus 
– werd in 1986 aangetroffen in Roscoff (Bretagne, Frankrijk), waar het nu vrij algemeen 
voorkomt [6]. Moleculair onderzoek toonde aan dat de Franse populatie meer verwantschap 
vertoonde met de Aziatische Caulacanthus okamurae dan met Atlantische Caulacantus 
ustulatus. Men concludeerde daaruit dat het wier vanuit de Stille Oceaan geïntroduceerd 
werd, en niet het resultaat was van een noordwaartse migratie van de Atlantische variant [7]. 
De aangetroffen exemplaren te Frankrijk bevatten weinig tot geen reproductieve structuren. 
Men veronderstelt dat Caulacanthus okamurae zich voornamelijk vegetatief voortplant [8], 
een veelvoorkomende strategie bij succesvolle exoten [4]. 
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Hoewel de verspreiding in Frankrijk beperkt bleef, bereikte Caulacanthus okamurae 
Nederland en Groot-Brittannië. In Nederland werd het roodwier gevonden in 2005, op 
het oud werkeiland ‘Neeltje Jans’ in de Oosterschelde. Deze vondst bestond uit grote 
exemplaren die waarschijnlijk al langer aanwezig waren. De exoot werd zowel aangetroffen 
in het lage intergetijdengebied als in het hoger gedeelte, dit in tegenstelling tot andere 
exotische algen in Nederland [9]. In Groot-Brittannië heeft het wier zich snel verspreid vanuit 
Devon (2004) naar Cornwall (2005) en Kent (2009). Ook hier komt de soort hoog voor in 
het intergetijdengebied [10]. 

Niet-inheemse populaties van de Pacifische Caulacanthus okamurae buiten Europa zijn 
teruggevonden in Prince Willliam Sound (Alaska) [11] en Tomales Bay (California) [12]. 

Wijze van introductie

Hoogstwaarschijnlijk is Caulacanthus okamurae in Europa geïntroduceerd via transport 
van de Japanse oesters (Crassostrea gigas). Aanwijzing daarvoor is de vindplaats in 
Frankrijk die vlakbij een oesterkwekerij gelegen is [13]. Verdere verspreiding in Europa kon 
dan vermoedelijk gebeuren door vasthechting van de wieren aan scheepsrompen of door 
losse wierfragmenten die aanspoelen en zich vestigen [5]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De exoot overleeft en groeit bij grote schommelingen in temperatuur (tussen 13 en 26 
°C, met een optimale groei bij 17 °C). Zelfs bij 6 °C groeit het wier nog, zij het beperkt [14]. 
Daarnaast komt Caulacanthus okamurae vrijwel op alle substraten voor, met een voorkeur 
voor levende substraten zoals mosselen en zeepokken [4]. Waarom het wier goed gedijt 
aan de Vlaamse kust is nog niet onderzocht. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De verspreiding van Caulacanthus okamurae wordt waarschijnlijk beïnvloed door twee 
klimaatfactoren. Een eerste betreft de stijging in de oppervlaktewatertemperatuur door 
de klimaatopwarming wat in het voordeel speelt van deze Aziatische exoot. Een tweede 
factor betreft de stormfrequentie: een storm zorgt voor openingen in de aanwezige 
algenbegroeiing, waarvan Caulacanthus okamurae gebruik kan maken om zich te 
vestigen [10]. Plaatselijke factoren die de verspreiding van Caulacanthus okamurae in België 
beïnvloeden zijn nog niet bekend. 



54 - Algen en wieren

(Potentiële) effecten en maatregelen

In tegenstelling tot andere niet-inheemse zeewieren, die zich hoofdzakelijk vestigen in het 
subtidaal en rotspoeltjes, is Caulacanthus okamurae tevens in staat zich te vestigen in 
het intergetijdengebied. In deze zone kan de soort een dominante positie innemen en 
de inheemse turfvormende macroalgen verdringen (bv. Gelidium pusillum in Nederland 
[10, 15]. Desondanks het feit dat Caulacanthus okamurae inheemse macro-invertebraten 
verdringt, zoals zeeslakken en alikruiken, zal de soort in de bovenste getijdenzone ook 
zorgen voor meer diverse meiofauna en macro-algen. Dit is mogelijk te verklaren doordat 
het roodwier turfzones vormt die normaalgezien niet voorkomen in die regio. Hierdoor stijgt 
de habitatcomplexiteit en wordt sediment en water vastgehouden, dat op hun beurt zorgt 
voor voedsel, habitat en veiligheid voor de meiofauna. De effecten die deze exoot heeft op 
de omgeving zijn nog niet volledig bestudeerd en kunnen dus zowel positief als negatief 
zijn [17]. Er werden op heden nog geen maatregelen getroffen om de exoot te bestrijden. 

Specifieke kenmerken

Caulacanthus okamurae is een eerder onopvallend, donker bruin-rood wier dat bestaat uit 
cilindrische uitlopers met vertakkingen tot 3 cm hoog [10], die samen een kluwen vormen 
die hele stukken substraat kunnen bedekken [9, 15]. Op een lengte doorsnede van het 
wier ziet men een opvallend centraal filament dat bestaat uit grote cellen met onderlinge 
verbindingen, de zogenaamde stippelverbingingen (pit-connections) [9]. 

Caulacanthus okamurae groeit primair als een epifyt, een organisme dat op een ander 
organisme groeit maar niet parasitair is. Op deze wijze hecht de soort zich vast aan andere 
wieren. Zo wordt Caulacanthus okamurae in Nederland voornamelijk teruggevonden op 
Mastocarpus stellatus [9]. Deze aanhechting is vaak niet meer te onderscheiden van de 
secundaire kleine hechtvoetjes. De hechting is meestal niet zo stevig, hierdoor kan het wier 
gemakkelijk losgemaakt worden [9]. 

De levenscyclus van Caulacanthus okamurae is niet goed gekend doordat reproductieve 
structuren weinig worden waargenomen in het veld [16]. In laboratoriumculturen werd de 
levenscyclus wel al voor verschillende isolaten beschreven [14, 18]. 
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Wetenschappelijke naam
Codium fragile subsp. fragile (Suringar) Hariot, 1889 [1]

Het Vertakt viltwier Codium fragile subsp. fragile kwam oorspronkelijk enkel voor 
in de Pacifische regio, ter hoogte van Japan. Het is een groenwier dat er typisch 
voorkomt in beschutte gebieden zoals havens, baaien en getijdenpoelen. De soort 
is in Europa terechtgekomen via vasthechting op scheepsrompen en transport 
met schelpdieren. In België werd het Vertakt viltwier voor de eerste keer 
waargenomen in 1939 in de Spuikom van Oostende. Het treedt er in competitie 
met inheemse wieren en vormt vaak een dicht wierenpakket op bestaande 
schelpdierbanken. Na een terugval in 2003, kent de soort sinds 2006 weer een 
toename in de Spuikom.

Vertakt viltwier

Codium fragile subsp. fragile 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Vertakt viltwier Codium fragile kwam oorspronkelijk alleen voor in de West-Pacifische 
Oceaan, ter hoogte van Japan [2]. Het is een typisch groenwier voor havens, baaien, 
getijdenpoelen en andere beschutte gebieden [3].

Eerste waarneming in België

Deze exoot werd bij ons voor de eerste keer waargenomen in 1939, in de Spuikom van 
Oostende [4].

Verspreiding in België

In de jaren ‘80 en ‘90 werd het Vertakt viltwier vaak aangetroffen tussen de aanspoelsels 
op het strand van Koksijde. Het betrof waarschijnlijk exemplaren afkomstig van Franse 
populaties, die in periodes met gunstige wind tot bij ons dreven en aanspoelden [5].

Het Vertakt viltwier vormde in de periode 1998-2000 nog dense populaties in de Spuikom 
van Oostende, maar kende er – net als het Japans bessenwier – een terugval, en werd 
er sinds 2002 niet meer waargenomen. De oorzaak voor de terugval van beide soorten 
zouden de schommelingen in het waterniveau zijn [6]. Sinds 2006 nemen de aantallen van 
het viltwier in de Spuikom opnieuw toe en wordt het er vooral losgeslagen aan de rand 
teruggevonden [7].

Verspreiding in onze buurlanden

De vondst van aangespoelde fragmenten van Vertakt viltwier op het strand van Huisduinen 
in Nederland in 1900 [8] werd lange tijd als de eerste waarneming van de soort in Europa 
beschouwd. DNA-onderzoek op herbariumexemplaren bewees echter dat deze soort 
reeds in 1845 nabij het Noord-Ierse County Donegal verzameld werd. Ditzelfde onderzoek 
toonde eveneens aan dat het Vertakt viltwier in 1891 voorkwam nabij het Schotse 
Ronaldsay [9]. 

Niet lang na de eerste waarneming in Nederland werd dit wier er eveneens – zowel in 
aanspoelsels als vastzittend – aangetroffen langs de kusten van Texel, Den Helder en 
Zeeland [8]. Vertakt viltwier komt vandaag in Nederland voor in het Grevelingenmeer en 
in de estuaria van zowel de Ooster- als de Westerschelde [10, 11]. Na Nederland bereikte 
het viltwier Denemarken (1919), Zweden (1933) en Noorwegen (1946) en wordt deze 
inwijkeling sinds 1950 ook de Middellandse Zee aangetroffen. In 1998 reikte het Europese 
verspreidingsgebied van het viltwier van Noord-Afrika tot in Noord-Noorwegen, inclusief 
de Britse eilanden en de Middellandse Zee [3]. 
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Wijze van introductie

Meer dan waarschijnlijk kwam de soort in Europa terecht door vasthechting op 
scheepsrompen of mogelijk vastgehecht op schelpdieren, bv. door transport van de 
Japanse oester Crassostrea gigas [3]. Dit laatste lijkt voor de waarnemingen bij ons niet 
waarschijnlijk, gezien de eerste exemplaren van dit groenwier al werden ontdekt nog 
voor er sprake was van deze oestertransporten. Het is echter wel mogelijk dat de soort 
meermaals geïntroduceerd werd [12] en dat een deel van deze latere introducties via 
oestertransport zijn gebeurd [11]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het Vertakt viltwier is een opportunistische soort die in havens weinig grazende 
vijanden heeft [13]. Daarenboven kan deze niet-inheemse soort zich zowel geslachtelijk, 
ongeslachtelijk (door parthenogenese, het uitgroeien van onbevruchte geslachtcellen 
tot volwassen exemplaren) als door afscheuring (i.e. vegetatief) voortplanten, wat een 
snelle verspreiding in de hand werkt. Verder stelt de soort geen strikte eisen wat betreft 
zoutgehalte en temperatuur van het water [3].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Dit groenwier gedijt goed in havens en wordt als dusdanig vaak meegevoerd op de romp 
van schepen. De zeestromingen dragen tevens bij tot een verdere secundaire (lokale) 
verspreiding van de soort [13].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het Vertakt viltwier behoort tot de vaste aangroeigemeenschap van scheepsrompen, 
haveninfrastructuren en kweekculturen van schelpdieren. Deze exoot kan een groot, dik 
en ondoordringbaar wiertapijt vormen over oester- en mosselbedden heen, zodat deze 
moeilijkheden ondervinden tijdens het verzamelen van voedsel en de groei belemmerd 
wordt. Zo kan dit groenwier economische schade berokkenen aan schelpdierculturen [3]. 
Bovendien kunnen sterke golven de wierpakketten wegslaan, waarbij ze de schelpdieren 
waarop ze zich hadden vastgehecht met zich meesleuren [14, 15]. Dit fenomeen gaf hen in 
het Engels de bijnaam ‘oyster thief’ of oesterdief [15].

Het Vertakt viltwier kan in competitie treden met inheemse wiersoorten zoals het viltwier 
Codium tomentosum [13], maar deze laatste houdt vaak stand in competitie met de indringer 
(eiland Guernsey (Frankrijk), Spaanse kusten, Ierse westkust) [16, 17]. In nieuwe habitats kan 
de soort de detrituscyclus impacteren [18] en kan het de soortensamenstelling van de fauna 
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en epifytische algen affecteren, hoewel dit meestal geen negatieve gevolgen heeft voor de 
soortendiversiteit en -rijkheid [19-23]. 

Enkele Canadese onderzoekers hebben aangetoond dat de invasie van het Vertakt viltwier 
ook een positieve invloed kan hebben op de omgeving. Zo kwamen, in vergelijking met het 
inheemse zeegras, meer dieren voor op het wier dan op het gras. Dit zou kunnen omdat 
het betere schuilmogelijkheden biedt of omdat het wier de sterkte van de stroming van het 
water reduceert waardoor er meer sedimentatie plaatsvindt, wat bepaalde dieren aantrekt. 
Op zich heeft het wier ook niet meteen een grote negatieve impact op het zeegras, maar 
toch roepen de onderzoekers op om waakzaam te zijn voor andere invasieve soorten die 
net van de voordelen van het Vertakt viltwier gebruik maken om zich te verspreiden [20].

Mechanische bestrijding is slechts een tijdelijke oplossing en biedt geen soelaas, 
aangezien restanten het jaar erop opnieuw uitgroeien [24]. In Schotland werd aangetoond 
dat bepaalde soorten zeenaaktslakken het wier sterk kunnen begrazen en daardoor zijn 
verdere ontwikkeling kunnen remmen, waarbij in enkele gevallen de invasieve wierpopulatie 
zelfs volledig verdween [25].

Specifieke kenmerken

Het Vertakt viltwier is een grote vertakte wiersoort die tot 1 meter lang kan worden en 
tot 3,5 kg kan wegen. De individuele takjes hebben een diameter van 3 tot 10 mm. 
De hoofdtakken zijn verbonden met een voet waarmee het wier zich aan het substraat 
vasthecht. Door de talloze drijfblazen, gevuld met voornamelijk (94%) stikstofgas, staan de 
takken rechtop in de waterkolom, of drijven ze aan de oppervlakte [3]. 

Er bestaan wellicht twee ondersoorten van Vertakt viltwier Codium fragile die enkel 
microscopisch of genetisch van elkaar te onderscheiden zijn: Codium fragile subsp. fragile 
en Codium fragile subsp. atlanticum [26]. Deze laatste wordt in Europa over het algemeen als 
inheems beschouwd, maar werd in België nog niet waargenomen [6]. De meest invasieve 
ondersoort is echter het Vertakt viltwier Codium fragile subsp. fragile, ondertussen de 
meest algemene ondersoort in Europa [3]. 
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Wetenschappelijke naam
Coscinodiscus wailesii Gran & Angst, 1931 [1]

Het mariene kiezelwier Coscinodiscus wailesii kwam oorspronkelijk enkel voor in 
de Indische en de Stille Oceaan. Vermoedelijk is de soort in Europa terecht 
gekomen via transport met jonge Japanse oesters, al kan dit ook via het 
ballastwater van vrachtschepen gebeurd zijn. Dit kiezelwier behoort tot het 
plantaardig plankton (i.e. fytoplankton), wat impliceert dat deze organismen 
gemakkelijk lokaal verder kunnen verspreiden door gebruik te maken van de 
heersende zeestromingen. De soort werd eind de jaren ‘70 voor het eerst in 
België waargenomen en is nu het ganse jaar door een algemene planktonische 
wiersoort in onze kustwateren.

Coscinodiscus wailesii 
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Oorspronkelijke verspreiding

Dit kiezelwier (of diatomee) is afkomstig uit de Indische en de Stille Oceaan [2]. De exoot 
behoort tot het plantaardig plankton en leeft in de bovenste lagen van de waterkolom, 
waar voldoende licht doordringt om aan fotosynthese te kunnen doen (het proces om met 
behulp van zonlicht en CO  2, suikers en zuurstof te maken). De soort komt zowel voor nabij 
de kust als in open zee, en dit zowel in zout als brak water [3]. 

Eerste waarneming in België

Het is onzeker wanneer dit planktonische kiezelwier in het Belgische deel van de Noordzee 
werd geïntroduceerd. In de literatuur wordt eveneens geen eerste waarneming gegeven [4]. 
Het kiezelwier werd in Europa voor het eerst in Engeland in 1977 gerapporteerd, waarna 
het in 1979 voor het eerst in stalen uit het zuidelijke deel van de Noordzee (Nederland) 
werd waargenomen. Het duurde echter nog tot 1984 voordat de soort zich in het zuidelijke 
deel van de Noordzee (waar ook het Belgische deel toebehoort) permanent kon vestigen 
en er relatieve hoge aantallen werden waargenomen [5]. 

Verspreiding in België

De soort komt voor in het open water van het Belgische deel van de Noordzee [6]. Tijdens 
de lente en de herfst wordt de soort doorgaans in grotere aantallen waargenomen [5].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van Coscinodiscus wailesii in Europa dateert van 1977 en vond 
plaats in Het Kanaal nabij Plymouth, in het zuidwesten van Groot-Brittannië [7]. Aanvankelijk 
identificeerde men deze soort verkeerdelijk als Coscinodiscus nobilis, maar later bleek dat 
het wel degelijk ging om Coscinodiscus wailesii [8]. 

Dit kiezelwier verspreidde zich sindsdien bijzonder snel. In 1978 kwam de soort terecht in 
het noorden van de Ierse Zee [5], in het noorden van de Golf van Biskaje [9], in Normandische 
wateren [9] en in de Nederlandse kustwateren [10]. In 1979 kwamen waarnemingen binnen 
uit het Skagerrak [11] en in 1983 uit de Baltische Zee [5]. Vanaf 1982 werd de soort ook in de 
Westerschelde, nabij Breskens gevonden [11, 12]. 

De verspreiding ging gestaag verder, waardoor Coscinodiscus wailesii momenteel 
gevestigd is langsheen de Oost-Atlantische kusten van centraal Frankrijk tot centraal 
Noorwegen [9, 13]. De hoogste densiteiten worden echter waargenomen tijdens de herfst 
en de lente in het zuidelijke deel van de Noordzee en aan de ingang van het Skagerrak. 
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Er bestaan omvangrijke populaties langs de zuidwestelijke kust van Noorwegen, het 
westelijke gedeelte van het Engels kanaal, het noorden van de Ierse Zee, de westkust van 
Ierland en de Shetlandeilanden [5].

Wijze van introductie

Het is niet helemaal duidelijk hoe Coscinodiscus wailesii in Europa is terechtgekomen, 
maar er zijn wel enkele vermoedens [14]. Deze soort produceert rustcellen die in ongunstige 
omstandigheden kunnen overleven. Eens de licht-, temperatuur- en nutriëntcondities 
weer optimaal zijn, zal dit kiezelwier weer naar zijn normale toestand transformeren [6]. 
Deze rustcellen zijn al aangetroffen in ballastwatertanks in schepen, waardoor transport 
via ballastwater zeker tot de mogelijkheden behoort [3]. Anderzijds kan het transport en 
de import van jonge Japanse oesters Crassostrea gigas vanuit Japan en Noord-Amerika 
ook tot de mogelijkheden behoren [9]. De rustcellen worden door de oesters uit het water 
gefilterd als voedsel en in het spijsverteringskanaal mee getransporteerd. Uiteindelijk komt 
de rustcel in zijn nieuwe leefomgeving vrij via de uitwerpselen [3]. Na introductie kunnen de 
kiezelwieren dan weer een snelle lokale verspreiding kennen door mee te drijven met de 
zeestromingen [9]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Coscinodiscus wailesii kan zich in een zeer snel tempo ongeslachtelijk voortplanten. Als er 
veel voedingsstoffen aanwezig zijn in het water, gebeurt dit explosief en spreekt men van 
een bloei. Een dergelijke bloei kan in omvang verdubbelen in 70 uur tijd. 

Coscinodiscus wailesii kan tot 0,5 mm groot worden, wat groot is voor een soort behorende 
tot het plantaardig plankton. Dit heeft als gevolg dat dit kiezelwier te groot is om opgegeten 
te kunnen worden door het inheemse dierlijk plankton (i.e. zooplankton; plankton dat zich 
voedt met andere organismen zoals fytoplankton) [12]. Een ander gevolg van de massale 
bloei en hun grote omvang is dat het in competitie treedt voor ruimte en voedingsstoffen 
met andere fytoplanktonsoorten en macroalgen [3].

Tenslotte heeft dit kiezelwier zijn succes ook te danken aan het feit dat het – in vergelijking 
met andere kiezelwieren – in mindere mate toxische metalen opstapelt in zijn lichaam en 
daardoor toleranter is voor hogere metaalconcentraties (zink, koper, lood en cadmium) in 
zijn omgeving [12]. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Daar dit kiezelwier een planktonische soort is, zullen de zeestromingen zijn lokale 
verspreiding bepalen. Dit verklaart dan ook de snelle uitbreiding van Coscinodiscus wailesii 
in Europa sinds zijn introductie in Groot-Brittannië in 1977. 

Deze exoot kan daarenboven transformeren in een resistente rustcel die langer dan 15 
maanden aan het donker kan weerstaan. Hierdoor is transport over grote afstanden met 
ballastwater of in de maag en darmen van oesters mogelijk [6]. 

Een andere belangrijke factor is zijn brede tolerantie voor verschillende milieuomstan-
digheden. Dit kiezelwier overleeft bij temperaturen tussen 8 en 32 °C en in zoutgehaltes 
van 25 (brak) tot 35 psu (zout). De soort verdraagt ook goed een variabele beschikbaar-
heid van voedingsstoffen [9]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Hoewel deze exoot op zich geen toxische soort is, kan het slijm dat de soort massaal 
produceert wel een impact hebben op mens en omgeving [6]. Deze omvangrijke slijmlaag 
wordt gevormd wanneer de beschikbare voedingsstoffen in het water bij een bloei stilaan 
uitgeput geraken. Het gewicht van dit slijm zorgt ervoor dat de kiezelwieren zinken naar 
diepere en koudere waterlagen. De lagere temperatuur maakt dat hun stofwisseling op 
een lager pitje komt te staan en ze minder nood hebben aan voedingsstoffen. Het resultaat 
is een dikke slijmlaag die visnetten verstopt en aanklit op ander vismateriaal [7].

Voor bodemorganismen is deze dikke slijmlaag op de zeebodem zeer hinderlijk. Bij de 
bacteriële afbraak ervan ontstaan lokaal zuurstofloze condities [15]. Tijdens een massale bloei 
van Coscinodiscus wailesii zijn ook de organismen uit de open waterkolom (voornamelijk 
fytoplanktonsoorten en macrowieren) bedreigd, omwille van competitie voor ruimte en 
voedsel [3].

Aan de Japanse kust zorgt de aanwezigheid van Coscinodiscus wailesii voor extra 
competitie met Nori, het zeewier dat gebruikt wordt in de bereiding van sushi. Hierdoor 
verkleurt het zeewier, waardoor het ongeschikt wordt voor consumptie. Dit zorgt ook voor 
grote economische schade, aangezien de productie van Nori in bepaalde delen van Japan 
zoals Harima-Nada, het oostelijk deel van de Japanse Binnenzee, een zeer belangrijke 
economische activiteit is [15, 16].
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Specifieke kenmerken

Kiezelwieren, ook wel diatomeeën genoemd, zijn ééncellige wieren en enkel microscopisch 
te bestuderen. Ze hebben een extern kiezelskelet (van siliciumdioxide) dat bestaat uit twee 
helften die als een doos en deksel in elkaar passen, met daar tussenin enkele zogenaamde 
gordelbanden. De twee helften worden de ‘schaaltjes’ genoemd (valvae). De schaaltjes 
hebben variabele vormen en ornamentaties en worden daarom gebruikt om soorten van 
elkaar te onderscheiden [17]. Coscinodiscus wailesii is een van de grotere kiezelwieren en 
meet wel tot 0,5 mm diameter [18]. 

Bij de ongeslachtelijke voortplanting van diatomeeën worden nieuwe schaaltjes gevormd 
binnen de moedercel. De schaaltjes van de moedercel worden de nieuwe dekseltjes, 
terwijl de nieuwgevormde schaaltjes de nieuwe doosjes vormen. Hierdoor ontstaan na de 
celdeling twee nieuwe cellen van ongelijke grootte. Eén van de nieuwe cellen (die met het 
oorspronkelijke dekseltje van de moedercel) is even groot als de moedercel. Het andere 
individu bestaat uit het oorspronkelijke doosje van de moedercel (dat nu het dekseltje van 
de nieuwe cel vormt) en een nieuwgevormd doosje. Dit maakt dat deze cel kleiner is dan de 
moedercel. Hierdoor wordt bij elke deling een deel van de populatie alsmaar kleiner, tot ze 
op een bepaald moment niet meer leefbaar zijn. De diamtomeeën antwoorden hierop met 
geslachtelijke voortplanting, zodat de dochtercel opnieuw kan groeien en de diatomeeën 
hun oorspronkelijke grootte kunnen bereiken [19].
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Wetenschappelijke naam
Dasysiphonia japonica (Yendo) H.-S. Kim, 2012 [1]. 

Toen dit wier voor het eerst in Europa werd aangetroffen, werd het Dasysiphonia spp. genoemd. 
Hierna kreeg het de naam Heterosiphonia japonica [2]. 

Het Veelvertakt pluimwier Dasysiphonia japonica komt oorspronkelijk uit de Stille 
Oceaan. In onze buurlanden heeft de soort zich snel verspreid, vermoedelijk 
na oesterimport in Frankrijk in 1984. In België is de soort voor de eerste keer 
aangetroffen in 2014 in Zeebrugge. De pontons van de jachthaven van Zeebrugge 
zijn tot nu de enige gekende vindplaats in België. Het Veelvertakt pluimwier komt 
voor in het lage intergetijdengebied en sublitoraal, waar ze veelal groeit op stenen 
of oesters en plekken die goed beschut zijn tegen golven.
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Oorspronkelijke verspreiding 

Dasysiphonia japonica komt oorspronkelijk uit de Stille Oceaan (Japan en Korea). Het wier 
komt voor in het lage intergetijdengebied en sublitoraal (gebied onder de laagwaterlijn). De 
soort groeit veelal op stenen of oesters en plekken die goed beschut zijn tegen golven. 
Het Veelvertakt pluimwier kan ook op rotsen groeien of zich op andere zeewiersoorten 
vastzetten [3]. 

Eerste waarneming in België

De soort werd in december 2014 aangetroffen op de romp van het onderzoeksschip RV 
Belgica, met als thuishaven Zeebrugge [4]. Omdat het schip ook internationale zeereizen 
maakt naar o.a. Zuid-Europa, was het niet zeker of het wier op dat moment autochtoon 
was in België of niet. 

In oktober 2015 werd Dasysiphonia japonica in situ aangetroffen op de pontons van de 
jachthaven van Zeebrugge samen met Aglaothamnion hookeri, Melanothamnus harveyi, 
Pterothamnion plumula, Antithamnionella spirographidis en Undaria pinnatifida. Dit is tot 
nu de enige gekende vindplaats in België. 

Verspreiding in België 

In België is Dasysiphonia japonica lange tijd ongedetecteerd gebleven, al wijst de 
introductie in onze buurlanden sinds 1994 erop dat de soort vermoedelijk ook al enige 
tijd in België aanwezig is. In 2009 werd Dasysiphonia japonica nog niet gerapporteerd als 
niet-inheemse soort in België [5].

Verspreiding in onze buurlanden 

Het Veelvertakt pluimwier is vermoedelijk via oesterimport in Frankrijk terecht gekomen 
in 1984 [6]. Van daaruit heeft de soort zich snel verspreid langs de oostelijke Atlantische 
Oceaan tot Zweden [7], Noorwegen [8-10], Schotland [11, 12], Verenigd Koninkrijk [13], Frankrijk 
[13, 14], Spanje [13, 15] en lagunes in de Middellandse Zee (bv. Etang de Thau) [16]. In 2009 werd 
de soort voor het eerst gerapporteerd aan de westkust van de Atlantische Oceaan [17]. 
Daar verspreidt de soort zich snel over een breed geografisch gebied [18, 19].

In Nederland werd het Veelvertakt pluimwier voor het eerst aangetroffen in een lege 
oesterput in 1994 [20]. Dasysiphonia japonica komt zeer algemeen voor in de Oosterschelde 
en het Grevelingenmeer [2]. In de winter en gedurende het voorjaar dient deze soort als 
voedselbron voor de Groene wierslak [20]. Sinds 2014 wordt deze exoot ook waargenomen 
op drijvende pontons in de jachthaven van Den Helder (Waddenzee) [21].



Algen en wieren - 71

Wijze van introductie

Het Veelvertakt pluimwier is waarschijnlijk geïntroduceerd met oesterimport uit Japan of 
Korea [22]. Aangroei op scheepsrompen is een mogelijk secundair verspreidingsmechanisme 
binnen Europa. In Noorwegen werden de eerste individuen van Dasysiphonia japonica 
gevonden in havens waar olietankers aankomen, veelal vanuit Nederlandse havens [10]. Het 
vermogen om in het duister te overleven kan een kritieke factor zijn voor de verspreiding 
van propagulen van rode algen over lange afstand in ballastwater [9].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Hoge groeisnelheden van Dasysiphonia japonica verklaren het invasief succes van deze 
soort in verschillende regio’s [23]. Deze snelle groei is volgens laboratoriumexperimenten te 
wijten aan een efficiënte opname van nitraten [23, 24]. Doordat deze soort vaak efficiënter 
nitraat opneemt dan de lokale zeewiersoorten geeft dit een groeivoorsprong en is de soort 
vaak ook minder onderhevig aan begrazing [25]. 

De voorkeur van inheemse herbivoren voor lokale zeewiersoorten boven niet-inheemse 
zeewiersoorten is een belangrijke factor voor een succesvolle groei en overleving. 
In het geval van Dasysiphonia japonica zorgen de chemische eigenschappen of de 
lage voedingskwaliteit ervoor dat begrazing door herbivoren meer op de inheemse 
zeewiersoorten gebeurt dan op de niet-inheemse soort [24, 26]. In andere studies blijkt 
Dasysiphonia japonica een hogere begrazing te hebben van één lokale grazer en een 
lagere begrazing van een andere lokale grazerssoort te ondervinden, vergeleken met de 
lokale zeewiersoorten [23].

Er wordt gedacht dat Dasysiphonia japonica zich in Europa vooral door vegetatieve 
voortplanting verspreidt waarbij kleine, monosifonale fragmenten (pseudolaterals) worden 
afgescheiden. Deze fragmenten hechten zich vast op hard substraat en vormen nieuwe 
individuen. Deze fragmenten worden gedurende alle seizoenen afgescheiden maar hebben 
volgens experimentele studies het meeste kans om te overleven in de late zomer bij optimale 
groeitemperaturen tussen 12 en 20 °C [27]. Reproductieve gametophyten van Dasysiphonia 
japonica zijn nog niet gevonden in Europese populaties [8]. Asexuele reproductie door 
tetrasporen geeft volgens aquariumstudies evenveel succes op voortplanting dan het 
verspreiden van de pseudolaterale fragmenten [27].

Dasysiphonia japonica heeft brede tolerantiegrenzen voor temperatuur en zoutgehalte. De 
soort overleeft temperaturen tussen 0 en 30 °C, waarbij volwassen planten een iets hogere 
temperatuurtolerantie hebben dan carposoren. Optimale groeiomstandigheden voor 
carposorelverbindingen zijn een watertemperatuur van 19 tot 25 °C en een zoutgehalte 
van 30 psu. Groeipercentages bij 20 psu en 30 psu verschillen niet significant, maar de 
ontwikkeling van tetrasporangiale stichidia vermindert duidelijk bij 20 psu. Bij 15 psu 
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wordt een minimale groei waargenomen en worden geen stichidia meer geproduceerd, 
terwijl een zoutgehalte onder 10 psu dodelijk is [9]. Een verspreiding in het Kattegat en de 
Baltische Zee is niet waarschijnlijk door de lage zoutgehaltes en koude wintertemperaturen 
[9]. Sporelingen overleefden minstens 40 dagen in de duisternis onder verschillende 
temperatuursomstandigheden. 

Dasysiphonia japonica leeft in een habitat met harde substraten, maar verspreidt zich ook 
in gebieden met andere substraten. Zo groeit de soort ook op andere algen en op de 
bodem. De soort werd waargenomen tot op een diepte van 40 meter, wat erop wijst dat 
de groei niet afhankelijk is van veel licht [8]. Meestal groeit de soort op een diepte van 6 
tot 22 meter, in het lage intergetijdengebied en sublitoraal (gebied onder de laagwaterlijn), 
waar de soort meer talrijk voorkomt [28].

Het invasieve succes van Dasysiphonia japonica is wellicht het resultaat van de combinatie 
en wisselwerking van intrinsieke eigenschappen (efficiënte nitraat opname, snelle groei, 
etc.) en extrinsieke factoren (soortenrijkdom van lokale gemeenschappen, voorkomen en 
voorkeur van grazers, etc.) [23].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het Veelvertakt pluimwier beschikt over verschillende eigenschappen die voordelig zijn 
om zich in verschillende soorten habitats te vestigen en die aan de oorsprong liggen 
van zijn snelle verspreiding binnen Europa [29]. De belangrijkste factoren zijn de brede 
tolerantiegrenzen tot temperatuur en zoutgehalte, hoge specifieke groeisnelheden en 
effectieve voortplanting door fragmentatie.

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het vermogen van Dasysiphonia japonica om snel een dichte populatie op te bouwen [24] 
kan zeer problematisch zijn voor inheemse gemeenschappen. Door de dominantie van 
Dasysiphonia japonica kan deze in sommige omstandigheden tot 80% van de beschikbare 
ruimte innemen [18] of een virtuele monocultuur vormen [3]. Deze hoge abundanties hebben 
in eerste instantie een negatieve invloed op de biodiversiteit en abundanties van de lokale 
gemeenschap [23, 25, 29, 30].

Op langere termijn kan de introductie van deze soort ook veranderingen veroorzaken 
in de nutriëntenstromen binnen een lokale plantengemeenschap. Studies hebben wel 
aangetoond dat er na verloop van tijd een herverdeling van de ruimte optreedt en de 
groeisnelheid en nutriëntenopname van de niet-inheemse soort terug vermindert [25]. 
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Hoewel het ecologische effect niet direct zichtbaar is, kan het een economische bedreiging 
vormen, aangezien het vermogen om zich aan schelpdieren te hechten een potentieel 
probleem kan vormen voor lokale schelpdierkwekerijen [30].

Specifieke kenmerken

Dasysiphonia japonica is een roodwier dat tot 30 cm hoog wordt met een rozige tot 
dieprode kleur en een discusvormige hechtschijf [2, 31]. Het wier is zacht en slap en blijft niet 
overeind staan zodra het uit het water wordt gehaald. 

De thallus (plantvorm) is filamenteus, met meerdere hoofdassen per individu die uit 
polysifone segmenten bestaan (een centrale cel omgeven door vier pericentrale cellen). In 
de oudere delen van de thallus wordt een cortex gevormd, deze bedekt de pericentrale 
cellen echter enkel volledig in de oudere delen van de thallus. In jonge assen beperkt de 
cortex zich tot filamenten die tussen de pericentrale neerwaarts groeien. De hoofdassen 
zijn tot 1 mm in doorsnede. Op elk segment van een as wordt een zijtak gevormd, deze 
zijn monosifoon (enkele cel per rij) en vertakken vier tot vijf maal.

Als voortplantingsstructuren werden tot nu toe alleen tetrasporangia gevonden, die bijeen 
staan in zogenaamde stichidiën: onvertakte asjes van beperkte groei waarvan elke cel een 
ring van zes à zeven fertiele pericentrale cellen draagt. Elk van deze pericentrale cellen 
draagt aan de bovenkant een tetrasporangium en naar de buitenkant (twee of) drie zgn. 
‘dekcellen’ (deze blijven zitten als de sporen vrijkomen) [2].
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Wetenschappelijke naam
Melanothamnus harveyi (Bailey) Díaz-Tapia & Maggs, 2017 [1]

Het Violet buiswier Melanothamnus harveyi is waarschijnlijk samen met 
getransporteerde oesters en via vast-hechting op andere wieren 
(Japans bessenwier Sargassum muticum en het Vertakt viltwier Codium fragile) 
of scheepsrompen in Europa terecht gekomen vanuit de Stille Oceaan. Dit 
roodwier werd voor het eerst langs onze kust waargenomen in 2000, in de Spuikom 
van Oostende. In onze buurlanden werd de soort reeds eerder aangetroffen. Het 
Violet buiswier is vaak klein (10-15 cm) in omvang en naast het voorkomen op 
andere niet-inheemse wieren groeit de soort ook op klassieke harde substraten 
(kades, touwen, schelpdieren, etc.) langs de kust, in getijdenpoeltjes en havens.

Violet buiswier

Melanothamnus harveyi
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Oorspronkelijke verspreiding

Er circuleren twee hypotheses rond de oorspronkelijke verspreiding van de soort. Een 
eerste stelt dat de soort geïntroduceerd zou zijn in de Atlantische oceaan vanuit de Stille 
Oceaan. Een andere hypothese is dat Melanothamnus harveyi eigenlijk inheems is in onze 
streken. Omdat er onvoldoende bewijzen zijn om de eerste hypothese tegen te spreken, 
wordt ervan uitgegaan dat de soort een exoot is in onze streken [2].
 

Eerste waarneming in België

De eerste melding van het Violet buiswier in Belgische wateren dateert van 2000, in de 
Spuikom in Oostende [3]. 

Verspreiding in België

Het Violet buiswier werd in 2000 zeer abundant waargenomen in de Spuikom van 
Oostende. Dit wier werd er in 2007 eveneens aangetroffen [4]. 

Verspreiding in onze buurlanden

Deze exoot werd voor het eerst gesignaleerd in Europa langsheen de kusten van West-
Frankrijk rond 1832, onder de foutieve naam Polysiphonia insidiosa [5, 6]. Mogelijk gebeurde 
de introductie vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië, waar de soort in 1908 voor het eerst 
nabij Weymouth (een schiereiland in het zuiden van Groot-Brittannië) werd waargenomen 
[7]. 

In Nederland werd de soort voor de eerste keer waargenomen in 1960 in het Kanaal door 
Zuid-Beveland [7]. Momenteel kan je het Violet buiswier ook terugvinden op verschillende 
plaatsen in de Waddenzee [8], het Grevelingenmeer, de Oosterschelde [9] en het Veerse 
meer [7].

Tegenwoordig kunnen in Europa populaties van het Violet buiswier aangetroffen worden 
van Noorwegen tot in de Middellandse Zee, inclusief de oostkust van Groot-Brittannië en 
Ierland [10].

Wijze van introductie

Er is geen zekerheid over hoe het Violet buiswier in Europa is terechtgekomen. Primaire 
introducties van dit roodwier hebben mogelijk plaatsgevonden als aangroei op oesterbroed 
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dat uit Japan werd ingevoerd [10], of als aangroei op andere niet-inheemse wieren (bv. 
Japans bessenwier Sargassum muticum of viltwier Codium fragile) die uit Japan zijn 
meegebracht [7]. 

Eens in Europa aangekomen, verliep de verspreiding van de soort mogelijk op verscheidene 
manieren. Enerzijds als aangroei op andere niet-inheemse wieren; soorten die worden 
gekenmerkt door een groot drijf- en driftvermogen waardoor ze gemakkelijk verspreiden 
langsheen kustgebieden [7]. Anderzijds kunnen ook artificiële drijvende substraten zoals 
visfuiken, touwen en rompen van boten de verspreiding van het wier in de hand werken [7]. 
Vermoedelijk zorgt ook het drukke verkeer van plezierjachten tussen jachthavens voor een 
verdere verspreiding van het roodwier [11].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het Violet buiswier groeit snel en kan zich snel voortplanten. De sporen van dit roodwier 
kunnen lang overleven in ongunstige omstandigheden en zich ontwikkelen wanneer de 
omstandigheden verbeteren [7].

In een omgeving waar wieren sterk begraasd worden is het Violet buiswier vaak één van de 
weinige soorten die kan overleven [7]. Dit komt vermoedelijk omdat het wier, net zoals nauw 
verwante wierensoorten, chemische stoffen vormt, die mogelijk dienen als een chemisch 
afweermiddel tegen organismen die op algen grazen [7]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Deze exoot kan worden teruggevonden op locaties met verschillende zoutgehaltes. Zo is 
de soort in de Nederlandse Waddenzee terug te vinden op verschillende plaatsen met een 
zoutgehalte variërend van 19 tot 31 psu [8]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee 
– waar de soort ook aanwezig is – heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu.

Het Violet buiswier tolereert ook grote temperatuurschommelingen. Experimenten tonen 
aan dat dit roodwier zich kan voortplanten bij temperaturen die variëren tussen 4 en 22°C 
[12]. In relatie tot de opwarming van de aarde verwacht men een verminderde fotosynthese 
door de hogere temperaturen. In combinatie met een verzuring van het zeewater (door 
meer CO2), blijkt dat deze negatieve effecten verlicht worden. Opwarming van de aarde zal 
dus amper impact hebben op de dispersiecapaciteit van de soort [13].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Zowel in België, Nederland als in Groot-Brittannië worden gelijkaardige effecten vastgesteld 
die verband houden met de introductie van deze exoot. Op sommige plaatsen werd de 
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inheemse wierenflora vervangen door uitheemse wierenflora. Op deze locaties werd het 
Violet buiswier vaak waargenomen als aangroei op andere wieren [4, 14]. Mogelijk draagt 
het Violet buiswier zelf bij aan de verdringing van inheemse soorten omwille van de hoge 
groeisnelheid van de soort [10]. De economische schade zou echter gering zijn [10]. Op 
heden werden nog geen maatregelen genomen om deze soort te verwijderen [10].

Specifieke kenmerken

Het Violet buiswier kan 10 tot 15 cm hoog worden, maar is meestal kleiner. Het is een 
sterk vertakt, bruinrood gekleurd wier, en is vooral terug te vinden op andere organismen 
zoals oesters en wieren (bv. viltwier of Japans bessenwier) en op artificiële substraten 
zoals touwen en pontons. Aangezien deze soort een andere plant als substraat gebruikt 
noemt men hem een epifyt. Maar het Violet buiswier is niet enkel een epifyt op andere 
wieren, het wier dient zelf ook als substraat voor andere organismen (zoals niet-inheemse 
rooddonswieren Antithamnionella sp.) [4].

De soort komt veelvuldig voor in havens, poelen en zoute binnenwateren. Ze wordt zowel 
laag in het intergetijdengebied als op een diepte van ongeveer 3 meter aangetroffen. De 
soort verkiest zones waar beschutting is tegen de golven (in havens), maar komt ook voor 
langsheen de kust, op plaatsen waar een matige golfwerking heerst [7, 15]. 

Roodwieren die tot het geslacht Melanothamnus behoren kunnen enkel gedetermineerd 
worden onder de microscoop omdat de verschillende soorten met het blote oog bijna 
niet te onderscheiden zijn van elkaar. Uitsluitsel kan enkel worden gegeven op basis 
van de microscopische bouw van het wier [11]. Er is ook vaak verwarring tussen de soort 
Melanothamnus harveyi en Melanothamnus japonica. Na genetische analyse is er besloten 
dat het wel degelijk twee verschillende soorten zijn [2]. 

Referenties

[1] World Register of Marine Species (WoRMS) (2020). Melanothamnus harveyi (Bailey) Díaz-Tapia & 
Maggs, 2017. http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id= 1027787 (2020-11-17). 

[2] Savoie, A.M.; Saunders, G.W. (2015). Evidence for the introduction of the Asian red alga Neosiphonia 
japonica and its introgression with Neosiphonia harveyi (Ceramiales, Rhodophyta) in the Northwest Atlantic. Mol. 
Ecol. 24(23): 5927-5937. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=302039]

[3] Kerckhof, F.; Haelters, J.; Gollasch, S. (2007). Alien species in the marine and brackish ecosystem: the 
situation in Belgian waters. Aquat. Invasions 2(3): 243-257. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=114365]

[4] Heytens, M.; De Clerck, O.; Coppejans, E. (2007). Studie van macrowiergemeenschappen van de 
Spuikom van Oostende in functie van de Kaderrichtlijn water. Universiteit Gent - Vakgroep Biologie - Afdeling 
Algologie: Gent. 65 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=118621]

[5] Maggs, C.A.; Hommersand, M.H. (1993). Seaweeds of the British Isles: Volume 1 Rhodophyta. Part 
3A Ceramiales. Seaweeds of the British Isles, 1. Natural History Museum: London. ISBN 1-898298-81-5. 444 
pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=65109]



Algen en wieren - 81

[6] McIvor, L.; Maggs, C.A.; Provan, J.; Stanhope, M.J. (2001). rbcL sequences reveal multiple cryptic 
introductions of the Japanese red alga Polysiphonia harveyi. Mol. Ecol. 10(4): 911-919. [http://www.vliz.be/imis/
imis.php?module=ref&refid=206837]

[7] Maggs, C.A.; Stegenga, H. (1999). Red algal exotics on North Sea coasts. Helgol. Meeresunters. 52: 
243-258. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=110857]

[8] Gittenberger, A.; Rensing, M.; Stegenga, H.; Hoeksema, B. (2010). Native and non-native species 
of hard substrata in the Dutch Wadden Sea. Ned. Faunist. Meded. 33: 21-76. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=206549]

[9] Stegenga, H. (2002). De Nederlandse zeewierflora: van kunstmatig naar exotisch? Het Zeepaard 
62(1): 13-24. [http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=22955]

[10] Eno, N.C.; Clark, R.A.; Sanderson, W.G. (Ed.) (1997). Non-native marine species in British waters: 
a review and directory. Joint Nature Conservation Committee: Peterborough. ISBN 1-86107-442-5. 152 pp. 
[http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=24400]

[11] Kerckhof, F.; Stegena, H. (2003). Nieuwe Polysiphonia-soorten voor België en Noord-Frankrijk, met 
een gereviseerde determineertabel voor de soorten van het geslacht Polysiphonia in deze regio. Dumortiera 80: 
40-45. [http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=38761]

[12] Koch, C. (1986). Attempted hybridization between Polysiphonia fibrillosa and P. violacea 
(Bangiophyceae) from Denmark; with culture studies primarily on P. fibrillosa. Nord. J. Bot. 6(1): 123-128. [http://
www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=206897]

[13] Olischläger, M.; Wiencke, C. (2013). Ocean acidification alleviates low-temperature effects on growth 
and photosynthesis of the red alga Neosiphonia harveyi (Rhodophyta). J. Exp. Bot. 64(18): 5587-5597. [http://
www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=302040]

[14] Stegenga, H.; Prud’homme van Reine, W.F. (1998). Changes in the seaweed flora of the Netherlands, 
in: Scott, G.W. et al. Changes in the marine flora of the North Sea. Centre for European Research into Coastal 
Issues (CERCI): Scarborough: pp. 77-87. [http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=205502]

[15] Stegenga, H.; Mol, I. (1983). Flora van de Nederlandse zeewieren. Natuurhistorische Bibliotheek van 
de KNNV, 33. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV): Hoogwoud. 263 pp. [http://www.
vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=11712]





Algen en wieren - 83

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Odontella sinensis. Niet-inheemse soorten van het 
Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ). 6 pp.

Wetenschappelijke naam
Odontella sinensis (Greville) Grunow, 1884 [1]

De planktonische diatomee Odontella sinensis kwam vroeger enkel voor in de Indo-
Pacifische regio, maar maakte in het begin van de 20e eeuw de overtocht naar 
Europa. Meer dan waarschijnlijk gebeurde deze verplaatsing via ballastwater in 
schepen. Nadien kon het leefgebied lokaal verder uitgebreid worden via transport 
met de heersende zeestromingen. Dit kiezelwier verspreidde zich op minder dan 
tien jaar over de Europese wateren. Het werd al in 1904 voor het eerst aan de 
Belgische kust opgemerkt. Het is ondertussen een algemene diatomeeënsoort, 
die een vaste plaats inneemt in het marien plantaardig plankton. 
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Oorspronkelijke verspreiding

Dit kiezelwier komt oorspronkelijk uit de Chinese wateren [2], maar ook de Rode Zee en de 
Indische Oceaan worden genoemd als oorsprongsgebieden [3]. 

De exoot behoort tot het plantaardig plankton en leeft in de bovenste lagen van de 
waterkolom, waar voldoende licht doordringt om aan fotosynthese te kunnen doen (het 
proces waarbij CO2  met behulp van zonlicht wordt opgezet naar zuurstof en energie 
(koolhydraten)). Odontella sinensis is een soort die zowel in open zee, in de kustwateren 
als in het brakke water gedijt [4]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming in de Belgische kustwateren dateert van november 1904. Het 
kiezelwier werd in deze maand op vier verschillende stations waargenomen. De hoogste 
abundantie vond men in open water op ongeveer 15 km voor de kust van Wenduine. Ook 
de drie andere waarnemingen vonden in open zee plaats [3].

Mogelijk kwam de soort al vóór 1889 (eerste waarneming in de Noordzee) bij ons voor, 
maar pas rond 1903 kreeg hij voldoende kansen om te groeien en werd waarschijnlijk toen 
pas door meerdere waarnemers opgemerkt [5-7].

Verspreiding in België

Na de eerste waarneming in 1904, werd dit kiezelwier in 1906 gesignaleerd in Nieuwpoort 
en in Zandvliet, en in 1909 ter hoogte van de zandbank Wandelaar (gelegen in de 
Noordzee, tussen Wenduine en Zeebrugge) [7]. Verder werd de soort tussen 1921 en 1955 
gesignaleerd ter hoogte van de zandbank Westhinder (gelegen in de Noordzee, ongeveer 
tussen Oostende en Nieuwpoort). Ook in de haven van Oostende werd dit kiezelwier in 
1953 en 1954 aangetroffen [8], en nog eens in 1959 [7]. Ondertussen wordt deze soort 
beschouwd als een gevestigde soort in België [9]. Ondanks het ontbreken van recente 
publicaties die melding maken van het voorkomen van deze soort voor de Belgische kust, 
wordt het algemeen voorkomen van deze soort tot op vandaag bevestigd [10].

Verspreiding in onze buurlanden

De soort wordt als gevestigd beschouwd aan de Atlantische kust, van Normandië 
(Frankrijk) tot centraal Noorwegen, inclusief in de Noordzee en de Baltische Zee [4]. De 
vroegste waarneming in de Noordzee dateert van 1889, hoewel dit toen nog onder een 
andere naam geschiedde: Biddulphia sinensis. Hiermee is het waarschijnlijk ook een van 
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de eerste uitheemse fytoplanktonsoorten die in Europa werd opgemerkt [3, 6, 11]. Sindsdien 
breidde de soort uit over de hele Noordzee, het Kanaal, de westelijke Oostzee, de kust van 
Noorwegen en uiteindelijk in 1909 ook in de Ierse Zee [12]. 

In Nederland dateert de eerste observatie van november 1905, waarbij de soort in de 
zuidelijke Noordzee werd aangetroffen [3, 13]. In 1920 behoorde dit kiezelwier tot één van 
de meest voorkomende soorten bij Den Helder (Noord-Holland) en in het IJsselmeer [12]. 
Daarna is dit kiezelwier nog frequent over gans Nederland gesignaleerd [14]. In Frankrijk 
werd het kiezelwier voor het eerst vóór 1930 waargenomen [15]. 

Wijze van introductie

Introductie in Europa gebeurde via het ballastwater van schepen [3]. Dit is mogelijk doordat 
sommige diatomeën ruststadia kunnen vormen [4]. Dit zijn speciale cellen die ongunstige 
omstandigheden kunnen overleven, zoals het langdurig wegvallen van licht in een 
ballastwatertank. Eens de licht-, temperatuur- en nutriëntcondities weer optimaal zijn, zal 
dit kiezelwier weer naar zijn normale toestand transformeren [16]. Dit is mogelijk het eerste 
organisme dat door transport via ballastwater een gebied gekoloniseerd heeft [17]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het kiezelwier Odontella sinensis plant zich vooral op ongeslachtelijke manier voort 
en af en toe via geslachtelijke voorplanting. Het is aangetoond dat deze soort onder 
laboratoriumcondities één tot twee celdelingen per dag kan uitvoeren als er voldoende 
voedingsstoffen aanwezig zijn. Deze snelle deling kan leiden tot een explosieve groei van 
de populatie en zelfs tot een bloei. In Europa is de soort het meest abundant tussen de 
herfst en de lente. Zo kan de soort zelfs in november en december nog een bloei vormen. 
Een dergelijke bloei leidt tot competitie met ander plantaardig plankton (i.e. fytoplankton), 
waardoor de groei van andere soorten geremd wordt [4]. In het Kanaal ontwikkelde deze 
exoot zich op deze manier tot één van de meest dominante fytoplanktonsoorten [11]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De exoot Odontella sinensis verdraagt een brede gradiënt van omgevingsfactoren. Dit 
kiezelwier kan voorkomen bij watertemperaturen tussen 1 en 27 °C, maar optimale condities 
doen zich voor tussen 2 tot 12 °C [4]. Gewoonlijk vind je dit kiezelwier in zoutgehaltes van 
27 (brak) tot 35 (zout) psu, hoewel zoutgehaltes tussen 2 (zoeter brak) en 35 psu (zout) 
getolereerd worden [4]. Gezien de soort aan fotosynthese doet en hierbij afhankelijk is van 
het indringende licht, wordt zijn verspreiding beperkt tot de bovenste waterlagen [4].
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Vóór 2003 kwam Odontella sinensis relatief weinig voor in de Belgische wateren. Echter, de 
uitzonderlijk warme zomers tussen 2001 en 2005 en de vrij koude herfst en wintermaanden 
in diezelfde periode stimuleerden de groei van Odontella sinensis. De hierop volgende 
nattere zomers en mildere winters resulteerden opnieuw in een verminderde aanwezigheid 
van de soort. De klimaatverandering zou daarentegen de bloeien van Odontella sinensis in 
de Noordzee weer kunnen doen toenmen in de toekomst [6].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Tijdens een bloei van het kiezelwier Odontella sinensis kunnen de inheemse 
fytoplanktonsoorten ook nog in hoge aantallen voorkomen, maar hun populatiegroei 
wordt wel afgeremd. Dit toont aan dat dit kiezelwier wel degelijk een effect heeft op zijn 
omgeving [4]. Er zijn op heden nog geen nadelige economische effecten gekend die aan het 
voorkomen van dit kiezelwier kunnen worden gelinkt [18]. 

Specifieke kenmerken

Kiezelwieren, ook wel diatomeeën genoemd, zijn ééncellige wieren en enkel microscopisch 
te bestuderen. Ze hebben een extern kiezelskelet (van siliciumdioxide) dat bestaat uit twee 
helften die als een doos en deksel in elkaar passen, met daar tussenin enkele zogenaamde 
gordelbanden. De twee helften worden de ‘schaaltjes’ genoemd (valvae). De schaaltjes 
hebben variabele vormen en ornamentaties en worden daarom gebruikt om soorten van 
elkaar te onderscheiden [14]. Kenmerkend voor deze soort is het rechthoekig uitzicht met 
aan elke hoek een uitsteeksel [19]. 

Dit kiezelwier komt alleen of in paren voor [4], het plant zich het hele jaar door voort en bloeit 
soms zelfs in november/december. In Europese wateren komt de soort het meest voor 
van de herfst tot de lente. Zijn levenscyclus bevat een aseksueel en een seksueel stadium.  
De aseksuele reproductie bestaat uit celdeling. Bij de ongeslachtelijke voortplanting van 
diatomeeën worden nieuwe schaaltjes gevormd binnen de moedercel. De schaaltjes 
van de moedercel worden de nieuwe dekseltjes, terwijl de nieuw gevormde schaaltjes 
de nieuwe doosjes vormen. Hierdoor ontstaan na de celdeling twee nieuwe cellen 
van ongelijke grootte. Eén van de nieuwe cellen (die met het oorspronkelijke dekseltje 
van de moedercel) is even groot als de moedercel. Het andere individu bestaat uit het 
oorspronkelijke doosje van de moedercel (dat nu het dekseltje van de nieuwe cel vormt) 
en een nieuwgevormd doosje. Hierdoor is deze cel kleiner dan de moedercel en wordt bij 
elke deling een deel van de populaties alsmaar kleiner, tot ze op een bepaald moment niet 
meer leefbaar zijn. Hierop antwoorden diatomeeën met geslachtelijke voortplanting, zodat 
de dochtercel ongelimiteerd kan groeien en de diatomeeën opnieuw hun oorspronkelijke 
grootte kunnen bereiken [20]. 
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Wetenschappelijke naam
Polysiphonia senticulosa Harvey, 1862 [1]

Het Puntig buiswier Polysiphonia senticulosa is een roodwier afkomstig uit het 
noorden van de Stille Oceaan. Dit wier werd waarschijnlijk in de Europese 
wateren geïntroduceerd samen met Japanse oesters of doordat het wier zich 
vasthechtte op scheepsrompen. Het werd voor het eerst langs de Belgische 
kust waargenomen op 26 maart 2001, in de Spuikom van Oostende. Het Puntig 
buiswier hecht zich hoofdzakelijk vast op harde substraten zoals rotsen en oesters, 
maar in beschutte gebieden met geringe stroming en golfslag worden ze tevens 
op andere wieren aangetroffen.

Puntig buiswier

Polysiphonia senticulosa 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Puntig buiswier is afkomstig uit het noordwesten en noordoosten van de Stille Oceaan. 
De soort wordt vaak verward met het inheems Fijn buiswier Polysiphonia stricta of met 
een ander exotisch roodwier, Polysiphonia morrowii. Sommigen opperen dat Polysiphonia 
morrowii en Polysiphonia senticulosa één en hetzelfde wier betreft [2]. 

 
Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van het Puntig buiswier dateert van 26 maart 2001, nabij een 
oesterkwekerij in de Spuikom van Oostende [3].

Verspreiding in België

Het jaar na de eerste waarneming (2001), werd het Puntig buiswier massaal waargenomen 
op diverse substraten op de bodem van de Spuikom van Oostende, voornamelijk op 
plaatsen waar de golfslag gering was [3]. Na 2002 werd het Puntig buiswier niet meer 
waargenomen. Sinds 2006 is het echter opnieuw abundant aanwezig [4]. Meldingen in 
2007 van Polysiphonia morrowii in de Spuikom van Oostende [5] betreffen dezelfde soort [6]. 
In België werden tot op heden geen meldingen gemaakt van het wier buiten de Spuikom. 

Verspreiding in onze buurlanden

In Europa werd het Puntig buiswier voor het eerst waargenomen in Nederland in 1993. De 
exoot werd aangetroffen in Gorishoek langs de noordelijke oevers van de Oosterschelde [2]. 
In 1999 was het Puntig buiswier al overal terug te vinden in de Oosterschelde, waarbij het 
op sommige plaatsen abundant voorkwam (bv. op de Oesterbank in Yerseke) [7]. 

In het Middellandse Zeegebied – namelijk in Frankrijk (lagune van Thau) [8] en Italië (Venetië) 
[9] – werden er roodwieren onder de naam Polysiphonia morrowii gemeld. Mogelijk betreffen 
deze eveneens het Puntig buiswier.

Wijze van introductie

Er kan geen uitsluitsel gegeven worden over de wijze waarop het Puntig buiswier in onze 
streken verzeild is geraakt. Waarschijnlijk kwam deze exoot in onze contreien terecht als 
aangroei op kweekoesters, afkomstig uit het noorden van de Stille Oceaan. 

Het is opmerkelijk dat de exemplaren die in de Spuikom van Oostende worden aangetroffen 
waarschijnlijk niet afkomstig zijn uit Nederland, de enige andere plaats in Noord-Europa 
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waar de soort momenteel voorkomt. Er worden immers geen oesters uit Nederland 
geïmporteerd. Vermoedelijk werd het Puntig buiswier in België geïntroduceerd via de import 
van kweekoesters uit de Canadese Westkust (British Columbia), het oorsprongsgebied 
van deze soort [3, 7].

  
Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Opvallend aan het Puntig buiswier is dat het een echte wintersoort is. In de zomer sterft 
het wier volledig af, al kan wel nog de zodevormende basis teruggevonden worden [10]. 
Het begint pas terug te groeien in het najaar, uit sporen die het jaar ervoor gevormd zijn 
en die zich tijdens de zomer in een rustfase bevinden (of uit de zodevormende basis). De 
meeste andere wieren komen voor in de zomer en zijn minder abundant tijdens de winter. 
Er is bijgevolg weinig competitie voor het Puntig buiswier in de wintermaanden waardoor 
dit wier goed gedijt [11].

Het Puntig buiswier hecht zich vast op harde substraten zoals rotsen en oesters, maar ook 
op andere wieren [12], vooral in beschutte gebieden waar stroming en golfslag gering zijn 
[3]. Een stijging van het aantal (artificiële) harde substraten zoals kademuren, pontons en 
oesterbanken kan de verspreiding van deze inwijkeling in de hand werken.

Over de andere factoren die mee het succes van deze exoot in de lage landen bepalen, is 
op dit moment weinig geweten [2].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het Puntig buiswier blijkt een wintersoort te zijn. In de zomermaanden, wanneer de 
watertemperatuur stijgt, is deze volledig afwezig, al kan de zodevormende basis nog 
aangetroffen worden (zie boven). In de winter, wanneer de meeste andere soorten niet 
gedijen, groeit deze exoot uit ruststadia (of uit de zodevormende basis) en plant hij zich 
voort [13]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

In Nederland zijn bepaalde inheemse algengemeenschappen volledig vervangen door 
uitheemse algenflora, waaronder het Japans bessenwier (Sargassum muticum) en het 
Puntig buiswier [14]. Het Puntig buiswier is echter klein en groeit vaak op andere wieren. 
Bijgevolg stelt zich de vraag of deze soort in competitie treedt met inheemse wieren. Hoewel 
de soort in Nederland na introductie invasief is gebleken, is over zijn precieze effecten 
in de literatuur momenteel niets terug te vinden [15]. Er werden nog geen maatregelen 
ondernomen om de soort te bestrijden.



92 - Algen en wieren

Specifieke kenmerken

Het Puntig buiswier is een donkerrood, tot bijna zwart gekleurd wier, dat tot 30 cm groot 
kan worden. Het is in onze streken een echte wintersoort [11], die voorkomt van oktober 
tot juni. Tijdens de zomer vormt het Puntig buiswier ruststadia die tijdens de herfst weer 
uitgroeien tot volwassen exemplaren [14]. Deze soort groeit meestal op harde substraten 
(natuurlijk of artificieel) of komt voor op andere organismen, zoals oesters en andere 
wieren [12]. Het Puntig buiswier wordt aangetroffen onder de laagwaterlijn, in een omgeving 
beschut tegen stroming en golfwerking, en in getijdenpoelen [16].

Het Puntig buiswier vertoont veel gelijkenissen met het in onze streken inheemse Fijn 
buiswier Polysiphonia stricta. Beide soorten kunnen echter onderscheiden worden op 
basis van de stekelpunt op de korte zijtakjes van het Puntig buiswier. Deze zijn afwezig bij 
het Fijn buiswier [3].
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Wetenschappelijke naam
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, 1955 [1]

Het Japans bessenwier Sargassum muticum kwam oorspronkelijk enkel voor 
langs de kusten van Japan, Rusland, Korea en China. Dit bruinwier werd in 
Europa ingevoerd samen met de Japanse oesters (rechtstreeks uit Azië of 
met een Japans bessenwier geïnfecteerde kweek uit Canada). Hoewel Japans 
bessenwier al sinds de jaren ‘70 regelmatig bij ons aanspoelt werden de eerste 
vastzittende exemplaren pas in 1999 aangetroffen, in de haven van Zeebrugge. 
In gebieden waar het Japans bessenwier een succesvolle invasie kent (niet in 
België), verdringt het de oorspronkelijke soorten door zijn snelle groei. Anderzijds 
ondersteunen drijvende wierpakketten op zee een rijke gemeenschap van 
mariene organismen die het zeewier gebruiken als voedselbron, beschutting, 
foerageergebied of vasthechtingsoppervlak.
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Oorspronkelijke verspreiding

Japans bessenwier kwam oorspronkelijk enkel voor in het noordwesten van de Stille 
Oceaan langs de kusten van Japan, Rusland, Korea en China [2]. 

Eerste waarneming in België

Losgeslagen en met de stroming meegevoerde pakketten Japans bessenwier spoelen 
sinds 1972-1973 aan op de Belgische kust [3]. De eerste vondst van een ter plaatse 
groeiend exemplaar dateert van 18 juni 1999, en werd gevonden in de haven van 
Zeebrugge (Verbindingsdok) op 3 meter diepte [4]. 

Verspreiding in België

Aanspoelsels van Japans bessenwier komen vaak voor langs onze kustlijn [3]. Van alle 
drijvende wierpakketten voor onze kust zijn immers de meeste toe te schrijven aan dit 
grote bruinwier [5]. De soort werd in België voor het eerst vastgehecht waargenomen in 
Zeebrugge [4], waar het zich in het hele havengebied stabiel verspreidde [6]. In het jaar 2000 
werden er exemplaren in de Spuikom van Oostende gevonden. Bizar genoeg bleken er in 
de Spuikom tussen 2002 en 2004 geen vastgehechte exemplaren voor te komen. Vanaf 
2005 kwam het wier er dan weer wel voor [6]. Vandaag worden groeiende exemplaren van 
het Japans bessenwier eveneens in De Panne, de Oostendse haven, De Haan en het Zwin 
waargenomen [7]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van Japans bessenwier in Europa vond plaats op 17 februari 
1973. Het ging meteen om een dertigtal vastgehechte exemplaren in de lagunes rond 
Bembridge, op het eiland Wright (ten zuiden van Engeland) [8-10]. Het is echter zeker dat het 
Japans bessenwier al enkele jaren eerder in die regio aanwezig was, aangezien er sinds 
1971 exemplaren langs de Engelse kust aanspoelden [10]. In het Verenigd Koninkrijk wordt 
deze soort, samen met andere uitheemse soorten, nauw opgevolgd via het Marine Aliens 
Project [16]. In Ierland werd de soort pas in 2002 opgemerkt waar het blijft uitbreiden en als 
potentieel hoog invasief beschouwd wordt [17].

In Frankrijk werden er pas voor het eerst in 1976 groeiende exemplaren van het wier 
waargenomen [11]. Het Japans bessenwier verspreidde zich verder langs de Atlantische 
kusten – van Noorwegen tot Spanje – en in de Middellandse Zee. Deze verspreiding 
gebeurde voornamelijk op natuurlijke wijze – met behulp van de heersende zeestromingen 
– maar werd waarschijnlijk ook gefaciliteerd door oestertransport [8, 11]. 



Algen en wieren - 97

De eerste aangespoelde wierfragmenten werden in Nederland op het eiland Texel in april-
mei 1977 waargenomen [3, 12]. De eerste vastgehechte wieren werden in Nederland pas in 
1980 aangetroffen. De soort was plots wijdverspreid en kwam zowel langs het eiland Texel, 
in het Grevelingenmeer, in het havenkanaal van Goes en in de Oosterschelde voor [13, 14]. 
Vandaag groeien er vooral in het Grevelingenmeer en in de Europoort in de Rotterdamse 
haven veel exemplaren [11]. 

In Zweden werd deze soort gesignaleerd bij de uitstroom van koelwater afkomstig van 
energiecentrales [15].

In de toekomst zou de klimaatsverandering de belangrijkste aanleiding voor areaaluitbreiding 
van deze soort richting het noorden kunnen vormen [16].  

Wijze van introductie

De import van oesters bracht het wier van Japan naar West-Canada, waar het Japans 
bessenwier voor het eerst in 1944 opgemerkt werd. Men vermoedt nu dat het wier op 
dezelfde manier vanuit West-Canada in Frankrijk geïntroduceerd werd. Vanuit Frankrijk 
verspreidde het wier zich waarschijnlijk op natuurlijke wijze verder doorheen Europa [8, 11].
 
Natuurlijke verspreiding gebeurt voornamelijk via fertiele zijtakken. Deze kunnen zich 
losrukken en zich via de zeestroming verspreiden, en vervolgens in nieuwe gebieden voor 
nakomelingen zorgen. Zelfs het hele wier kan – samen met het substraat waaraan het 
is vastgehecht – beginnen drijven en zo in nieuwe gebieden terechtkomen. Hoewel het 
wier – eens losgerukt – zich niet op een nieuwe plek kan vestigen, kan het zich wel nog 
voortplanten [8, 18]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het Japans bessenwier kent een hoge groeisnelheid [19] en kan in het wild tot 4 cm per dag 
groeien [8]. Dit niet-inheemse wier kan tot 10 meter [8] lang worden en produceert een groot 
aantal nakomelingen [20]. 

Tijdens de zomer en het najaar breken de zijtakken af en daarmee soms ook rijpe 
voortplantingsstructuren, ook wel receptacula genoemd. Deze drijven verder weg en 
kunnen tot drie maanden overleven [21]. De receptacula produceren zowel eicellen (tot 300) 
als zaadcellen en doen aan zelfbevruchting. Eén exemplaar van amper 15 gram kan meer 
dan een half miljoen nakomelingen produceren [20], vaak op aanzienlijke afstand van de 
ouderorganismen. Dit nomadisch bestaan draagt sterk bij tot het succes van de wiersoort.
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Ondanks deze eigenschappen gedraagt het Japans bessenwier zich niet als een typische 
exoot. De typische exoot heeft namelijk een korte levenscyclus, waarin hij op een zo jong 
mogelijke leeftijd zo veel mogelijk nakomelingen produceert en vervolgens een vroege dood 
sterft. Het Japans bessenwier verschilt hiervan door zijn lange levensduur van gemiddeld 
zeven jaar. Daarenboven zou de aanwezigheid van andere exemplaren de jonge wieren 
helpen om zich te vestigen. Dit laatste suggereert dat deze soort zijn omgeving kan 
aanpassen aan zijn eigen noden [22]. 

Grazers die zich voeden met wieren hebben vaak een specifiek dieet en stappen niet 
snel over wanneer zich een nieuwe voedselbron aanbiedt. Hierbij kan het uitheemse wier 
Sargassum muticum een competitief voordeel hebben ten opzichte van inheemse wieren 
die wel begraasd worden [23, 24].

Sargassum muticum blijkt een grotere resistentie te hebben tegen fouling [25]. Doordat er 
minder wieren en algen groeien op deze soort wordt er minder licht ontnomen en dit werkt 
de invasiviteit van de Sargassum soorten verder in de hand. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Japans bessenwier kan een brede waaier van omgevingsomstandigheden aan. Hoge 
temperaturen zijn echter gunstig en bespoedigen de verspreiding van deze soort. Het 
wier vindt ideale groeiomstandigheden bij 25 °C en bij een zoutgehalte van 34 psu. Het 
Japans bessenwier kan echter ook in ongunstigere omstandigheden – bij temperaturen 
die variëren tussen 10 en 30 °C en een zoutgehalte dat schommelt tussen 6,8 en 34 
psu – groeien [26]. De soort kan zich voortplanten in zowel warme als koude wateren, op 
voorwaarde dat het zoutgehalte niet lager is dan 16 psu [2]. Ter vergelijking: het zeewater 
van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. 

Deze bruinwiersoort heeft een groot drijfvermogen, waardoor de verspreiding over grote 
afstanden via de zeestromingen mogelijk wordt. Zo kon het Japans bessenwier zijn 
leefgebied in Engeland jaarlijks met meer dan 100 kilometer uitbreiden in noordoostelijke 
richting door te liften op gunstige zeestromingen [11]. 

Het is nog geen uitgemaakte zaak of de klimaatopwarming al dan niet in het voordeel 
zal spelen van het wier. Door de toenemende CO2-concentraties in de lucht (en dus ook 
de zee) zullen de oceanen verzuren. Het toenemende gebruik van pesticiden zorgt voor 
eutrofiëring, i.e. een overvloed van nutriënten. Een onderzoek van Xu et al. (2017) [27] 
wees uit dat een toename in het CO2-gehalte en een verhoogde eutrofiëring elk apart een 
versterkte groei van het wier teweegbrachten, maar een combinatie van de twee effecten 
niet.
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(Potentiële) effecten en maatregelen

Het Japans bessenwier verdringt inheemse soorten door zijn snelle groei. De grote 
wiertakken werpen een schaduw over de andere wiersoorten die dichter tegen de bodem 
groeien [28], waardoor deze onvoldoende zonlicht krijgen om te kunnen overleven. Op deze 
manier verdween o.a. het suikerwier Saccharina latissima ter hoogte van Grandcamp 
(Normandië, Frankrijk) begin de jaren ‘90 [29]. 

Ook in de Waddenzee zouden inheemse wiersoorten zoals Vertebrata fucoides, 
Pterothamnion plumula en Elachista fucicola verdrongen worden door het Japans 
bessenwier [30]. Deze inheemse soorten groeien daar op recent gevormde harde substraten 
– gecreëerd door de invasieve Japanse oester (Crassostrea gigas) – en zouden na de 
komst van het Japans bessenwier opnieuw weggeconcurreerd worden [29]. 

Het Japans bessenwier treedt dus in competitie met inheemse wiersoorten. De meningen 
zijn echter sterk verdeeld over het feit of deze daarbij ook een effect heeft op de lokale 
gemeenschappen die met deze wieren in associatie leven. Uit de ene studie blijkt dat 
deze soort geen opvallende veranderingen in geassocieerde gemeenschappen zou 
veroorzaken [31]. Andere studies benadrukken dat deze soort wel degelijk veranderingen 
doorheen het ganse ecosysteem kan teweeg brengen [32]. Hoe groter de wiermassa hoe 
groter de impact, alhoewel de sterkte hiervan kan schommelen afhankelijk van het seizoen 
en specifieke interacties met andere soorten, dus ook afhankelijk van het gebied waar het 
onderzoek plaatsvindt en de daar voorkomende soortengemeenschappen [33].

Het exotisch machospookkreeftje (Caprella mutica) wordt vaak in relatie gebracht met 
Japans bessenwier, zoals aangetoond in de haven van Zeebrugge [34]. Het wier vormt 
drijvende thalli, waaraan Caprella mutica zich kan vasthechten en op deze manier verder 
kan verspreiden [35]. Dit is een bewijs dat Sargassum muticum de impact van andere 
invasieve soorten in de hand kan werken.

Japans bessenwier kan ook voor de mens overlast veroorzaken [28]. Hieronder worden 
enkele voorbeelden (niet exhaustief) opgelijst van problemen uit streken waar de soort in 
grote aantallen aanwezig is: 
• Drijvende wiermatten raken verstrikt in visnetten en in schroeven van schepen; 
• Bij massale stranding van wierpakketten kan na een poos een (kortstondige) reukhinder 

ontstaan door het rottingsproces [36];
• Japans bessenwier verstopt leidingen van zowel schepen als industriële installaties; 
• Begroeiing op kweekbedden van oesters en mosselen (bv. in Frankrijk) vertraagt de 

groei van deze weekdieren en bemoeilijkt het oogsten;
• Dichte wierpakketten hinderen recreatievaartuigen met buitenboordmotor, zwemmers, 

hengelaars.
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In Britse wateren probeerde men al meerdere malen Japans bessenwier uit te roeien, maar 
zonder succes. Courant gebruikte technieken zijn het manueel of machinaal verwijderen 
of het besproeien van het wier met herbiciden. De herbiciden bleken echter niet selectief 
genoeg en vereisten een te hoge dosis. Ook de mogelijkheid om de soort biologisch onder 
controle te houden werd onderzocht. Er werd helaas geen enkele soort gevonden die het 
Japans bessenwier boven andere wieren prefereerde [21, 28]. 

In het geval van Belgische mariene wateren wordt vermeld dat Sargassum muticum zich 
vooral in havengebieden zou bevinden en, tegen de verwachtingen in, geen economische 
schade lijkt aan te richten op deze plaatsen [37]. Maatregelen om deze soort te verwijderen 
werden bij ons dus nog niet toegepast.

Analyses tonen aan dat bioactieve stoffen aanwezig in Sargassum muticum een potentiële 
economische betekenis zouden kunnen hebben voor de soort in Europa en dat de 
collectie van deze soort dus interessant zou kunnen zijn in het kader van toekomstige 
beheerplannen [38]. Verder doet de plant aan biosorptie, wat betekent dat die verschillende 
stoffen uit het water kan opnemen, zoals fenol [39] en arseen [40]. Hierdoor kan de plant in 
de toekomst misschien aangewend worden om schadelijke stoffen uit vervuilde wateren 
te halen. 

Specifieke kenmerken

In het oorspronkelijke verspreidingsgebied aan de Japanse kust is dit bessenwier veel 
kleiner dan in het Verenigd Koninkrijk [41]. Bij ons kan één enkel wier 5 tot 10 meter lang 
worden. 

Het wier vormt lange, jaarlijks terug groeiende takken die uitgerust zijn met talloze kleine 
drijfblazen. Deze drijfblazen zorgen ervoor dat deze zijtakken in de waterkolom rechtop 
staan of drijven aan de oppervlakte [8]. In de zomer en najaar breken deze zijtakken met de 
rijpe voortplantingsstructuren af. Deze kunnen tot drie maanden al drijvend overleven [20] en 
zo grote afstanden afleggen en nieuwe plaatsen koloniseren. Eénzelfde zijtak produceert 
zowel eicellen als zaadcellen en is in staat zichzelf te bevruchten. De jonge wiertjes vestigen 
zich op harde ondergronden – soms op aanzienlijke afstand van de ouderplanten – en 
groeien gedurende koudere wintermaanden traag door. In het volgende voorjaar en zomer 
groeien ze uit tot volwassen afmetingen. Bij het afbreken van zijtakken in de late zomer en 
najaar is de cyclus rond. De basis van de ouderplanten blijven echter staan en schieten in 
het voorjaar opnieuw uit [4]. 

Dijkvoeten, grinddammen en pieren worden meestal tot ongeveer 2,5 meter diep massaal 
gekoloniseerd [4]. Het wier groeit gewoonlijk dicht tegen de oppervlakte, al kan het ook 
dieper – tot op 25 meter diepte – voorkomen [8]. 
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Wetenschappelijke naam
Thalassiosira punctigera (Castracane) Hasle 1983 [1]

De vorm en de grootte van dit kiezelwier kan erg verschillen tussen verschillende individuen. 
Om deze reden wordt dit kiezelwier vaak verward met andere kiezelwiersoorten [2]. Zo werd de 

soort ook beschreven als Ethmodiscus punctiger Castracane, Coscinodiscus verecundus Mann, 
Coscinodiscus angstii, Thalassiosira angstii en Thalassiosira japonica Kiselev [3]. 

Thalassiosira punctigera is een kiezelwier of diatomee waarvan het 
oorsprongsgebied niet gekend is. Er wordt verondersteld dat de soort 
samen met getransporteerde kweekoesters of via ballastwater in Europa 
werd geïntroduceerd omstreeks 1978. Door mee te drijven met heersende 
zeestromingen kon dit kiezelwier zich vervolgens lokaal verder verspreiden langs 
de Europese kusten. Dit ééncellig wier werd in het studiegebied voor het eerst 
waargenomen in 1993, in de Westerschelde. Het wier heeft een bruinrode kleur, 
is sterk vertakt en groeit vooral in zanderige en modderige estuaria of baaien. De 
soort is bestand tegen grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte. 

Lector
Koen Sabbe

Thalassiosira punctigera 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van deze exoot is niet met zekerheid bekend. De 
soort werd oorspronkelijk beschreven in 1886 op basis van materiaal uit Japan. Tot 1950 
was de soort enkel gekend uit de noordelijke Stille Oceaan, later ook uit de zuidelijke Stille 
Oceaan, het zuidwestelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Noordzee [2]. Omdat 
het wier pas in 1978 in Noord-Atlantische wateren gemeld werd, vermoedt men dat de 
soort hier niet-inheems is [2]. Echter sommige wetenschappers vinden dit argument niet 
overtuigend genoeg en stellen de exotische status van dit kiezelwier in vraag [3]. 

Eerste waarneming in België

Dit kiezelwier werd voor het eerst in ons studiegebied waargenomen in stalen die op 4 mei 
1993 in de Nederlandse Westerschelde genomen werden. Deze stalen waren afkomstig 
uit het brakke water tussen Hansweert (op ongeveer 20 km van de grens met België) en 
de Belgische grens [4].

In de stalen uit de Zeeschelde, voorbij de Belgische grens, was dit kiezelwier niet aanwezig 
[4]. Voorlopig zijn er nog geen meldingen in België gekend.

 
Verspreiding in België

De verspreiding van deze diatomee in ons studiegebied beperkt zich tot de Nederlandse 
Westerschelde. Hoewel meldingen in de Belgische Zeeschelde of het Belgisch deel van de 
Noordzee ontbreken, is het erg waarschijnlijk is dat de soort ook voor de Belgische kust 
voorkomt [5].

De identificatie op soortniveau is bij dit genus immers enkel mogelijk na een behandeling 
met een zuur, waardoor de soortspecifieke structuren van het skelet beter zichtbaar 
worden. Bij een standaard monitoring wordt hierdoor niet tot op soort gedetermineerd, 
omwille van tijd en kosten. Hierdoor is er geen zekerheid over het recenter voorkomen en 
de verspreiding van de soort in het studiegebied of de Belgische wateren [5].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste meldingen van Thalassiosira punctigera in Europa dateren van 1978 toen het 
rond Helgoland (Duitsland) [6] en Plymouth (Groot-Brittannië) waargenomen werd [7]. In 
het Engelse kanaal was de soort in de periode 1980-1981 [6] erg abundant waarna de 
populatie in de hierop volgende jaren weer afnam. In december 2005 werd de soort hier 
opnieuw tijdelijk erg abundant [3]. 



Algen en wieren - 107

In 1979 werd deze exoot gesignaleerd in het Skagerrak, voor de Noorse kust [2]. In Nederland 
werd deze soort voor het eerst gevonden in 1981. In dit jaar verspreidde hij zich ook tot 
de Duitse Waddenzee [7]. In Duitsland werd de soort in 1993 eveneens teruggevonden in 
het Elbe-estuarium [4].

Wijze van introductie

De wijze waarop Thalassiosira punctigera in onze streken werd geïntroduceerd is niet 
met zekerheid gekend. Mogelijk gebeurde dit via ballastwater of via de introductie van 
kweekoesters [6]. Eens geïntroduceerd werd het ééncellig wier verder verspreid door 
zeestromingen [8].

Omdat dit kiezelwier op verschillende plaatsen ter wereld wordt gesignaleerd en 
onzekerheid bestaat over het oorsprongsgebied van deze exoot, weet men niet of de 
soort rechtstreeks vanuit zijn oorsprongsgebied in onze streken werd geïntroduceerd of 
vanuit een gebied waar de soort eveneens uitheems was [6]. De niet-inheemse status van 
de soort wordt door sommige wetenschappers echter betwist. Mogelijk was dit kiezelwier 
altijd al aanwezig, maar werd het nooit opgemerkt omwille van de lage abundantie waarin 
het voorkwam [3].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Deze inwijkeling heeft in vergelijking met de meeste andere kiezelwieren een bredere 
tolerantie voor saliniteit- en temperatuurschommelingen. Hierdoor kan de soort het hele 
jaar door (behalve bij te hoge temperaturen in de zomer) voorkomen [3, 9].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De concentraties van Thalassiosira punctigera zijn meestal het hoogst in estuaria zoals dat 
van de Schelde, de Maas of de Rijn, waar het water brak is. Naarmate men naar de open 
zee trekt, dalen de concentraties van deze exoot. Deze diatomee lijkt dus eerder van een 
minder zoute omgeving te houden [3, 7, 9]. Dit wordt ook bevestigd door de hoge abundantie 
van de soort in de periode 1980-1981 in het Engels kanaal, waar de soort tijdens normale 
jaren relatief zeldzaam is. Deze periode werd gekenmerkt door hoge regenval, en dus een 
verhoogde aanvoer van zoet water in het Engels kanaal [3]. 

Thalassiosira punctigera kan vrij rondzweven in de waterkolom en zich op deze manier 
via stromingen verder verspreiden. Maar het kiezelwier kan zich ook vasthechten op 
organismen en andere substraten, om zo andere plaatsen te bereiken [8].
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(Potentiële) effecten en maatregelen

De soort kan bij bepaalde omstandigheden, zoals tijdens abnormale seizoenen (daling 
saliteit door verhoogde rivierdebieten of sterke temperatuurdaling) zeer abundant worden 
[3, 9]. Het is echter niet geweten welke invloed dit heeft op het ecosysteem. 

Thalassiosira punctigera zou ten opzichte van kleinere diatomeeën meer kunnen profiteren 
van de toekomstige stijging in de CO2-concentratie. Dit zou eventueel een invloed kunnen 
hebben op de biochemische activiteit en zelfs het voedselweb van de oceanen aangezien 
grotere algensoorten meer kunnen produceren en dus meer voedsel bieden aan hogere 
voedselniveau’s. Ook nemen ze meer CO2 op dan kleinere algen, waardoor de CO2-
concentratie iets minder snel zou stijgen [10].

Specifieke kenmerken

Kiezelwieren, ook wel diatomeeën genoemd, zijn ééncellige wieren en enkel microscopisch 
te bestuderen. Ze hebben een extern kiezelskelet (van siliciumdioxide) dat bestaat uit twee 
helften die als een doos en deksel in elkaar passen, met daar tussenin enkele zogenaamde 
gordelbanden. De twee helften worden de ‘schaaltjes’ genoemd (valvae). De schaaltjes 
hebben variabele vormen en ornamentaties en worden daarom gebruikt om soorten van 
elkaar te onderscheiden [11]. 

Thalassiosira punctigera is een cirkelvormig kiezelwier van gemiddelde grootte (40-100 µm) 
[3] met een dikke celwand. Het kiezelwier zweeft het hele jaar door rond in de waterkolom 
(behalve bij te hoge watertemperaturen in de zomer), maar kan zich ook vasthechten op 
andere organismen als individueel ééncellig wier of in kleine kolonies van enkele cellen [3]. 
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Wetenschappelijke naam
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, 1873 [1]

Japanse kelp Undaria pinnatifida of wakame is een groot bruinwier afkomstig 
uit Noordoost-Azië en wordt daar gekweekt voor consumptie. Het is een 
opportunistische soort die zich heel snel kan verspreiden door zich vast te 
hechten op scheepsrompen. Het kelpwier werd in 1971 in de Middellandse 
Zee geïntroduceerd via de oesterkweek en werd 12 jaar later naar Bretagne 
overgebracht in het kader van experimentele kweekculturen, waar het ook buiten 
deze culturen in staat bleek zich voort te planten. Vaak vormt wakame dense 
kolonies, waardoor de soort in competitie treedt met inheemse soorten voor 
beschikbare ruimte en licht, en zo de inheemse fauna en flora kan wegconcurreren. 
Bij ons komt de soort voor sinds 1999, voornamelijk in de haven van Zeebrugge.

Japanse kelp (wakame)

Undaria pinnatifida 
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Oorspronkelijke verspreiding

Wakame is afkomstig uit Noordoost-Azië waar het in de Gele Zee, de Japanse Zee en 
langs de oostelijke kusten van Japan voorkomt. Dit verspreidingsgebied betreft China, 
Japan, Korea en het zuidoosten van Rusland, landen waar het wier voor consumptie wordt 
gekweekt [2, 3]. 

Eerste waarneming in België

Op 7 juli 1999 werd een eerste exemplaar van dit bruinwier aangetroffen dat groeide op 
pontons in de Omookaai van de Zeebrugse jachthaven [2]. 

Verspreiding in België

De soort wordt voornamelijk waargenomen in de Zeebrugse haven, maar kent veel 
uitbreidingspotentieel. De Japanse kelp zal zich in dit havengebied op termijn vermoedelijk 
weten te handhaven, gezien er fertiele (vruchtbare) planten aanwezig zijn [2] en de soort 
al in de volledige jachthaven voorkomt [4]. Op 7 november 2010 werd er eveneens een 
exemplaar tussen Koksijde en Oostduinkerke waargenomen. Het is echter niet zeker of 
het een vastgehecht, of een aangespoeld exemplaar betrof [5]. Het is best mogelijk dat de 
soort ondertussen ook op andere plaatsen te vinden is. 

Verspreiding in onze buurlanden

Wakame is vermoedelijk onopzettelijk in het Europese Middellandse Zeegebied aanbeland, 
samen met het broed van Japanse oesters Crassostrea gigas. De eerste Europese 
waarneming vond plaats in 1971, in een Franse zoutwaterlagune in de Middellandse Zee 
(Etang de Thau) [2]. 

In 1983 werd het wier door IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de 
la Mer) van Etang de Thau naar Bretagne overgebracht om experimentele kweekculturen 
op te starten. Het wakame wier ‘ontsnapte’ echter uit die kweekculturen en bleek zich 
tegen alle verwachtingen in ook in het wild te kunnen voortplanten [6]. Het wier verspreidde 
zich vrij snel over de Bretoense noord- en westkust, waar het zich vestigde op installaties 
voor oesterkweek, op pontons in haventjes, maar ook op het natuurlijke substraat in de 
getijdenzone en onder de laagwaterlijn, tot op een diepte van ongeveer 15 meter [2]. 

In 1998 werden waarnemingen gedaan in Calais (Frankrijk), en hiermee was de intrede 
in de zuidelijke Noordzee een feit. De verspreiding van wakame tussen de verschillende 
jachthavens in de Kanaalzone verliep vervolgens via op- en afvarende plezierboten [2]. DNA-
onderzoek toont echter aan dat vele van de exemplaren die vandaag in Europa groeien 
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waarschijnlijk geen nakomelingen zijn van wakame die in Bretagne gekweekt werd. Er 
vonden dus hoogstwaarschijnlijk nieuwe introducties vanuit Noordoost-Azië plaats [7]. In 
Nederland werd de soort voor het eerst waargenomen in 1999, in de Oosterschelde [8]. De 
jaren erop namen de populaties toe en werd wakame een algemeen voorkomende soort 
in de Oosterschelde. Kort nadien werd het wier ook gevonden in het Grevelingenmeer. 

Op 15 juni 1994 werden er 35 exemplaren verzameld op pontons in de jachthaven 
van Hamble, langs de zuidkust van Engeland [9]. Tijdens ditzelfde jaar werd een andere 
geïsoleerde populatie op het eiland Jersey ontdekt. Deze introducties werden waarschijnlijk 
veroorzaakt door de kleine boten die tussen Engeland en Frankrijk varen, waarbij het 
wier zich aan de wanden van deze schepen vasthechtte [9, 10]. Tot op heden is de meest 
noordelijke plek waar wakame gevonden werd Belfast Lough in Noord-Ierland [11]. In 2016 
werd de soort ook teruggevonden in Ierland [12]. Uitbreiding rond Groot-Brittannië en in de 
richting van Schotland lijkt heel waarschijnlijk [13]. De condities blijken zelfs geschikt voor 
verdere kolonisatie tot in de Keltische Zee en eventueel tot aan de kust van Noorwegen [11, 

14]. Nog meer naar het noorden toe zouden een lage temperatuur of een laag zoutgehalte 
(bv. Baltische Zee) de groei van de plant belemmeren. Het is echter niet ondenkbaar dat 
de biogeografische limiet van de soort in de toekomst toch verder noordwaarts opschuift 
ten gevolge van klimaatsverandering [15].

Transport van oesters leidde vanaf 1990 tot een permanente vestiging van wakame aan de 
Spaanse westkust [10]. Ook in de lagune van Venetië (Italië) werd wakame waargenomen, al 
is het nog onzeker of de soort zich er al permanent gevestigd heeft [16]. De soort werd ook 
op andere continenten geïntroduceerd, dit was onder meer het geval in Taiwan, Nieuw-
Zeeland, Australië, Argentinië, Mexico en Californië [8].

Wijze van introductie

Transport van Japans oesterbroed Crassostrea gigas lijkt de oorzaak te zijn van de 
oorspronkelijke introductie van wakame in Europa [10]. Waarschijnlijk vonden er ook 
secundaire introducties plaats, zowel via transport van oesterbroed als door aanhechting 
aan de wanden van internationale transportschepen. Ook het commerciële en economische 
belang van wakame hielp de verspreiding van deze soort. Zo werden rond 1981 in Frankrijk 
herhaaldelijk pogingen ondernomen om de soort te kweken op touwen in de Middellandse 
zee. In 1983 werd een succesvolle kweekcultuur aan de Atlantische kust in Bretagne 
opgestart [8] en vandaag de dag wordt in de baai van Sint Malo nog steeds wakame 
gekweekt [17]. 

Eenmaal het wier haar intrede heeft gedaan kan het zich plaatselijk verder verspreiden 
via sporen en/of gameten in de waterkolom [2]. De jonge wieren kunnen zich bovendien 
vasthechten aan de rompen van plezierbootjes en op deze manier korte afstanden 
overbruggen [6]. Vermoedelijk is de soort op deze manier – vanuit het Franse Calais of 
Bretagne of de Engelse Solent – ook in de jachthaven Zeebrugge beland [2]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Vijf redenen kunnen worden aangehaald waarom wakame steeds een stapje voor is op de 
inheemse soorten, die het dikwijls moeten ontgelden door competitie [9]: 
• Wakame is een opportunistische soort die snel nieuwe substraten, verstoorde 

gebieden en artificiële drijvende voorwerpen, zoals afval en scheepsrompen, weet te 
koloniseren; 

• De soort vormt in kuststreken een dichte bedekking bovenop het bestaande 
bodemleven; 

• Het wier is goed bestand tegen verstoring; 
• De soort kent een heel brede verticale distributie. Dit betekent dat het wier zich kan 

vestigen vanaf de laagwaterlijn tot op ongeveer 15 meter diepte; 
• Wakame produceert telkens miljoenen sporen die in de waterkolom vrijgelaten worden 

en op efficiënte wijze drijvende voorwerpen kunnen koloniseren. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Wakame maakt deel uit van de vaste aangroeigemeenschap. Dit houdt in dat dit wier zich 
gemakkelijk kan vasthechten op scheepsrompen. Als ze zich vasthechten op plezierbootjes 
die verschillende havens in het Engels Kanaal en de Noordzee aandoen, dan kan dat de 
verspreiding van dit wier sterk in de hand werken. Het is zelfs aangetoond dat de plant 
sneller groeit als deze zich in snelstromend water begeeft. Zo kan vasthangen aan een 
bewegende boot voordelig zijn voor hun groei [18].

Over kortere afstanden verloopt de verspreiding via natuurlijke voortplanting. Wakame 
produceert immers miljoenen sporen die gemiddeld vijf uur in de waterkolom drijven [10]. 
Deze microscopisch kleine sporen zijn bestand tegen extreme omstandigheden: zo kunnen 
ze bijvoorbeeld langer dan een maand overleven op het droge. De soort kan bovendien 
gedijen in koude en warme gematigde gebieden, zolang het zeewater maar een zoutgehalte 
heeft van meer dan 20 psu [8]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een 
zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Het kan wel zijn dat bij nutriëntarme wintertemperaturen 
de soort verkleurd [19].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Niet-inheemse bruinwieren zoals wakame, maar ook het Japans bessenwier Sargassum 
muticum, komen in het Belgisch deel van de Noordzee vooral in de havens voor. In 
tegenstelling tot sommige andere gebieden richten de geïntroduceerde macroalgen hier 
blijkbaar geen economische schade aan [20]. Ecologisch gezien kan wakame een dichte 
bedekking vormen in kuststreken bovenop het bestaande bodemleven [9]. Of de eventuele 
uitbreiding van wakame bij ons grootschalige gevolgen zal hebben, valt af te wachten. De 
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soort kent bij ons wel wat natuurlijke predatoren in de Zeebrugse haven, zoals de meerkoet 
Fulica atra [21]. Bovendien ondervindt het bruinwier vaak hinder van organismen die de 
soort bedekken of overgroeien omdat de ‘bladeren’ (laminae) een geschikte woonplaats 
vormen voor andere aangroei-organismen [2]. Dit alles kan de kans op verdere verspreiding 
mogelijk reduceren. 

Aan de andere kant kan wakame ook een positieve invloed hebben op zijn omgeving. 
De soort is namelijk een voorbeeld van een ‘ecosysteem ingenieur’. Door middel van hun 
fysieke aanwezigheid vormen deze ecosysteem ingenieurs driedimensionale structuren 
waar andere organismen zich kunnen in schuilhouden. Dit heet het ‘autogeen ecosysteem 
ingenieur-effect’ [22]. Wetenschappers onderzochten dit fenomeen in Golfo Nuevo in 
Patagonië (Argentinië) [23].  Zij maakten bekend dat wakame een complexere structuur 
biedt dan de meeste wieren die er van nature voorkomen, waardoor de gemeenschap die 
in associatie leeft met de kelp positief beïnvloed wordt. Er kunnen namelijk meer soorten 
gedijen, soorten komen abundanter voor en er is meer voedsel voor andere soorten die 
hogerop in de voedselketen leven [23]. Dit fenomeen zou zich in België ook kunnen voordoen 
wanneer bruinwieren de plaats van morfologisch minder complexe wieren, zoals groen- en 
roodwieren, innemen.

Specifieke kenmerken

Wakame is een éénjarig wier dat voornamelijk groeit tijdens het koude herfst- en winterseizoen 
[21]. In Japan groeit deze plant tot een lengte van 2 meter. In Bretagne  daarentegen kunnen 
exemplaren afmetingen tot 3 meter bereiken [2]. De voortplantingscyclus van dit wier 
gebeurt zuiver geslachtelijk. Bij volwassen exemplaren wordt onderaan de stengel een 
‘sporofyl’ gevormd, een spiraalvormige voortplantingsstructuur. De sporofyl produceert 
meiosporen [2, 14] die in de waterkolom worden vrijgelaten en uitgroeien tot gametofyten. 
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Wetenschappelijke naam
Bonamia ostreae Pichot, Comps, Tigé, Grizel & Rabouin, 1980 [1]

De oesterparasiet Bonamia ostreae is van oorsprong afkomstig uit Californië en 
werd van daaruit via oestertransport geëxporteerd naar Europa (in 1979). De 
aanwezigheid van de soort op het Belgisch grondgebied (Oostendse Spuikom)
werd pas in 1998-1999 bevestigd, al stemt dit alllicht niet overeen met het jaar 
van de eerste introductie. In Frankrijk, Nederland en België verdween de inheemse 
Platte oester Ostrea edulis nagenoeg volledig ten gevolge van deze parasiet. 
Infectie met deze bloedcelparasiet veroorzaakt bij Platte oesters ontstekingen, die 
na twee à drie jaar vaak de dood tot gevolg hebben. Zowel de Japanse oester 
Crassostrea gigas als de mossel Mytilus edulis blijken resistent.
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Daan Delbare

Oesterparasiet

Bonamia ostreae 
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Oorspronkelijke verspreiding

De oesterparasiet kwam oorspronkelijk enkel voor in Californië en werd van daaruit via 
oestertransporten geëxporteerd naar andere staten in de Verenigde Staten (Washington 
en Maine), Canada (Brits Columbia) en Europa [2]. 

Eerste waarneming in België

Deze parasiet moet zich na 1979 ook langs de Belgische kust en in de Spuikom van 
Oostende verspreid hebben [3]. Een precieze datum voor de eerste Belgische waarneming 
is echter niet duidelijk, maar de parasiet verspreidde zich – na de eerste observaties in 
Frankrijk in 1979 – wel razendsnel over heel Europa, via het transport van oesters tussen 
oesterkwekerijen. Nadat een eerste poging (1934-1974) voor het opzetten van een 
integrale kweek met Platte oesters Ostrea edulis in de Spuikom werd stopgezet door een 
te slechte waterkwaliteit [4, 5], wilde men vanaf 1996 een nieuwe poging wagen. Indien niet 
kan aangetoond worden of een nieuwe kweekplaats al dan niet Bonamia-geïnfecteerd is 
(zoals toendertijd het geval was voor de Spuikom), is het volgens een Europese richtlijn 
verboden besmette oesters binnen te brengen in dit gebied [6]. Omdat Bonamia al sinds 
1979 wijdverspreid was in Europese oesterkwekerijen [7] en geen enkel Europees land 
de garantie kon geven dat hun oesters Bonamia-vrij waren, moest men gecertificeerde 
Bonamia-vrije Platte oesters uit Canada importeren [6]. Door een Europees importverbod 
voor Canadese oesters, was men echter al snel verplicht om Platte oesters uit Europa te 
gebruiken [8]. De hoop om introductie van de parasiet in de Spuikom te vermijden bleek dus 
ijdel: ook de Spuikom bleek in 1998-1999 aangetast door de parasiet [6].

Verspreiding in België

Een onderzoek naar de aanwezigheid van de oesterparasiet in de Spuikom in 2008 – 
uitgevoerd door het (toenmalige) nationale referentielaboratorium voor bacteriologische en 
virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren, in opdracht van het FAVV – bleek positief 
[9]. Er zijn echter geen recentere gegevens beschikbaar over de huidige infectiegraad in de 
Spuikom en/of de Belgische kustzone [10].   

Verspreiding in onze buurlanden

De oesterparasiet werd in juni 1979 voor het eerst in Europa gesignaleerd in gekweekte 
Platte oesters in L’Ile Tudy (Zuid-Bretagne, Frankrijk) [11]. Kort hierna werd de aanwezigheid 
van de parasiet in bijna alle oesterkwekerijen in Bretagne vastgesteld [12]. Kenmerkend 
was de bijzonder hoge mortaliteitsgraad [11]. Ondanks de aanwezigheid van deze parasiet 
worden er nog steeds Platte oesters in deze regio gekweekt, zij het met een sterk 
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verminderd rendement (-90%) [13]. Het percentage geïnfecteerde Platte oesters varieert 
doorheen de jaren tussen 2 en 37%, met een gemiddelde rond 13% [14].

Na de introductie in Frankrijk verspreidde de parasiet zich snel via het transport van 
kweekoesters [15]. Zo werd Bonamia ostreae in 1980 aangetroffen in Asturia (Spanje) 
[16], Denemarken [15] en Nederland. In Nederland gebeurde de introductie in Yerseke 
(Oosterschelde) met oesters afkomstig uit Frankrijk. Door strikte preventiemaatregelen 
kon de introductie van de oesterparasiet in het aangrenzende Grevelingenmeer tot 1988 
uitgesteld worden [17]. In de hierop volgende periode (1989-2006) betrof de infectiegraad in 
het Grevelingenmeer tijdens de lente ongeveer 15% [18].

In Groot-Brittannië wordt de oesterparasiet gemeld vanaf 1982 [19] en in Ierland vanaf 1987 
[20]. De oesterparasiet is ondertussen wijdverspreid langs de Europese kusten, van Marokko 
tot Denemarken [21]. De Deense Limfjordregio blijft echter gevrijwaard van deze parasiet [22]. 

Wijze van introductie

De oesterparasiet is waarschijnlijk in Europa geïntroduceerd via de import van besmette 
Platte oesters uit de Verenigde Staten (Californië) [23]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Er is nog weinig geweten over de levenscyclus van Bonamia ostreae [13], waardoor het moeilijk 
is om de exacte redenen voor zijn succes te achterhalen. Zo is de wijze waarop oesters 
geïnfecteerd raken nog niet gekend [13]. Wel is geweten dat Platte oesters geïnfecteerd 
kunnen raken indien ze geplaatst worden in een regio waar de parasiet aanwezig is [24]. 
Hoewel de parasiet meestal wordt aangetroffen in bloedcellen (hematocyten), komt hij 
soms ook voor buiten de cellen, vooral rond de kieuwen van de oester. Daarom wordt er 
vermoed dat de parasiet via de kieuwen van de oester in het water terecht kan komen, om 
vervolgens nabijgelegen oesters (eveneens via de kieuwen) te infecteren [13].

Wat waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in de snelle verspreiding van de parasiet in Europa 
is het feit dat de Platte oesters in kwekerijen regelmatig onderhevig zijn aan stressfactoren 
– zoals verplantingen en stockage in bassins – waardoor ze extra gevoelig worden voor 
infecties [17]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het transport van Platte oesters heeft deze parasiet naar Europa gebracht, terwijl 
secundaire transporten hebben bijgedragen tot een verdere verspreiding van deze exoot 
binnen Europa [21]. Aanvankelijk werd aangenomen dat enkel de Platte oester Ostrea edulis 
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als vector voor de oesterparasiet kon dienen, maar daar bestaat intussen twijfel over. 
Bonamia ostreae zou ook in het weefsel van non-typische gastheren zoals de Japanse 
oester Crassostrea gigas – een belangrijke kweeksoort – kunnen overleven, zonder daarbij 
schade aan te richten [25-27]. Ook de mossel Mytilus edulis is immuun voor de aanvallen van 
deze protist [21]. De Platte oester is over het algemeen minder bestand tegen schommelingen 
in temperatuur, zoutgehalte of andere omgevingsvariabelen, waardoor volledige populaties 
Platte oesters kunnen worden uitgeroeid [6]. 

Omdat de larven van de Platte oester hun eerste 8 tot 10 dagen binnenin de mantelholte 
van de oester doorbrengen, kunnen besmette moederdieren deze larven infecteren. 
Vervolgens dragen deze larven tijdens hun planktonische fase bij tot de verspreiding van 
de parasiet [13].

Naast de Platte oester worden ook vele andere soorten oesters belaagd, bv. Ostrea 
angasi, Ostrea chilensis, Ostrea puelchana, Ostrea denselamellos, Crassostrea ariakensis 
en Crassostrea angulata [28]. De oesterparasiet wordt daarnaast ook in zoöplanktonstalen 
en in het weefsel van andere macro-ongewervelden teruggevonden [29]. 

Verzwakte oesters lijken vatbaarder voor infecties [18]. Onder het toekomstige klimaatscenario 
bestaat de kans dat de vatbaarheid voor besmetting en/of mortaliteit van Platte oesters 
zal toenemen met hogere temperaturen van het zeewater [18], lagere zoutgehaltes [18] en 
een lagere voedselbeschikbaarheid [30]. Aan de andere kant lijkt de oesterparasiet zelf 
makkelijker te overleven bij hogere zoutgehaltes (> 35 psu) [31]. Ter vergelijking: het zeewater 
in de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu.

(Potentiële) effecten en maatregelen

Eenmaal een Platte oester besmet is, veroorzaakt de parasiet ontstekingen in het 
kieuwweefsel en afbraak van het bindweefsel [12]. Doordat de oesterparasiet ook de 
bloedcellen (hematocyten) binnendringt leidt infectie tot uitputting van de oester, die 
uiteindelijk een hongerdood sterft [32]. De aanwezigheid van de parasiet kan na twee à drie 
jaar tot de dood van de gastheer leiden [12]. In sommige populaties kan de sterfte tot wel 
90% bedragen [15]. 

In Frankrijk, Nederland en België verdween de Platte oester nagenoeg volledig na de 
introductie van deze parasiet [33]. In Frankrijk daalde de productie van de Platte oester van 
20.000 ton per jaar in de jaren ’70 tot 1.800 ton in 1995 [34]. Ondanks de aanwezigheid van 
de parasiet blijft het mogelijk om in geïnfecteerde gebieden oesters te kweken omdat de 
infectie enkel oesters ouder dan twee jaar doodt, en de Platte oesters zich reeds na één 
jaar kunnen voortplanten [14].
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Als maatregel werd op Europees niveau een richtlijn gepubliceerd dat de invoer van 
schelpdieren, afkomstig uit besmette en niet-besmette regio’s, aan een controle 
onderwerpt, teneinde de import van besmette oesters tegen te gaan [15]. Daarnaast zouden 
alle potentiële vectoren – dus niet alleen schelpdieren – moeten worden gecontroleerd op 
de aanwezigheid van Bonamia ostreae, vooraleer deze van besmette naar niet-besmette 
sites met oesterculturen getransporteerd worden [29].

Er werd al heel wat onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe men de kans op infectie zou 
kunnen verkleinen. Een studie in Galicië (Spanje) toonde aan dat oesterculturen op een 
diepte van 1 à 2 meter, die aan vlotten in het water hingen, minder geparasiteerd werden 
dan oesters die gekweekt werden op een diepte van 8 tot 9 meter. De verklaring hiervoor 
was dat de infectiesnelheid hoger was indien de oesters zich dichter bij de zeebodem 
bevonden [35]. 

Uitbraak van de oesterparasiet Bonamia ostreae treedt op bij temperaturen van 12 tot 20 
°C en zou dus kunnen gelimiteerd worden door het hanteren van lagere temperaturen in de 
kweekculturen, alhoewel hierbij de weerstand van de oester tegen infecties waarschijnlijk 
ook zal dalen [30]. Algemeen kan de kans op infectie verminderd worden door het contact 
tussen al dan niet besmette oesters te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door te streven 
naar een lagere densiteit of het vernietigen van besmette exemplaren, hoewel dit in een 
cultuur van duizenden op elkaar gepakte dieren niet vanzelfsprekend is [36].

Tenslotte wordt er ook gezocht hoe men populaties van Platte oesters kan bekomen die 
immuun zijn voor besmetting met de oesterparasiet. Studies tonen aan dat het succesvol 
kweken van resistente Platte oesterpopulaties mogelijk is [37, 38]. Dit proces staat echter nog 
niet op punt aangezien men kampt met bijkomende problemen zoals inteelt, wat dan weer 
leidt tot verzwakte populaties die minder goed tot ontwikkeling komen [39]. 

Specifieke kenmerken

De oesterparasiet behoort tot de protisten. Dit zijn ééncellige organismen met een celkern 
(eukaryoot) waarin het erfelijk materiaal zit opgeslagen. Dit in tegenstelling tot bacteriën die 
geen celkern hebben en prokaryoten genoemd worden [40].

De oesterparasiet is amper 2 tot 4 µm groot [7] en veroorzaakt bij schelpdieren (vooral 
oesters) ontstekingen in het kieuwweefsel en afbraak van het bindweefsel. De parasiet 
dringt binnen in de bloedcellen (hematocyten) van de gastheer. In één bloedcel kunnen 
meer dan 10 exemplaren van de parasiet voorkomen. Voortplanting van deze parasiet 
gebeurt door dwarsdeling [12, 41]. Na verloop van tijd zal een geïnfecteerde bloedcel 
sterven en openscheuren waardoor de parasieten vrijkomen. Via het zeewater kunnen ze 
vervolgens door andere oesters gefilterd worden en in het kieuwweefsel terecht komen. 
De parasiet wordt meestal dodelijk voor de Platte oester als deze een leeftijd van twee à 
drie jaar bereikt heeft [15].
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Bij besmetting gaan de oesters vaker beginnen gapen en een gele tot zwarte verkleuring 
en/of letsels vertonen aan de kieuwen, de mantel en de verteringsklieren. Veel besmette 
oesters blijven er echter normaal uitzien, wat het niet evident maakt om besmette van 
niet-besmette oesters te onderscheiden met het blote oog. Daardoor is de parasiet 
soms al sterk verspreid op het moment van detectie. Ondertussen werden verschillende 
moleculaire laboratoriumtesten ontwikkeld om besmetting ondubbelzinnig te kunnen 
vaststellen [15]. Men gaat besmette oesters op tweejarige leeftijd oogsten, dus vooraleer 
de besmetting dodelijk wordt voor de oester. De parasiet vormt geen risico voor de mens 
bij consumptie [9, 42]. 
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Wetenschappelijke naam
Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849 [1]

Niettegenstaande de langsprietroeipootkreeft Acartia (Acanthacartia) tonsa vóór 
zijn introductie in Europa enkel terug te vinden was in de Indo-Pacifische regio 
en langsheen de oostkust van de Verenigde Staten, blijft de exacte herkomst 
van dit diertje alsnog onbekend. Deze kreeftachtige wist zich via transport in 
ballastwater van schepen te vestigen in Europa, waarvan de eerste melding 
dateert van 1916. In 1952 werd de soort voor het eerst bij ons waargenomen in 
de Zeeschelde. Later, in de jaren ‘60, kwamen ook meldingen binnen vanuit de 
Oostendse Spuikom. De soort gedijt zowel in zoute als brakke wateren en kan in 
competitie treden met inheemse planktonsoorten. Een deel van het succes van 
deze exoot is te danken aan de productie van rusteieren.

Langsprietroeipootkreeft 

Acartia (Acanthacartia) tonsa 

Lectoren
Micky Tackx
Frédéric Azémar

© Anita Slotwinski - TAFI/UTAS



134 - Geleedpotigen

Oorspronkelijke verspreiding

De oorspronkelijke herkomst van de langsprietroeipootkreeft is niet gekend. Wel kwam de 
soort vóór zijn introductie in Europa reeds voor in de Indo-Pacifische regio en langsheen 
de oostkust van de Verenigde Staten [2].

Eerste waarneming in België

In 1952 is de langsprietroeipootkreeft voor het eerst waargenomen nabij Lillo, in de 
Zeeschelde [4].

Verspreiding in België

Enkele jaren na de eerste waarneming in de Zeeschelde, werd de soort in 1960-1961 
ook gesignaleerd in de Spuikom van Oostende [5]. In de loop van de jaren ‘80 was dit 
roeipootkreeftje er zelfs dominant [6]. In het Schelde-estuarium is de soort sinds de jaren 
‘60 vooral tijdens de zomer dominant aanwezig in het zoutwatertraject [7, 8]. 

 
Verspreiding in onze buurlanden

Op 8 april 1925 werden voor het eerst exemplaren van de langsprietroeipootkreeft 
aangetroffen in het brakwaterdeel van Canal de Caen à la mer, nabij Ouistreham (NW-
Frankrijk) [9]. In de daaropvolgende jaren werd de soort ook in andere Europese landen in 
grote aantallen aangetroffen. Zo ook begin de jaren ‘30 in de Duitse rivier de Wezer (tussen 
Bremen en Bremerhaven) en de Nederlandse Zuiderzee. De hoge abundanties waarin 
deze exoot telkens werd waargenomen deed vermoeden dat de soort er reeds eerder 
voorkwam. Om dit vermoeden te bevestigen werden oude collecties van planktonstalen uit 
de Nederlandse Zuiderzee opnieuw geanalyseerd. De oudste stalen waarin de soort werd 
aangetroffen dateren van augustus en september 1916. Ouder materiaal, verzameld vóór 
juni 1912, bleek geen langsprietroeipootkreeften te bevatten. Spijtig genoeg waren geen 
stalen beschikbaar voor de periode tussen juni 1912 en augustus 1916. Hierdoor kon het 
exacte introductiejaar niet achterhaald worden [10]. 

Vanaf het einde van de jaren ‘70 komt de langsprietroeipootkreeft voor in het brakke water 
langsheen de Europese kusten van Normandië (Frankrijk) tot de golf van Finland (Baltische 
Zee) [11, 12]. Meer zuidelijk werd in de jaren ‘80 het Tarsus-estuarium in Portugal bereikt en 
sinds 1998 komt de soort ook voor in het Guadalquivir-estuarium (Zuid-Spanje), alsook in 
de omringende vijvers [13]. 

Sinds het begin van de jaren ‘70 komt de soort ook voor in de Zwarte Zee, en sinds 1985 
in het Middellandse Zeegebied [14].
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Wijze van introductie

Hoogstwaarschijnlijk vond de introductie plaats via transport in het ballastwater van 
schepen [9].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Omdat de soort goed aangepast is aan hoge watertemperaturen, is de 
langsprietroeipootkreeft vaak één van de dominante planktonsoorten tijdens de 
zomermaanden [7, 15]. Bovendien bevinden zich in onze estuaria en kustgebieden veel kleine 
voedseldeeltjes die door grazers – zoals de langsprietroeipootkreeft – makkelijk kunnen 
opgegeten worden [16]. De soort verdraagt ook verminderde zuurstofconcentraties, wat 
vaak voorkomt op locaties met weinig tot geen waterstroming [15]. 

Een deel van het succes van deze exoot is te danken aan de productie van rusteieren, in 
het Engels ‘diapause eggs’ of ‘resting eggs’ genoemd. Deze rusteieren hebben een heel 
stevige, beschermende wand en worden gevormd bij ongunstige milieuomstandigheden 
– zoals een temperatuurdaling – waarna ze naar de bodem zinken. Wanneer de condities 
verbeteren, komen de rusteieren uit en ontwikkelen ze zich tot actief zwemmende 
organismen [17]. Bij de aanwezigheid van voldoende voedsel en een temperatuur boven 
de 20 °C, kan een eitje binnen de 10 dagen uitgroeien tot een volwassen organisme [18].

Daarenboven kunnen de rusteieren getransporteerd worden met het ballastwater [2]. 
Ook volwassen roeipootkreeften kunnen naar nieuwe locaties gebracht worden met het 
ballastwater van schepen [9] of lokaal verspreid worden met de heersende stromingen. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Dit diertje zwemt actief in de waterkolom en maakt er deel uit van het zogenaamde 
dierlijk plankton (i.e. zoöplankton). Het is een typische estuariene soort, maar Acartia 
(Acanthacartia) tonsa kan een brede waaier aan zoutgehaltes verdragen, waardoor deze 
exoot tevens kan gedijen in het mariene kustmilieu en (bijna zoete) brakwatermeren [3]. 

De soort is het meest actief bij temperaturen boven 20 °C, wat de verspreiding van deze 
langsprietroeipootkreeften in warmere gebieden – en in water waarvan de temperatuur 
door industriële activiteiten kunstmatig verhoogd wordt – ten goede komt [8]. Bij meer 
gematigde tot lage temperaturen blijkt de verspreiding van de soort beperkt tot iets minder 
zoute milieus, met zoutgehaltes van minder dan 33 psu [11]. Ter vergelijking: onze Noordzee 
heeft een zoutgehalte van 35 psu.
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(Potentiële) effecten en maatregelen

Seizoenaal, wanneer het water warmer wordt, komt deze exoot in grote aantallen voor. 
In zowel de Ooster- als de Westerschelde werd een dergelijk effect reeds aangetoond: in 
de zomer vervangt de langsprietroeipootkreeft er een andere roeipootkreeft, met name de 
Eurytemora affinis affinis [7, 15]. 

Specifieke kenmerken

Roeipootkreeften zijn microscopisch kleine organismen. De vrouwelijke individuen van 
Acartia (Acanthacartia) tonsa meten ongeveer 1,5 mm, terwijl de mannelijke organismen 
maximaal 1 mm groot worden [19]. 

Het lichaam is worstvormig en bestaat uit twee delen. Het meest opvallende deel is de 
‘cephalothorax’, bestaande uit de kop en het borststuk. Deze cephalothorax is afgerond 
aan de voorzijde, draagt twee paar antennes, een aantal monddelen op de kop en vijf 
paar poten aan de borst. Het eerste paar antennes is veel langer dan het tweede paar. 
Het andere deel – de buik of het ‘abdomen’ – is sterk verkort, tot slechts één vierde van 
de kop en het borststuk [19]. 

Overdag laat de soort zich zinken naar dieper water, waar de zichtbaarheid voor visueel 
jagende vissen beperkter is. ’s Nachts verplaatst de roeipootkreeft zich naar de bovenste 
waterlagen om zich te voeden met allerhande kleine voedseldeeltjes [20]. Zwemmen doet 
dit diertje volgens een onregelmatig patroon, wat ook wel ‘hop en zink’ genoemd wordt. 
Doordat ze vaak bewegingsloos in de waterkolom blijven hangen, vallen ze tussen andere 
zwevende deeltjes minder op voor predatoren. Wanneer een vis te dichtbij komt, kan de 
langsprietroeipootkreeft alsnog ontsnappen door zijn onregelmatig zwemgedrag [21].
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Wetenschappelijke naam
Ammothea hilgendorfi (Böhm, 1879) [1]

De zebrazeespin Ammothea hilgendorfi kwam oorspronkelijk enkel voor aan 
de kustgebieden in het tropisch en noordelijk deel van de Stille Oceaan, maar 
via internationale scheepvaart werd de soort tot in de Middelandse Zee 
(1979, Lagune van Venetië) en tot aan de Britse kust (1978, Southampton) 
getransporteerd. Van hieruit verspreide de soort zich verder in het zuiden van 
Engeland richting de Noordzee. De eerste waarnemingen in de Noordzee dateren 
van 2010 (Essex, Engeland). Het is niet gekend of de soort een negatief effect 
heeft op het ecosysteem.

Lector
Marco Faasse

Zebrazeespin

Ammothea hilgendorfi 
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Oorspronkelijke verspreiding

De zebrazeespin is afkomstig uit kustgebieden in het tropisch en noordelijk deel van de 
Stille Oceaan [2]. Deze soort leeft in de tropische en gematigde litorale zone van Zuidoost 
Azië (o.a. Japan) [3] en de westkust van Amerika (o.a. California, Mexico) [4]. 

Eerste waarneming in België

In 2013 werd de exoot Ammothea hilgendorfi voor de eerste keer geïdentificeerd uit een 
staal van de Hinderbank, ongeveer 30 km van de kust verwijderd. Twee specimens waren 
aanwezig in het grofkorrelige bodemstaal, bekomen op een diepte van 31 meter [5].

Verspreiding in België

De huidige verspreiding binnen België is tot op heden onbekend.

Verspreiding in onze buurlanden

In Europa werd Ammothea hilgendorfi voor het eerst aangetroffen in de lagune van Venetië 
(Middelandse Zee) tussen 1979 en 1981 [6-8]. De zebrazeespin werd in dezelfde periode 
(1978) gemeld aan de Britse kust in Southampton Water [9, 10], van waaruit deze soort zich 
langzaam verder verspreidde. De eerste Noordzeewaarnemingen dateren van 2010 en 
situeren zich in het Britse Blackwater estuarium, Essex [11].

In augustus 2013 werden de eerste waarnemingen van Nederlandse exemplaren in de 
Oosterschelde bij Zierikzee bevestigd [12]. In twee bodemmonsters werden maar liefst 17 
exemplaren aangetroffen. Een mannelijk exemplaar droeg eierzakjes en twee vrouwtjes 
bevatten eieren die zich in een vergaande staat van ontwikkeling bevonden. Dit laatste, 
samen met het grote aantal gevonden exemplaren, wijst er op dat Ammothea hilgendorfi 
waarschijnlijk al eerder in de Oosterschelde is gearriveerd en zich hier succesvol aan het 
vestigen is [13].

 
Wijze van introductie

Het is onduidelijk hoe de soort in de Oosterschelde terecht is gekomen. Hoogstwaarschijnlijk 
vond de introductie naar Engeland plaats via internationale scheepvaart [2]. Van daaruit is 
het mogelijk dat enkele exemplaren naar Nederland werden getransporteerd via de import 
van schelpdieren of de pleziervaart [2]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

In Poole Harbor (Zuid-Engeland) bleek Ammothea hilgendorfi in staat zich binnen de vijf 
jaar vanaf pontons in een jachthaven naar de naburige rotsachtige kusten te verspreiden 
en daar lokaal ‘superabundante’ voorkomens aan te nemen [11]. In Nederland geven de 
steekproeven ook hoge lokale dichtheden aan [12]. Verdere verspreiding in de Noordzee is 
daarom zeker te verwachten.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Daar de soort geen dispersieve fase kent in de levenscyclus, verwacht men dat de 
verspreiding van Ammothea hilgendorfi eerder traag zal zijn, tenzij menselijke activiteiten 
(scheepvaart, schelpdiertransport) de verspreiding van de soort verder in de hand werken 
[14]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Ammothea hilgendorfi leeft op sediment, mosselaggregaties en zeewier. Ze zijn ook te 
vinden op stekelhuidigen (zeekomkommer en zeesterren) [15, 16] en hydroïdpoliepen [17]. Het 
is niet geweten of de soort een negatieve ecologische impact uitoefent [18]. Theoretisch 
gezien kan er echter wel concurrentie voor voedsel en ruimte zijn met andere inheemse (en 
geïntroduceerde) zeespinnen of andere fauna [14].

Specifieke kenmerken

Zeespinnen (klasse Pycnogonida) onderscheiden zich van de spinnen (klasse Arachnida) 
doordat ze wereldwijd voorkomen in de oceaan. De meeste zeespinnen zijn slechts enkele 
mm groot en moeilijk uit elkaar te houden. Enkele soorten worden inclusief poten 2 cm 
groot, zoals het michelinmannetje (Pycnogonum litorale), de Rode zeespin (Nymphon 
rubrum) en de zebrazeespin (Ammothea hilgendorfi) [12]. De autochtone Rode zeespin 
is eenvoudig te onderscheiden van de zebrazeespin. De eerste soort is slanker qua 
lichaamsbouw en egaal licht tot donker roodbruin gekleurd [13]. De zebrazeespin heeft een 
opvallende robuustere lichaamsbouw en duidelijke bruine tot paarsige dwarsbanden op 
een voornamelijk geelbruin lichaam en poten, en een opvallende rode band op het lichaam 
[18]. 

Volwassen zebrazeespinnen vertonen geslachtsdimorfie [19]. De vrouwtjes van de 
zebrazeespin zijn iets groter (poot- en lichaamslengte) dan de mannetjes, die wel iets 
bredere lichamen hebben [19]. De holle poten van dit type zeespinnen worden gebruikt voor 
de ontwikkeling en opslag van de geslachtscellen. De vrouwtjes produceren eierzakjes die 
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door de mannetjes opgepakt en bevrucht worden. Mannelijke zeespinnen paren meestal 
met meer dan één vrouwtje en omgekeerd, wat polyandrie wordt genoemd [20]. Het zijn ook 
de mannetjes die de broedzorg voor hun rekening nemen. Onder hun buik hebben ze een 
extra paar pootachtige aanhangsels: de ovigeren. Hiermee dragen ze bevruchte eierzakjes 
tot de larven uitkomen [21]. 
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Wetenschappelijke naam
Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) [1]

Vroeger bekend als Balanus amphitrite

De Paarsgestreepte zeepok Amphibalanus amphitrite is een kosmopolitische 
zeepok die van nature voorkomt in vrijwel alle tropische en subtropische zeeën. 
Het is een typische aangroeisoort die vastgehecht op scheepsrompen over 
grote afstanden getransporteerd kan worden. Het eerste exemplaar werd in 1952 
in België aangetroffen in een oesterkwekerij in de haven van Oostende. Het duurde 
echter nog tot februari 1995 vooraleer de Paarsgestreepte zeepok met regelmaat 
langs onze kust werd waargenomen. Aanvankelijk werd verondersteld dat de 
dieren de lagere wintertemperaturen niet zouden overleven, maar dit bleek niet 
het geval. De Paarsgestreepte zeepok is sinds 2011 algemeen in de haven van 
Oostende aanwezig. Deze soort gedijt goed in gebieden met een zekere fysische 
stress of graad van vervuiling.

Paarsgestreepte zeepok

Amphibalanus amphitrite 

© Andrew Cohen - SFEI
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Oorspronkelijke verspreiding 

De Paarsgestreepte zeepok is een kosmopolitische zeepok die van nature voorkomt 
in vrijwel alle tropische en subtropische zeeën. Zo is deze zeepok in de Middellandse 
zee al sinds mensenheugenis een veel voorkomende soort [2, 3]. Langs het Iberische 
schiereiland en de Franse Atlantische kust komen populaties van de soort voor zolang de 
omgevingsparameters (bv. temperatuur) gunstig zijn [4]. Het is niet evident om de natuurlijke 
noordelijke verspreidingsgrens te bepalen, maar vermoedelijk situeert zich dit ter hoogte 
van de Frans-Atlantische kust [5].

 
Eerste waarneming in België

Sinds februari 1995 wordt de Paarsgestreepte zeepok regelmatig aangetroffen ter hoogte 
van onze kust, zowel op aangespoelde voorwerpen als in lokale populaties. De eerste 
Belgische populatie werd waargenomen in september 1995, op een strandhoofd in 
Koksijde [6].

Tijdens het herbekijken van het collectiemateriaal van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) bleek echter dat het eerste exemplaar van de soort reeds 
in 1952 werd ontdekt. Dit exemplaar, dat werd aangetroffen in een oesterkwekerij in de 
haven van Oostende, werd toen foutief gedetermineerd als zijnde de zeetulp Megabalanus 
tintinnabulum [3]. 

Verspreiding in België

De populatie op één van de strandhoofden van Koksijde werd na september 1995 niet 
meer aangetroffen. Maar de populatie die in 1996 in de Mercator jachthaven van Oostende 
waargenomen werd, bleek permanent. Zelfs na de strenge winters van 1995-1996 en 1996-
1997 werden hier – tegen alle verwachtingen in – nog levende exemplaren teruggevonden. 
In de zomers van 1996 en 1997 slaagde de Paarsgestreepte zeepok er zelfs in om zich 
voort te planten in ons kustgebied. In 1997 waren er zelfs twee zaadvallen [5, 6]. 

In de Oostendse haven is de soort in alle dokken aanwezig op harde constructies, maar 
ook vastgehecht op de romp (hull fouling) van pleziervaartuigen [3]. Ook in de Oostendse 
Spuikom wordt de Paarsgestreepte zeepok occasioneel waargenomen [7]. In Nieuwpoort 
wordt de soort enkel aangetroffen op de romp van jachten. In de havens van Zeebrugge en 
Blankenberge werd de soort nog niet aangetroffen. De Paarsgestreepte zeepok kan ook 
teruggevonden worden op verschillende navigatieboeien in open zee [3].
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Het is opmerkelijk dat deze zeepoksoort zich bij ons heeft weten te handhaven op plaatsen 
die – in tegenstelling tot vroegere Engelse en Nederlandse waarnemingen – niet in de 
nabijheid liggen van energiecentrales met een verwarmde wateruitstroom. Dit kan wellicht 
toegeschreven worden aan enkele warme zomers sinds 1990, die een goede voortplanting 
toelieten [6].

Verspreiding in onze buurlanden

Niemand minder dan Charles Darwin, die deze soort in 1854 voor het eerst beschreef, 
maakte melding van de Paarsgestreepte zeepok in de Middellandse zee en langsheen 
de Portugese kust [8]. Archeologisch en geologisch onderzoek wees uit dat de soort al 
langer in de Middellandse zee voorkwam [9]. Langs de Atlantische kust van Frankrijk werd 
deze zeepok voor het eerst waargenomen in 1914, in La Rochelle [10]. In 1928 werden 
tevens exemplaren gevonden in Le Havre (het Kanaal). Tegenwoordig is de soort algemeen 
aanwezig in de haven van Duinkerke [11, 12]. In Engeland werd de eerste populatie ontdekt 
in 1937, te Shoreham [13].

In Nederland wordt de soort waargenomen sinds 1962 [14]. De vroegere vindplaatsen 
bevonden zich vooral in de buurt van koelwaterinstallaties van elektriciteitscentrales, waar 
een kunstmatig hogere watertemperatuur heerst, zoals in het koelwaterkanaal van de 
Provinciale Zeeuwse Electriciteits-Maatschappij (PZEM) nabij Vlissingen. De temperatuur 
schommelde er in 1974 tussen 12,4 °C (januari) en 36,9 °C (juli). Ook in het Veerse Meer 
kende de soort een snelle uitbreiding in de jaren ‘70, niettegenstaande het water hier 
niet kunstmatig wordt verwarmd [5, 15]. Het is echter niet zeker of Amphibalanus amphitrite 
tegenwoordig nog voorkomt in Nederland [16]. 

 
Wijze van introductie

Deze zeepok is een typische aangroeisoort. Door zich vast te hechten op scheepsrompen 
kan de soort wijd verspreid worden [5]. Deze zeepok vertoont vaak dichte populaties in de 
nabijheid van havens, zelfs binnen zijn natuurlijk verspreidingsgebied.

 
Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Paarsgestreepte zeepok komt zowel hoog in de getijdenzone voor als permanent 
ondergedompeld. De soort kan tevens wisselende zoutgehaltes verdragen. Wel heeft de 
zeepok een voorkeur voor warmere watertemperaturen, wat de voortplanting bevordert en 
de overlevingskans van de larven aanzienlijk verhoogt. Als de omstandigheden aan onze 
Belgische kust gunstig zijn – zoals in de zomers van 1995 en 1996 – kunnen heel wat 
larven overleven, zich vestigen en uitgroeien tot volwassen exemplaren [5].
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De soort is regelmatig aanwezig in gebieden met een zekere fysische stress of graad 
van vervuiling [3]. In het zwaar vervuilde Visserijdok in de haven van Oostende wordt de 
Paarsgestreepte zeepok algemeen aangetroffen [6].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Oorspronkelijk werd verondersteld dat de Paarsgestreepte zeepok de koudere winters in 
onze streken niet zou overleven. Na de strenge winter van 1997 – toen zelfs het Mercatordok 
in Oostende bevroor – bleken toch nog geslachtsrijpe exemplaren aanwezig te zijn op 
verschillende jachtrompen [6]. In de zomer van 1997 werden testpaneeltjes uitgezet om 
na te gaan of de aanwezige exemplaren zich wel degelijk voortplantten. Op alle panelen 
waren na enig tijd meerdere jonge individuen terug te vinden die pas gevestigd waren. 
Maar naast deze blijvende populaties kent onze kust waarschijnlijk ook een onregelmatige 
en toevallige instroom van larven van elders, via ballastwater [6].

 
(Potentiële) effecten en maatregelen

De Paarsgestreepte zeepok behoort tot de vaste aangroeigemeenschap van schepen, 
havens, boeien en andere harde substraten langs onze kust. De aangroei van zeepokken op 
schepen zorgt voor extra weerstand en dus extra brandstofverbruik, maar het verwijderen 
ervan kost handenvol geld. Een veel gebruikte techniek om de aangroei van zeepokken op 
scheepsrompen te vermijden is het onder hogedruk reinigen van de romp in een droogdok, 
om deze vervolgens te behandelen met pesticiden-bevattende aangroeiwerende verf, 
ook wel antifouling-verf genoemd [6]. Wanneer de zeepokken zich vestigen in industriële 
koelwatersystemen is chlorinatie een veel gebruikte methode om de dieren te verwijderen 
[17]. Recent onderzoek stelt voor om aangroei te vermijden door de scheepsromp te doen 
trillen op een ultrasone frequentie, waardoor zeepokken en andere organismen zich niet 
zouden kunnen vasthechten op de romp [18].

De Paarsgestreepte zeepok komt – samen met de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius 
modestus – tevens voor in de hoogste getijdenzone waar ook de Gewone zeepok 
Semibalanus balanoides voorkomt [6, 19]. De Gekartelde zeepok, Balanus crenatus, komt 
lager in de getijdenzone voor. De Paarsgestreepte zeepok blijkt in havens wel competitie 
voor ruimte te ondervinden van de brakwaterpok Amphibalanus improvisus alsook van 
talrijke andere aangroeiorganismen zoals mosdiertjes, kokervormende vlokreeftjes, 
slibkokerwormen en zakpijpen. Deze aangroei-organismen kunnen de Paarsgestreepte 
zeepok overgroeien en – in combinatie met slibafzetting – ervoor zorgen dat een 
rottingsproces op gang komt, met het afsterven van de onderliggende zeepokken tot 
gevolg.
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Specifieke kenmerken

De Paarsgestreepte zeepok is – zoals zijn naam al laat vermoeden – gemakkelijk te 
herkennen aan de paarse strepen op de wandstukken. Dit is extra opvallend bij recent, 
goed uitgegroeide exemplaren, maar door verweringsprocessen kan het strepenpatroon 
verdwijnen bij de oudere exemplaren. Een overzicht van de detailkenmerken voor een 
correcte determinatie van deze soort is terug te vinden in de literatuur [5, 20].

Per broedsel kan de Paarsgestreepte zeepok ongeveer 1.000 tot 10.000 eitjes produceren. 
De bevruchting vindt intern plaats [21] en de drijvende larven worden vervolgens meegenomen 
door de heersende zeestromingen. Het aantal geproduceerde larven neemt toe met een 
stijgende watertemperatuur (althans tussen de 20 en 30 °C) [22].

Deze zeepokken grijpen eetbare deeltjes uit het water door middel van een uitstulpbaar 
cirrusapparaat [23], wat min of meer doet denken aan een zeefje waarmee ze door het 
water slaan. Voedseldeeltjes die in de waterkolom aanwezig zijn blijven in dit cirrusapparaat 
kleven en worden vervolgens naar de mond gebracht en opgenomen.
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Wetenschappelijke naam
Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) [1]

Vroeger bekend als Balanus improvisus

De oorspronkelijke herkomst van de brakwaterpok Amphibalanus improvisus is 
onduidelijk, waardoor de soort door veel wetenschappers als cryptogeen wordt 
aangeduid. Het is een typische aangroeisoort die zich door vasthechting op 
scheepsrompen gemakkelijk kan verspreiden. Pas in 1895 werden voor het eerst 
levende exemplaren van deze zeepok in België gemeld. Er zijn ook exemplaren 
gevonden in archeologisch materiaal daterend uit de 17e eeuw. De brakwaterpok 
kan in competitie treden met lokale soorten voor zowel voedsel als ruimte, maar 
kan ook een positieve invloed hebben op het voorkomen van algen, zoals in de 
Baltische Zee werd aangetoond. 
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Oorspronkelijke verspreiding

Er bestaat onduidelijkheid over de oorsprong en de niet-inheemse status van de 
brakwaterpok. Vroeger bleek het echter moeilijk om witte zeepokken uit elkaar te houden, 
tot Darwin in 1845 tal van soorten beschreef. Gebaseerd op de heel vroege waarnemingen 
kan gesteld worden dat deze soort ofwel een inheemse soort voor Europa is, ofwel een 
heel vroege immigrant betreft [2]. Zo wordt in een soortenlijst van de Nederlandse kust niet 
vermeld dat de brakwaterpok een exotische herkomst heeft [3]. Anderen beschrijven deze 
zeepoksoort dan weer als afkomstig uit warmere zeeën [4] of uit de Noord(west)-Atlantische 
Oceaan [5]. Door deze grote onduidelijkheid in herkomst, wordt de soort daarom door vele 
wetenschappers getypeerd als zijnde cryptogeen [6]. 

De brakwaterpok is typisch voor koude tot gematigde streken en komt vooral voor in 
intergetijdengebieden en estuaria, maar kan ook ver uit de kust waargenomen worden [7]. 
Deze soort wordt tot op een diepte van 90 meter aangetroffen [8]. Ze hecht zich vast op 
harde substraten zoals kustverdedigingswerken, scheepsrompen en haveninfrastructuur, 
maar is ook terug te vinden op de schelpen van weekdieren (bv. oesters), op kreeftachtigen 
(bv. krabben) en zelfs op algen [7, 9]. 

 
Eerste waarneming in België

Aan de Belgische kust is de brakwaterpok voor het eerst met zekerheid gerapporteerd in 
1895. De soort werd toen niet alleen in zee gevonden, maar ook in brak water en in de 
Zeeschelde [10]. Opmerkelijk is echter dat Charles Darwin de brakwaterpok in 1854 voor 
het eerst beschreef en daarbij noteerde dat deze soort waarschijnlijk in België voorkwam 
[11]. Gezien de twijfelachtigheid van deze waarneming, wordt deze hier niet beschouwd 
als de eerste waarneming voor België. Recent archeologisch onderzoek heeft echter 
aangetoond dat de brakwaterpok reeds in de 17e eeuw in onze contreien leefde [7]. 

 
Verspreiding in België

Begin de jaren ‘60 was de brakwaterpok één van de vier meest voorkomende zeepokken 
voor de Belgische kust [12]. Het is de meest algemene zeepok in de kusthavens en de 
Spuikom van Oostende [13, 14]. De soort wordt in België ook aangetroffen in estuaria [8] 
en het vrijwel zoete water van het Boudewijnkanaal [15]. Maar ook in zeewater kan de 
soort voorkomen. Eind jaren ‘90 vonden wetenschappers de soort terug op boeien in het 
Belgisch deel van de Noordzee tot 25 kilometer uit de kustlijn [16]. De brakwaterpok wordt 
ook nu nog regelmatig op boeien gesignaleerd [14, 15].
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Verspreiding in onze buurlanden

De allereerste gerapporteerde waarneming van de brakwaterpok in Europa komt uit 
Nederland. Daar werd de soort voor het eerst gemeld in 1827, onder de naam Balanus 
ovularis, een in onbruik geraakte naam voor de brakwaterpok Amphibalanus improvisus 
[17]. In 1844 volgden meldingen uit de Baltische Zee [18] en uit de Zwarte Zee [19]. Deze 
meldingen dateren echter allen van vóór de officiële beschrijving van de brakwaterpok door 
Charles Darwin, in 1854 [11]. Het is hierdoor onduidelijk of het bij deze introducties steeds 
om de brakwaterpok ging. Soorten als de Gekartelde zeepok Balanus crenatus en de 
Gewone zeepok Semibalanus balanoides kwamen toen ook reeds voor en vertonen sterke 
gelijkenissen met de brakwaterpok; witte kleur, vergelijkbare grootte en het voorkomen 
in het intergetijdengebied. Het tijdstip van introductie in Europa dient dus als onzeker 
beschouwd te worden [7].

Charles Darwin vermeldt in zijn beschrijving van 1854 dat deze zeepoksoort reeds in 
Europa voorkwam ter hoogte van de kusten van Engeland en Schotland [11]. Niet lang 
daarna, in 1858, werd de brakwaterpok gesignaleerd in Duitsland op boeien in het Elbe 
estuarium [4]. In Frankrijk is de soort voor het eerst gesignaleerd in 1872 in het zuidelijk deel 
van de Golf van Biskaje [20]. In 1952 volgde de introductie in de Kaspische Zee [21].

Momenteel is de brakwaterpok een veel voorkomende soort in de mariene en brakke 
kustwateren langsheen de Atlantische kust van Noord-Spanje tot en met Noorwegen, 
inclusief Groot-Brittannië, Ierland, de Baltische Zee, de Middellandse Zee, de Zwarte Zee 
en de Kaspische Zee, en nog steeds breidt deze zeepoksoort zijn areaal uit [9]. 

 
Wijze van introductie

De verspreiding van de brakwaterpok gebeurde aanvankelijk door vasthechting op 
scheepsrompen [11]. Sommigen veronderstellen dat de brakwaterpok vanaf de oostkust 
van Noord-Amerika naar onze streken zou ingevoerd zijn [18], maar dit is niet bewezen [8].
 
Meer recent is ook het transport van de larven in het ballastwater van schepen 
medeverantwoordelijk voor de secundaire verspreiding binnen Europa. Ook 
vasthechting van volwassen individuen op geïmporteerde oesters behoort tot de 
verspreidingsmogelijkheden [7].

 
Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Weinig inheemse zeepokken verdragen het brakwatermilieu van estuaria en havengebieden. 
Dit elimineert grotendeels de concurrentie in minder zoute milieus en verklaart het succes 
van deze soort [22]. 
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De brakwaterpok is tweeslachtig en kan zichzelf bovendien bevruchten, waarbij meerdere 
broedsels per jaar mogelijk zijn. Zo produceren brakwaterpokken in de Baltische Zee twee 
broedsels per jaar. De larven verblijven twee tot vijf weken vrij in de waterkolom en kunnen 
– met behulp van de waterstroming – nieuwe gebieden bereiken vooraleer zich definitief 
te vestigen [21]. 

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Zijn tolerantie voor een brede gradiënt aan temperatuur- en zoutgehaltes draagt positief 
bij tot de verspreiding van de brakwaterpok. De optimale temperatuurgradiënt varieert 
tussen 0 en 30 °C [7]. Optimale zoutgehaltes voor deze soort lopen uiteen van 6 psu 
(brakwater) tot 30 psu, maar het voorkomen in de Noordzee (35 psu) wijst op het feit 
dat de brakwaterpok ook hogere zoutgehaltes tolereert. Daarnaast kan deze pok ook 
overleven in zoete condities, hoewel de soort er zich niet kan voortplanten. De Nederlandse 
naam ‘brakwaterpok’ is, gezien de soort ook in zeewater voorkomt, dan ook enigszins 
verwarrend.

De brakwaterpok heeft weinig last van concurrentie met inheemse zeepokken, maar 
treedt wel in competitie met andere geïntroduceerde zeepokken zoals de Paarsgestreepte 
zeepok Amphibalanus amphitrite, de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus en 
de Gekartelde zeepok Balanus crenatus [9]. 

 
(Potentiële) effecten en maatregelen

De brakwaterpok kan de aanwezige levensgemeenschap domineren en in competitie 
treden met andere soorten voor zowel ruimte als voedsel [7]. Een opmerkelijk voorbeeld 
hiervan is de vestiging van de brakwaterpok op jonge exemplaren van de strandgaper Mya 
arenaria. Dit kan een tekort aan voedsel en zuurstof veroorzaken voor de strandgaper [23].

Hun aangroei op scheepsrompen, boeien en vele andere artificiële harde materialen – zoals 
visserstuig – kan voor economische problemen zorgen. Zo ondervinden schepen een minder 
efficiënt gebruik van brandstof en brengt de aangroei ook verhoogde onderhoudskosten 
met zich mee. Vasthechting van zeepokken kan worden opgelost door het reinigen van 
de romp of kan worden vermeden door behandeling met een aangroeiwerende verf, wat 
echter een dure onderneming is [24]. Bovendien brengen deze verven vaak schade toe 
aan het ecosysteem. Sommige giftige stoffen uit aangroeiwerende verven veroorzaken 
langdurige milieuschade, tot lang nadat ze uit circulatie genomen werden, zoals tributyltin 
(TBT), waarvan het gebruik reeds sinds 2003 verboden is [25].

In de koudere en brakke wateren van de Baltische Zee zijn van nature relatief weinig 
filtervoeders aanwezig. De geïntroduceerde brakwaterpok zorgt in deze regio voor een 
goede doorstroming van nutriënten uit de waterkolom (door filtering) naar de bodem 
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(door uitscheiding). Op deze wijze zorgt de soort ervoor dat heel wat algen en wieren 
goed groeien en in stand worden gehouden. Eén van de soorten die hier merkbaar van 
profiteerde is het Echt darmwier Ulva intestinalis, waarvan de populatie in de Baltische Zee 
sterk is toegenomen sinds de introductie van de brakwaterpok [26].

 
Specifieke kenmerken

De brakwaterpok heeft een witte kegelvormige schelp die tot bijna 2 cm in diameter en 1 
cm hoog kan worden. De centrale opening is vijfhoekig en lichtjes getand, hoewel twee 
hoeken afgerond kunnen zijn, waardoor de opening eerder druppelvormig lijkt [22]. 

De brakwaterpok is als het ware de tweelingbroer van de Gekartelde zeepok Balanus 
crenatus. Om deze twee soorten uit elkaar te halen is een loep nodig en dient men de 
pokken los te maken en de verkalkte basis, waarmee ze zich vasthechten, te bekijken. Bij 
de brakwaterpok is de bodem doorboord en zie je kanaaltjes lopen naar het centrum toe. 
De Gekartelde zeepok daarentegen heeft geen doorboorde bodem. Ook de sluitplaatjes 
zijn verschillend [3]. Bij twee andere witte zeepokken die in onze streken leven, de Nieuw-
Zeelandse zeepok Austrominius modestus en de Gewone zeepok Semibalanus balanoides, 
is de basis niet verkalkt. 

Zeepokken voeden zich enkel wanneer ze zich onder water bevinden. Dan wordt de 
centrale opening geopend en steken ze hun zes paar lange en behaarde rankpoten, of 
cirri, naar buiten. Hiermee filteren ze kleine voedseldeeltjes uit het water [22]. 
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Wetenschappelijke naam
Austrominius modestus (Darwin, 1854) [1]

Vroeger bekend als Elminius modestus

Oorspronkelijk kwam de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus enkel 
voor in Australië en Azië. De soort werd tijdens de Tweede Wereldoorlog echter 
geïntroduceerd in Europa, vastgehecht op handels- en oorlogsschepen. In 
België werd deze zeepok voor het eerst waargenomen in 1950, vastgehecht aan 
de romp van een schip. De Nieuw-Zeelandse zeepok groeit snel en is bestand 
tegen wisselende zoutgehaltes en temperaturen en troebel water. Dit leidde ertoe 
dat Austrominius modestus nu de meest algemene zeepok langs onze kust is.

Lector
Francis Kerckhof

Nieuw-Zeelandse zeepok

Austrominius modestus 

© Colin Meurk
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Oorspronkelijke verspreiding

Oorspronkelijk kwam de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus enkel voor 
in Australië en Azië. De soort werd in Europa geïntroduceerd vanuit Australië of Nieuw-
Zeeland. Momenteel kent de Nieuw-Zeelandse zeepok een wereldwijde verspreiding in 
tropische en gematigde zeeën [2, 3].

Eerste waarneming in België

In België werd de Nieuw-Zeelandse zeepok voor de eerste keer waargenomen in 1950, 
vastgehecht aan de romp van een schip [4]. De kans is echter heel reëel dat de Nieuw-
Zeelandse zeepok al eerder in onze contreien vertoefde, maar pas later werd opgemerkt [5].

 
Verspreiding in België

Momenteel is de Nieuw-Zeelandse zeepok de algemeenste zeepok langsheen de 
Belgische kust. De soort kan aangetroffen worden op allerlei harde ondergronden, waar 
ze in competitie treedt met andere soorten voor ruimte. Ook op de boeien voor de kust 
is deze zeepok goed vertegenwoordigd [5, 6]. De Nieuw-Zeelandse zeepok komt voor van 
het hoog intertidaal (hoog op het strand) tot ver in zee. De dieptegrens werd op ongeveer 
vijf meter onder het gemiddelde waterniveau bij laagtij vastgesteld [2], al worden nu en dan 
exemplaren waargenomen op grotere diepten.

 
Verspreiding in onze buurlanden 

De Nieuw-Zeelandse zeepok werd in Europa voor het eerst aangetroffen in 1945, in de 
haven van Chichester (Hampshire, Engeland), maar zou waarschijnlijk al geïntroduceerd 
zijn tussen 1940 en 1943 [7]. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde deze soort een ware 
aangroeipest op handels- en oorlogsschepen [2]. Uit rapporten over de verspreidingspatronen 
van de Nieuw-Zeelandse zeepok rond de kusten van Groot-Brittannië [2] blijkt dat deze 
zeepok zich tussen 1940 en 1960 verspreidde van Southampton tot aan de grens van 
Schotland en van de haven van Chichester tot aan de Shetlandeilanden. Deze verspreiding 
kwam tot stand in slechts 38 jaar. Dergelijke verspreidingssnelheden zijn voor inheemse 
soorten zelden of nooit gezien. Nu is de Nieuw-Zeelandse zeepok een algemene soort 
langs de volledige kustlijn van de Britse eilanden [8]. 

Behalve in Groot-Brittannië komt de soort ook voor langs de Atlantische kusten van Europa: 
van Duitsland over Nederland, België, Frankrijk tot in Spanje (tot Gibraltar) en Portugal [2, 9]. 
In de Middellandse Zee werden nog geen permanente populaties aangetroffen. 



Geleedpotigen - 161

In Nederland werd deze zeepok voor het eerst waargenomen in 1946, te Wassenaar 
(provincie Zuid-Holland) [10, 11]. Waarschijnlijk had de soort zich omstreeks 1945 al gevestigd 
ter hoogte van Hoek van Holland. Reeds in 1951 had deze exoot nagenoeg de volledige 
Nederlandse kustlijn gekoloniseerd en daar is sindsdien geen verandering in gekomen [12-

14]. Zowel in Duitsland, Denemarken als in Nederland wordt de soort als invasief getypeerd 
[15].
 

Wijze van introductie

Omdat de Nieuw-Zeelandse zeepok zich vasthecht op een harde ondergrond, behoort 
deze soort tot de aangroeigemeenschap. Meer dan waarschijnlijk heeft deze soort onze 
contreien bereikt door vasthechting op scheepsrompen. Een andere mogelijkheid is dat 
deze zeepok als larve werd vervoerd via het ballastwater van schepen [2, 3, 7].

 
Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Nieuw-Zeelandse zeepok groeit snel en is bestand tegen een laag zoutgehalte en tegen 
troebel water. De soort kan als volwassen exemplaar zowel overleven in volle zee als in 
bijna-zoet water [5]. Verder kent deze zeepok een brede temperatuursgradiënt: ze is beter 
bestand tegen koudere watertemperaturen dan de Europese zeepoksoort Chthamalus 
spp. en kan beter gedijen in warmere watertemperaturen – tot meer dan 20 °C – dan de 
zeepokken die tot de groep Balanus behoren. 

De initiële groeisnelheid is snel. Zo kan de Nieuw-Zeelandse zeepok al na acht weken 
volwassen afmetingen (6-7 mm) halen en bereikt deze soort reeds geslachtsrijpheid tijdens 
zijn eerste levensjaar. Deze zeepokken kunnen – wanneer de temperatuur hoog genoeg 
is – meerdere broedsels per jaar produceren. De inheemse Gewone zeepok Semibalanus 
balanoides werpt slechts eenmaal per jaar broed af [2]. Door het voortbrengen van 
meerdere broedsels per jaar, kan de Nieuw-Zeelandse zeepok in het najaar lege plekken 
– die bv. ontstaan na het schuren van een boot tegen de kade – succesvol koloniseren [6]. 
De Nieuw-Zeelandse zeepok kan over de gehele breedte van de getijdenzone gevonden 
worden, gaande van de sublittorale zone – dit is de zone die permanent onder water staat 
en dus niet droog komt te liggen bij laagtij – tot hoog op het strand. Al deze kenmerken 
maken van de Nieuw-Zeelandse zeepok een efficiënte ‘indringer’.

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Nieuw-Zeelandse zeepok heeft harde substraten nodig om zich te vestigen. Voorbeelden 
daarvan zijn kustverdedigingswerken, haveninfrastructuur, scheepsrompen, mossel- en 
oesterbedden, etc.
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De laatste decennia nam het transoceanische scheepvaartverkeer sterk toe en dit, 
in combinatie met een verkorte vaartijd door het sneller worden van de schepen, leidt 
ertoe dat de aangroeiorganismen en de organismen in het ballastwater een veel hogere 
overlevingskans hebben [2, 3].

Lokaal kan de soort op zelfstandige wijze zijn leefgebied uitbreiden via het vrijkomen van 
larven, die door de zeestromingen tot soms wel tot 70 km per jaar kunnen overbruggen [2]. 

Koudere watertemperaturen beletten een verdere uitbreiding naar nog meer noordelijk 
gelegen kusten, zoals deze van Scandinavië. Anderzijds beschreven wetenschappers 
dan weer hoe de Nieuw-Zeelandse zeepok tijdens de warme zomer van 1959 zijn areaal 
noordwaarts kon uitbreiden [9]. Tijdens warme zomers is er vaak meer fytoplanktonbloei, 
waardoor de zeepokken meer voedsel opnemen en daardoor sneller groeien en 
voortplanten [2].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De Nieuw-Zeelandse zeepok concurreert met inheemse zeepoksoorten, oesters en 
mosselen voor voedsel en beschikbare ruimte, waardoor hij een bedreiging kan vormen voor 
de lokale, inheemse fauna. In noordelijke streken treedt concurrentie op met de Gewone 
zeepok Semibalanus balanoides, terwijl zich in Zuid-Europa hetzelfde voordoet met de 
zeepoksoort Chthamalus spp. De inheemse Gewone zeepok is op sommige plaatsen 
na het verschijnen van zijn Nieuw-Zeelandse ‘neef’ nagenoeg volledig verdwenen. Dit is 
een duidelijk voorbeeld van een verandering in de aanwezige faunagemeenschap, na de 
introductie van een exoot [3, 4, 14]. Wat meer noordelijker, op het eiland Cumbrae in Schotland, 
heeft de Nieuw-Zeelandse zeepok meer last van de koudere temperaturen. Hier is hij 
wel gevestigd, maar kan hij de inheemse Semibalanus balanoides niet wegconcurreren 
waardoor ze beiden blijven voorkomen [8].

In de scheepvaartwereld is de Nieuw-Zeelandse zeepok ook bekend. De soort is namelijk 
een vast lid van de aangroeigemeenschap en kan hierdoor voor economische problemen 
zorgen. Zo ondervinden schepen een minder efficiënt gebruik van brandstof en brengt de 
aangroei ook verhoogde onderhoudskosten met zich mee. Vasthechting van zeepokken 
kan worden vermeden door behandeling met een aangroeiwerende verf, wat echter een 
dure onderneming is [16]. Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan het 
ecosysteem. Sommige giftige stoffen uit aangroeiwerende verven veroorzaken langdurige 
milieuschade, tot lang nadat ze uit circulatie genomen werden, zoals tributyltin (TBT), 
waarvan het gebruik reeds sinds 2003 verboden is [17]. 
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Specifieke kenmerken 

Bijzonder aan deze soort is dat het huisje maar uit vier kalkplaten (in plaats van zes bij 
onze andere zeepokken) plus de vier sluitplaatjes bestaat. Verder kan de Nieuw-Zeelandse 
zeepok best beschreven worden als een kleine, laag kegelvormige zeepok van 0,5 tot 1 
cm in doorsnede. Solitaire exemplaren hebben een stervorm. De jonge exemplaren zijn 
bijna doorschijnend grijswit en hebben gladde zijkanten met plooien, terwijl oudere dieren 
bruingrijs zijn en opvallend grove en verticaal geribbelde zijkanten hebben. De opening in 
het midden is relatief groot en ruitvormig. De sluitplaatjes hebben een grijsachtige tint [18, 19].

Deze zeepoksoort kan een echte plaag voor mossel- en oesterkwekers vormen: ze 
bedekken de oester- en mosselschelpen, waardoor hun groei vertraagt. Bovendien 
concurreren ze voor ruimte [4, 20]. Deze competitie verdwijnt dichter tegen de noordelijke 
verspreidingsgrens van de Nieuw-Zeelandse zeepok, waar de inheemse bivalven even 
abundant zijn [8]. 

De Nieuw-Zeelandse zeepok doet aan suspensievoeding door middel van een uitstulpbaar 
cirrusapparaat [21], wat min of meer doet denken aan een zeefje waarmee ze door het 
water slaan. Voedseldeeltjes die in de waterkolom aanwezig zijn blijven hierin kleven en 
worden zo opgenomen. De slagfrequentie waarmee de Nieuw-Zeelandse zeepok met dit 
cirrusapparaat door het water slaat, ligt veel hoger (tot 18 keer per 10 seconden) dan bij 
inheemse soorten (5-10 keer per 10 seconden) [2], wat deze zeepok opnieuw een voordeel 
oplevert. 

De Nieuw-Zeelandse zeepok kan metalen zoals koper (Cu), lood (Pb) of zink (Zn), die 
normaal gezien giftig kunnen zijn, opslaan in zijn lichaam. Door de concentratie aan deze 
stoffen in bepaalde weefsels van het lichaam te meten kunnen wetenschappers een beeld 
krijgen van de toestand en het verloop van de waterkwaliteit doorheen de tijd, en wat dit 
voor gevolgen heeft gehad voor de aanwezige fauna [22]. 
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Wetenschappelijke naam
Balanus glandula Darwin, 1854 [1]

Balanus glandula is een zeepokkensoort die oorspronkelijk alleen voorkwam langs 
de kust van de noordoostelijke Stille Oceaan, tot Alaska. De soort heeft de 
kusten van Argentinië, Japan en Zuid-Afrika reeds succesvol gekoloniseerd en 
naar alle verwachtingen zal de soort ook algemeen worden aan de Europese 
kusten. De soort is wellicht in Europa geïntroduceerd via ballastwater of door 
biofouling en werd voor het eerst in België waargenomen in 2015.

Lector
Francis Kerckhof

Balanus glandula

© Brewbooks



166 - Geleedpotigen

Oorspronkelijke verspreiding 

Balanus glandula werd oorspronkelijk beschreven door Darwin, ter hoogte van de kust van 
Baja California (Mexico), waar de soort één van de meest voorkomende zeepokkensoorten 
uit de Balanidae-familie is (Crustacea, Cirripedia). De soort kent een natuurlijke verspreiding 
langs de kusten van de noordoostelijke Stille Oceaan, tot Alaska [2-4]. In de afgelopen halve 
eeuw heeft Balanus glandula met succes de kusten van Argentinië [5, 6], Japan [7] en Zuid-
Afrika [8, 9] gekoloniseerd. De verwachting is dat Balanus glandula zich nu langs Europese 
kusten verder zal uitbreiden [10].

Eerste waarneming in België

De eerste Europese waarneming van deze invasieve zeepokkensoort gebeurde in juli 2015 
in een biofoulinggemeenschap op het onderzoeksschip ‘RV Belgica’, wanneer deze in het 
droogdok lag [10].

De ‘RV Belgica’, met als thuishaven Zeebrugge (België), is vooral actief in de zuidelijke 
Noordzee, maar maakt elk jaar in de zomer een langere campagne naar de Zuid-Europese 
wateren. Op het moment van de ontdekking kon de status van de Balanus glandula in de 
Belgische wateren dus nog niet worden vastgesteld [10]. 

Verspreiding in België 

In oktober 2016 werd de soort vaak aangetroffen op boeien langs de Belgische kustlijn. 
Tijdens een gerichte zoektocht, van december 2016 tot maart 2017, werd de soort 
aangetroffen op de buitenste havenmuren van zowel Oostende als Zeebrugge, en op tal 
van strandhoofden, verspreid tussen Oostduinkerke en Zeebrugge [10].

In oktober en november 2017 werd Balanus glandula aangetroffen op alle strandhoofden 
langs de hele Belgische kustlijn en een deel van de kustlijn van Nederland (o.a. in Cadzand) 
[11].

Verspreiding in onze buurlanden 

Tot op heden is Balanus glandula enkel in Nederland (Cadzand) gedocumenteerd [11].

Wijze van introductie

Balanus glandula werd waarschijnlijk geïntroduceerd via ballastwater of via biofouling in de 
haven(s) van Zeebrugge en/of Oostende.
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Balanus glandula leeft in de midden tot hoge intergetijdenzone van rotsachtige kusten 
en is ook te vinden op verschillende soorten kunstmatige harde substraten of drijvende 
objecten zoals boeien [10] en plastic afval [12]. Deze exoot kan onder zeer uiteenlopende 
milieuomstandigheden overleven en zowel op blootgestelde kliffen als in beschutte baaien 
worden aangetroffen [3]. De soort kan gedijen in wateren met een slechte circulatie, een 
laag zoutgehalte en een lichte golfslag [3]. Balanus glandula is bestand tegen langere 
perioden van uitdroging (tot 13 dagen) [13]. Bovendien is het klimaat van Noordwest-Europa 
geschikt voor deze invasieve zeepok. Daarnaast kan hij groter worden en is hij fysiek 
robuuster dan andere inheemse zeepokkensoorten [10]. Zijn voortplantingsvermogen en 
fysieke robuustheid kunnen de verspreiding en succes in Europa bevorderen.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De dichtheden van Balanus glandula in het intergetijdengebied kunnen worden beïnvloed 
door verschillen in de mate van blootstelling en het percentage van de tijd dat de zeepokken 
onder water staan (submersieduur) [11]. Via experimentele studies in een intergetijdengebied 
in Argentinië bleken de hoogste dichtheden van zowel jonge als volwassen individuen voor 
te komen in het hoge intergetijdengebied [14]. Ook het substraattype blijkt in belangrijke 
mate de populatiedensiteit te beïnvloeden, waarbij individuen een voorkeur voor zacht-
ruw substraat tonen in vergelijking met zacht-glad substraat [11, 14]. Daarnaast kunnen de 
concurrentie (om ruimte) met andere zeepokkensoorten en de mate van blootstelling aan 
golfslag een rol spelen bij het voorkomen van deze zeepokkensoort.

(Potentiële) effecten en maatregelen

Er wordt verwacht dat deze recent geïntroduceerde zeepok in de Noordzee zal concurreren 
met andere zeepokken uit het intergetijdengebied die op kunstmatige harde substraten 
langs de Belgische en andere Europese kusten leven. Dit kan leiden tot een verandering in 
de lokale zeepokkenbiodiversiteit en kan mogelijk gevolgen met zich meebrengen voor de 
biodiversiteit in de zuidelijke Noordzee.

Specifieke kenmerken

De kalkschaal van Balanus glandula bestaat uit zes muurplaten en een verkalkte basisplaat. 
Vier kalkplaatjes, twee terga en twee scuta, sluiten bovenaan de schaal af. Kenmerkend 
voor Balanus glandula is de aanwezigheid, in het midden van de scuta, van een donkere 
vlek, waar het zwarte binnenoppervlak van het weefsel dat de terga en scuta bedekt, 
naar buiten toe zichtbaar is. Dat komt omdat het binnenoppervlak van de scuta plaatselijk 
dunner is en een relatief diepe uitholling vormt [2, 10]. 
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Wetenschappelijke naam
Callinectes sapidus Rathbun, 1896 [1]

De wetenschappelijke naam van de Blauwe zwemkrab Callinectes sapidus is eigenlijk een samen-
voeging van een Grieks en een Latijns woord: ‘Callinectes’ komt uit het Grieks en betekent ‘mooie 

zwemmer’ en ‘sapidus’ is afkomstig uit het Latijn en betekent ‘smakelijk’.

De Blauwe zwemkrab Callinectes sapidus is een krabbensoort die van nature 
voorkomt langs de Atlantische kust van Amerika. De soort komt voor in 
ondiepe riviermondingen, waarbij enkel de vrouwelijke individuen naar zee 
trekken om hun eieren te leggen. Na het uitkomen van de eieren migreren de 
jonge krabben vervolgens naar de estuaria. In 1973 werd in de Westerschelde, 
ter hoogte van Terneuzen, het eerste levende examplaar waargenomen. De eerste 
waarnemingen in België (1981 te Antwerpen (dood exemplaar) en 1993 te Doel) 
vonden plaats in koelwatersystemen. De soort werd vermoedellijk geïntroduceerd 
via het ballastwater van schepen. Meer dan waarschijnlijk verhinderen de lage 
wintertemperaturen een explosieve toename van deze soort in onze contreien.

Blauwe zwemkrab 

Callinectes sapidus
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Oorspronkelijke verspreiding

De Blauwe zwemkrab is een krabbensoort die van nature voorkomt langs de Atlantische 
kusten van Amerika, van Nova Scotia in het noorden tot Uruguay in het zuiden [2, 3]. De 
volwassen Blauwe zwemkrab leeft in ondiepe wateren in riviermondingen en estuaria, en 
komt voor tot op een diepte van 35 meter. Na paring trekken de vrouwelijke krabben 
naar zee om eieren te leggen waarna de jonge krabben vanuit zee terug naar de estuaria 
migreren [3]. 

Eerste waarneming in België

De eerste melding van de Blauwe zwemkrab in het studiegebied dateert van 1950, toen 
er twee gekookte exemplaren in de Nederlandse Westerschelde nabij Vlissingen werden 
aangetroffen. Daar het waarschijnlijk exemplaren betroffen die vanaf een schip overboord 
gegooid werden, gaat het hier nog niet om een waarneming [4]. Deze kwam er op 4 
september 1973, toen er nabij Terneuzen (eveneens in de Westerschelde) een levend 
mannelijk exemplaar werd waargenomen [5].

In België werd in 1981 één dood exemplaar aangetroffen in het koelwatersysteem van 
de Bayerfabriek te Antwerpen [5]. In oktober 1993 werd in de Schelde een eerste levend 
(mannelijk) exemplaar aangetroffen in het koelwatersysteem van de kerncentrale van Doel 
[6], wat als eerste officiële waarneming geldt in België.

Verspreiding in België

Ter hoogte van de Belgische kust werd de soort aan zowel de West- (Oostduinkerke) 
als de Oostkust (Knokke-Heist) gerapporteerd. Kustvissers nemen deze krabbensoort 
regelmatig waar. In 2004 brachten ze verscheidene exemplaren naar het Oostendse 
aquarium, alsook een levend vrouwelijk exemplaar met eitjes naar het Sea Life Center 
in Blankenberge [7]. In 2006 werden door garnalenvissers eveneens enkele vrouwelijke 
krabben met eitjes gevangen [8]. De vele meldingen van deze soort voor onze kust doet 
sommige wetenschappers vermoeden dat de Blauwe zwemkrab permanent voorkomt in 
sommige havens en/of riviermondingen [9, 10]. 

Na 1993 werd de soort verscheidene malen gemeld in de Zeeschelde, zo ook nog in 2011 
[11]. Men vermoedt dan ook dat er zich in de Zeeschelde (nabij Antwerpen) een populatie 
gevestigd heeft [12]. Deze populatie is mogelijk verbonden met de gevestigde populatie in 
de Nederlandse Westerschelde [13]. 
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Verspreiding in onze buurlanden

De laatste decennia is de Blauwe zwemkrab succesvol geïntroduceerd op verschillende 
plaatsen in Europa en Azië, soms accidenteel en soms opzettelijk. 

De eerste Europese melding dateert van 1900 [14], toen een mannelijk exemplaar werd 
gevonden in de haven van Rochefort (Zuidwest-Frankrijk). De volgende waarneming in 
Frankrijk liet echter 60 jaar op zich wachten, tot een pladijsvisser op 16 september 1960 
de soort bovenhaalde uit het Gironde-estuarium nabij Bordeaux [15]. Meer recent wordt de 
Blauwe zwemkrab vooral in en rond de Seine (Noord-Frankrijk) waargenomen. De lage 
aantallen langs de Franse kusten doen vermoeden dat hier geen gevestigde populatie 
voorkomt [13]. 

In Nederland werd de soort voor het eerst waargenomen in 1932. In de periode 1932-1989 
vonden 22 meldingen plaats van deze krab, vooral in de Westerschelde en de Waddenzee 
[5]. In de Amsterdamse en Rotterdamse havens worden er sinds 1995 elk jaar exemplaren 
aangetroffen. De eerste waarneming uit de Oosterschelde dateert van 2002 [13].

De Blauwe zwemkrab werd eveneens aangetroffen in Denemarken (Sont bij Kopenhagen), 
Duitsland (Elbe-estuarium), Spanje (Guadalquivir-estuarium) en Engeland (Theems) [5, 13]. 

Deze krabbensoort heeft zich ook permanent gevestigd in de Middellandse Zee, in het 
bijzonder in het oostelijk deel. In Griekenland kon de Blauwe zwemkrab zich tijdens de jaren 
‘30 vestigen, waarna hij snel uitgroeide tot een populaire soort op de plaatselijke markt. 
Tijdens de jaren ‘60 leidden overbevissing en vervuiling tot het instorten van de populatie. 
Anno 2011 bestaat er nog steeds een gedecimeerde populatie langs de oostelijke kusten 
van Griekenland [13] en in de Adriatische Zee [16].

Het jaarlijks migratiepatroon in West-Europese wateren stemt overeen met dat in 
Amerikaanse wateren: tijdens de zomer verblijft de soort in brak water, terwijl ze zich in de 
wintermaanden richting zee verplaatsen om zich voort te planten in het dieper en zouter 
water. 

Wijze van introductie

Het is niet gekend op welke wijze de Blauwe zwemkrab in Europa geïntroduceerd werd. 
Men veronderstelt dat verscheidene onafhankelijke introducties – al dan niet op dezelfde 
wijze – hebben plaatsgevonden. De meest waarschijnlijke transportvector betreft het 
transport van larven in de ballasttanks van schepen [13]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Blauwe zwemkrab is goed bestand tegen schommelende temperaturen en kan 
overleven in een brede waaier aan zoutgehaltes. De soort werd reeds waargenomen bij 
temperaturen van 3 tot 35 °C en in vrijwel zoet tot extreem zout water (tot 48 psu) [3]. De 
Blauwe zwemkrab kan vervellen en zich voortplanten in water met een temperatuur tussen 
15 en 30 °C. Een vrouwelijke exemplaar kan – onder gunstige omstandigheden – tot 2 
miljoen eieren per broedsel produceren.

Daarenboven zijn het opportunistische alleseters, zodat ze in verschillende habitattypes 
kunnen overleven. Ze eten vooral schelpdieren, vis, vlokreeften, andere krabben, wormen, 
stekelhuidigen, organisch afval, algen, vaatplanten en zelfs insecten. De soort kent in zijn 
prille ontwikkeling vele planktonische larvale stadia. Deze larven kunnen zich makkelijk over 
grote afstanden verspreiden door mee te liften op de zeestromingen of als verstekeling in 
ballastwater van schepen. Meer dan waarschijnlijk beletten de lage wintertemperaturen bij 
ons een explosieve toename van deze soort [3].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De veronderstelling dat de Blauwe zwemkrab zich in ons studiegebied blijvend heeft 
gevestigd staat ter discussie. Enerzijds wordt gesuggereerd dat alleen in industrieel 
koelwater met voldoende hoge temperatuur een stabiele populatie kan worden in stand 
gehouden, zoals in Doel. Of het zeewater van de Noordzee echter voldoende warm is voor 
de ontwikkeling van jonge larven is een open vraag [3].

Het is opmerkelijk dat er voorlopig nog geen melding gemaakt werd van waarnemingen 
van jonge exemplaren [3]. Dit heeft mogelijk te maken met het verlaagde zoutgehalte 
in de Zeeschelde. Larven van deze soort zouden immers enkel kunnen overleven bij 
zoutgehaltes boven 22 psu [16]. Ter vergelijking, het zoutgehalte van het zeewater in de 
Noordzee bedraagt ongeveer 35 psu. De wijfjes zouden zich dan net voordat de eieren 
uitkomen naar zouter water begeven [16].

De groei van krabben is doorgaans sterk afhankelijk van de watertemperatuur 
en de voedselkwaliteit en -beschikbaarheid. De Blauwe zwemkrab ondervindt in 
onze streken wellicht het meeste hinder van de lage watertemperatuur tijdens de 
wintermaanden, waardoor de permanente vestiging in de zuidelijke Noordzee bemoeilijkt 
wordt. Temperaturen lager dan 10 °C belemmeren immers de ontwikkeling van de 
geslachtsorganen (gonaden) en verlagen bovendien drastisch de groeisnelheid van de 
Blauwe zwemkrab. Fysiologisch gezien kan de Blauwe zwemkrab dan ook enkel groeien 
bij temperaturen hoger dan 15 °C [3]. Binnen deze context zou de soort in onze streken 
voordeel kunnen halen uit het opwarmend klimaat, waardoor men zich zorgen maakt over 
de ecologische en economische impact die deze soort kan teweeg brengen [13]. Naast 
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te lage watertemperaturen wordt het permanent vestigen van de Blauwe zwemkrab in 
Noord-Europa belemmerd door milieuvervuiling en een ongeschikte habitat. 

De Blauwe zwemkrab is een heel mobiel organisme. De omvorming van het achterste paar 
poten tot ‘peddelachtige’ structuren, zorgen ervoor dat het een goede, actieve zwemmer 
is. Zo is deze krabbensoort in staat om een afstand van 140 meter te overbruggen in 
één uur tijd, wat betekent dat exemplaren van deze soort zich razendsnel in een nieuw 
gebied kunnen verspreiden. Daarnaast kunnen de planktonische larven over grote afstand 
getransporteerd worden door passief mee te drijven op de zeestromingen of door opname 
in ballastwatertanks van schepen [3, 17].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Krabben hebben de eigenschap de aantallen van andere soorten binnenin hun leefgebied 
te controleren. Dit is vooral het geval voor jonge schelp-, mossel- en oesterpopulaties. 
Wanneer het krabbenbestand explosief toeneemt, kan dit leiden tot sterke verschuivingen in 
het ecosysteem, wat vervolgens een negatieve impact heeft op belangrijke visserijsoorten. 
Voorlopig is dergelijk ecosysteemeffect als gevolg van de Blauwe zwemkrab in onze 
wateren nog niet waargenomen, waarschijnlijk door hun relatief beperkte aantallen in onze 
streek. 

Ook in andere streken waar de Blauwe zwemkrab als exoot voorkomt (bv. Middellandse 
Zeegebied) werden nog geen negatieve effecten van deze krab op het ecosysteem 
vastgesteld. Dit is mogelijk gerelateerd met een gebrek aan onderzoek op dit thema [13].

Door het feit dat de Blauwe zwemkrab geconsumeerd kan worden, kan deze in het geval 
van omvangrijke populaties commercieel geëxploiteerd worden. Deze maatregel bleek 
succesvol in Griekenland, waar de visserij de populatie decimeerde [13]. De krab brengt 
echter wel economische schade toe aan de visserij. De Blauwe zwemkrab beschadigt 
immers de visnetten en de hierin verstrikte vissen [16]. Bijkomend is de krab een potentiële 
drager van de Vibrio cholerae bacterie dat verantwoordelijk is voor cholera-epidemieën, 
waardoor er een risico bestaat voor de volksgezondheid [13]. 

Specifieke kenmerken

De krab is gemakkelijk herkenbaar aan de typische blauwe kleur van de looppoten, de 
oranje-blauwe kleur van de scharen en de grote, laterale stekels. Het rugschild of carapax 
kan bij mannelijke exemplaren in doorsnede maximaal 22,3 cm meten, bij vrouwelijke 
individuen beperkt zich dit tot 17,5 cm [3].
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Wetenschappelijke naam
Caprella mutica Schurin, 1935 [1]

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de machospookkreeft Caprella 
mutica ligt in Oost-Azië, nabij Japan. De scheepvaart en de oesterkweek 
zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van deze soort naar Europa. Het 
machospookkreeftje werd voor het eerst aan onze kust waargenomen in 1998, op 
boeien vóór de kust van Zeebrugge. Dit diertje heeft zich ondertussen ook verspreid 
naar de andere Belgische kusthavens. De soort tolereert grote temperatuur- en 
zoutgehaltevariaties en kan ecologisch negatieve effecten met zich meebrengen 
door in competitie te treden met inheemse soorten.

Machospookkreeft 

Caprella mutica
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Oorspronkelijke verspreiding

Het machospookkreeftje – ook wel ‘Harig spookkreeftje’ genoemd – komt van nature voor 
langsheen de kusten van Noordoost-Azië, nabij Japan [2]. Daar leeft het vastgehecht aan 
drijvende algen of aquacultuurconstructies. Buiten zijn natuurlijke omgeving wordt deze 
soort vaak aangetroffen in havens: op pontons, boeien en andere harde substraten en op 
mosselen of wieren [3]. 

Eerste waarneming in België

In januari 1998 [4] werd het machospookkreeftje voor het eerst waargenomen op een boei 
die de toegang tot de haven van Zeebrugge markeerde [5]. 

Verspreiding in België

Caprella mutica kwam sinds 1999 vrij algemeen voor op pontons in de jachthaven van 
Zeebrugge, al wordt hier sinds 2007 een serieuze terugval in de aantallen waargenomen 
[6]. Het gedijt zowel in de buurt van havenconstructies als in meer landinwaartse waterlopen 
(bv. Boudewijnkanaal) gekenmerkt door een substraat bestaande uit stenen en vegetatie 
[7]. De soort werd ook gesignaleerd in de haven van Oostende en eveneens op pontons 
en boeien, zowel in open water als nabij de kust, ter hoogte van de monding van het 
Schelde-estuarium, Knokke-Heist, Zeebrugge, Blankenberge, Oostende, Nieuwpoort en 
Koksijde [4]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming in Nederland – tevens de eerste waarneming voor Europa – dateert 
van de zomer 1993, in de Roompotsluis in de Oosterschelde. Daar bleef de soort ook 
in 1994 talrijk [8]. Een jaar later werd de soort ook gesignaleerd in de binnenhaven van 
Neeltje Jans (Oosterschelde) [4]. In 1995, vond men exemplaren in Burghsluis, ook aan de 
Oosterschelde [9]. Aanvankelijk dacht men dat het om een voor de wetenschap nieuwe soort 
ging en benoemde men deze Caprella macho. Later bleek dat het machospookkreeftje 
reeds in 1935 beschreven was onder de naam Caprella mutica, die dan ook geldt als zijn 
correcte wetenschappelijke naam [10]. Sindsdien wordt dit diertje over de ganse Nederlandse 
kustlijn aangetroffen op scheepswanden, visnetten, havenstructuren, pontons, boeien en 
vastgehecht aan algen [4, 11]. 

Vanuit Nederland verspreidde de machospookkreeft zich naar de westkust van Schotland, 
waar het sinds 2000 gesignaleerd wordt [12]. Hier is het spookkreeftje uitzonderlijk succesvol 
en vormt het op sommige locaties kolonies van meer dan 300.000 diertjes per m² [13]. 
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Hetzelfde jaar werd deze soort waargenomen in de havens van Sylt en Helgoland, twee 
eilanden ten noorden van Duitsland [4]. Vanaf 2003 kwam de exoot ook voor in Ierland [14] 
en werd deze tevens geobserveerd in Noorwegen [4] en Zweden [15]. Een recente studie 
van 2014 maakt melding van het voorlopig meest zuidelijke voorkomen van deze soort in 
Europese Atlantische wateren, met name in Noordwest-Spanje (Ría de Arousa) [16].

Wijze van introductie

Zowel de scheepvaart als de import van Japanse oesters Crassostrea gigas faciliteerden 
de introductie van het machospookkreeftje in Europese wateren [12]. Deze exoot kan zowel 
in het ballastwater van schepen als op de scheepsrompen meeliften naar andere regio’s 
[17]. 

Vectoren voor secundaire introducties zijn o.a. de rompen van plezierboten en drijvend 
afval en zeewier [8, 18]. Het diertje beschikt immers op zijn achterlijf over drie paar kleine 
pootjes waarmee het zich kan vasthaken, alhoewel het ook in staat is om zich vrij voort te 
bewegen [19]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

In Europa is Caprella mutica vooral te vinden in antropogene milieus, in zowel sterk 
blootgestelde als beschutte gebieden met zowel hoge als lage zoutgehaltes [18]. Deze 
exoot hecht zich graag vast aan andere soorten bestaande uit zachte structuren (zoals 
manteldieren, mosdiertjes en poliepen) of fijne draadvormige wieren die geassocieerd 
zijn met harde artificiële substraten, zoals touwen, boeien en pontons [3, 13, 17, 18, 20-24]. In 
onze contreien wordt de soort vaak in relatie gebracht met een andere exoot, nl. Japans 
bessenwier (Sargassum muticum), dat abundant voorkomt langsheen de kustgebieden 
van de Noordzee. Deze relatie werd bij ons reeds bevestigd in de haven van Zeebrugge [25]. 

De reden waarom artificiële substraten zoals touwen en boeien in havengebieden zo in 
trek zijn bij deze soort is omdat deze vaak boven de bodem zweven en bijgevolg minder 
bereikbaar zijn voor potentiële benthische vijanden [21]. Het toont ook aan dat deze soort 
in staat is te overleven in verstoorde (verontreinigde) gebieden welke ongunstig zijn voor 
inheemse soorten. Daartegenover vertoont het machospookkreeftje ook vaak agressief 
gedrag tegenover soortgenoten [21].

Daarnaast kunnen machospookkreeftjes zich heel snel voortplanten. Zo produceren wijfjes 
gemiddeld twee broedsels, waarvan hun eerste reeds op hun 53e levensdag en de tweede 
20 dagen later [13]. Gemiddeld telt een broedsel 11 tot 25 jongen [13], al kan dit uitzonderlijk 
oplopen tot 300 [21]. 
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Tot slot zijn machospookkreeftjes gekend als opportunisten wat hun voeding betreft, zowel 
op het gebied van hun dieet als op de wijze waarop voedsel verzameld wordt. Zo kunnen 
ze kiezen tussen verscheidene voedingsstrategieën, afhankelijk van het type voedsel 
dat aanwezig is. Indien er voornamelijk algen groeien, kan het machospookkreeftje het 
oppervlak ervan afschrapen. Kiezelwieren kunnen uit de waterkolom gefilterd worden met 
de kleine haartjes op hun antennes [26]. Tenslotte werd aangetoond dat de soort zich ook 
kan voeden met pekelkreeftjes en ook afgezet dood organisch materiaal van de bodem 
kan oppikken [21]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het machospookkreeftje kan overleven in water met temperaturen tussen -1,8 en 25 °C 
en met zoutgehaltes variërend tussen 16 en 40 psu (brak- tot zoutwater). Ter vergelijking: 
het zeewater in onze Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu. Praktisch 
houdt dit in dat de temperatuur en het zoutgehalte van de Noordzee zeer geschikt zijn 
voor deze soort. Inlandse wateren, estuaria en enkele andere zeeën, zoals de Baltische 
en de Middellandse zee, zijn minder geschikt omwille van een te laag zoutgehalte of – in 
het geval van de Middellandse Zee – een te hoge watertemperatuur [21, 22]. Gezien het 
machospookkreeftje niet over een vrij zwemmend larvaal stadium beschikt, speelt transport 
via vasthechting op verschillende substraten de grootste rol in de verspreiding van deze 
soort. Verplaatsing over lange afstand gebeurt vooral door transport via scheepvaart of 
met oesters. Pleziervaart en drijvende wieren zijn verantwoordelijk voor de secundaire (i.e. 
lokaal) verspreiding [3]. 

De bovenvermelde factoren, zoals snelle groei, korte ontwikkelingsperiode, hoge 
reproductiviteit, hoge tolerantie tegen variërende omgevingsfactoren, omnivoor dieet en 
efficiënte verspreiding, werken de succesvolle verspreiding van het machospookkreeftje in 
de hand. De enige beperkende factor is het al dan niet vinden van geschikt substraat [25].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Er wordt regelmatig gemeld dat het machospookkreeftje in grote dichtheden voorkomt, tot 
zelfs meer dan 300.000 individuen per m² [13]. Dit kan competitie voor ruimte met andere 
soorten veroorzaken, hoewel het bestaan hiervan in de vrije natuur nog niet bewezen 
is. In het laboratorium bleek echter dat het machospookkreeftje andere (Europese) 
spookkreeftjes, zoals het Wandelend geraamte Caprella linearis, kan wegconcurreren [27]. 

Het machospookkreeftje wordt ook aanzien als een pest voor aquacultuur [28]. De soort 
komt immers veelvuldig voor op en rond de hangculturen van onder andere mosselkweken.
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De hoge concentraties van de soort kunnen het verstoppen van waterleidingen in de hand 
werken en mogelijk ook de vestiging van mossellarven op de touwen voor mosselkweek 
verhinderen, hoewel deze laatste bewering nog niet kon aangetoond worden [21]. 

Tot op heden werden nog geen pogingen ondernomen om het machospookkreeftje 
te bestrijden. Er gaan daarentegen zelfs stemmen op om na te gaan of het diertje als 
visvoedsel in aquacultuur gebruikt kan worden [21]. 

Specifieke kenmerken

Het machospookkreeftje is een van de grootste spookkreeftjes. Met hun langgerekt 
lichaam kunnen mannetjes groter worden dan 25 mm. Vrouwtjes zijn een stuk kleiner en 
worden niet groter dan 20 mm [20]. Ze zijn erg variabel van kleur: van bijna transparant, over 
lichtbruin tot donkerbruin en van oranje- tot roodachtig, waarbij de broedbuidel van het 
vrouwtje bespikkeld is met rode vlekken [12, 29].

Het lichaam is duidelijk verdeeld in segmenten. Op het derde tot en met het zevende 
segment bevinden zich uitsteeksels aan de rugzijde en de zijkant. Kenmerkend voor deze 
soort is dat de twee eerste lichaamsegmenten (pereonieten) van de mannetjes sterk 
behaard zijn. De poten (gnathopoden) op het tweede segment zijn vergroot en bevatten 
scharen die behaard zijn bij de mannetjes, maar niet bij de vrouwtjes. Verder zijn er nog drie 
paar achterste kleine pootjes en op de kop twee paar antennes waarvan het eerste paar 
bij de mannetjes sterk verlengd is [9, 12]. 

Bij het zoeken naar voedsel richt het machospookkreeftje zich op en spreidt het zijn 
antennes en scharen uit, wachtend op zijn prooi. Met zijn drie achterste paar kleine pootjes 
hecht het zich hierbij vast aan het substraat. Door deze positie aan te nemen zullen kleine 
deeltjes of organismen door de haartjes op de antennes gefilterd worden. De scharen 
worden – in tegenstelling tot wat verwacht zou worden – niet gebruikt om voedsel te 
zoeken maar wel om zich te verdedigen of de strijd aan te gaan met andere mannetjes bij 
het veroveren van een vrouwtje [30]. 
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Wetenschappelijke naam
Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895) [1]

De oorsprong van de Kaspische slijkgarnaal Chelicorophium curvispinum ligt in 
het stroomgebied van de Kaspische en de Zwarte Zee. De soort komt voor 
in zoete tot licht brakke waterlopen en leeft in kolonies van kokertjes waarmee het 
zich op stenen en pontons vasthecht. Vermoedelijk bereikte de soort West- en 
Noord-Europa via binnenvaartkanalen. De verspreiding werd waarschijnlijk in de 
hand gewerkt door vasthechting aan scheepsrompen. De Kaspische slijkgarnaal 
werd in 1981 voor het eerst in België waargenomen in de Maas, nabij Huy. De 
soort heeft een zeer hoge tolerantie voor vervuiling en zijn explosieve groei in grote 
Europese rivieren, zoals de Rijn, kan ertoe leiden dat kwetsbare soorten worden 
weggeconcurreerd.

Lector
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Kaspische slijkgarnaal

Chelicorophium curvispinum
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Oorspronkelijke verspreiding

Oorspronkelijk kwam de Kaspische slijkgarnaal enkel voor in de rivieren die uitmonden in 
de Kaspische en de Zwarte Zee [2].

Eerste waarneming in België

De Kaspische slijkgarnaal is een slijkkokervormende soort die eind 1981 voor het eerst in 
België werd gerapporteerd in de Maas, nabij Huy, onder de naam Corophium sp. [3, 4]. In 
1983 werd deze soort onder de naam Corophium curvispinum gerapporteerd in de Maas, 
nabij Jambes (Namen) [5]. De correcte naam voor deze soort werd in 1997 gewijzigd naar 
Chelicorophium curvispinum [1]. Op welke wijze deze slijkgarnaal de Maas heeft bereikt is 
onbekend. De meest nabijgelegen gekende populaties bevonden zich toen in het Duitse 
Dortmund-Ems kanaal [5]. 

Verspreiding in België

Tegen 1990 had de Kaspische slijkgarnaal reeds het hele Maasbekken veroverd. Tijdens 
de jaren ‘90 migreerde de soort via het kanalennetwerk tot in de waterlopen van Limburg, 
Vlaams-Brabant en Antwerpen. Hij wordt vooral teruggevonden in de kanalen in het oosten 
van Vlaanderen (inclusief Antwerpen). In België vind je deze slijkgarnaal vooral in zoet en 
licht brak water, met zoutgehaltes tussen 0,03 en 0,8 psu [6]. Ter vergelijking: het zeewater 
van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu.

Verspreiding in onze buurlanden

De Kaspische slijkgarnaal verspreidde zich vanuit de rivieren de Wolga, Dnjepr, Dnjester 
en Donau (die allen uitmonden in de Zwarte of de Kaspische Zee), via de kanalen in het 
binnenland, tot in het grootste deel van Europa [2] (figuur 1). De noordelijke route bestaat 
uit de Wolga rivier in Rusland tot de Baltische Zee. De centrale route verbindt de Dnjepr 
in Oekraïne, via rivieren in Polen, met de Duitse Rijn en de Baltische Zee. De zuidelijke 
verspreiding werd mogelijk gemaakt door de verbinding tussen de Donau – die in de 
Roemeense Zwarte Zee uitmondt – en de Rijn in Duitsland [2].

De eerste waarneming buiten het oorsprongsgebied dateert van 1912 in de Müggelsee 
in Berlijn, waar het per vergissing als een nieuwe soort met de naam Chelicorophium 
devium werd beschreven [7]. De Kaspische slijkgarnaal werd vanuit de Oekraïense Dnjepr 
via het kanaalstelsel met transportboten in de Müggelsee geïntroduceerd [2]. In 1926 werd 
de Kaspische slijkgarnaal gesignaleerd in de brakke wateren rond de Baltische Zee. Via 
de Donau zou de soort reeds vóór 1929 het Hongaarse Balatonmeer bereikt hebben [8]. 
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In 1931 werd Chelicorophium curvispinum eveneens gerapporteerd in de Poolse Oder 
en Vistula, die de Dnjepr met de Duitse waterwegen en de Baltische Zee verbinden. 
Vermoedelijk verspreidde de soort zich als verstekeling in het ballastwater vanuit de Noord-
Duitse havens richting Engeland, waar de soort in 1935 voor het eerst werd waargenomen 
[9]. Maar de waarnemingen in Engeland zouden zich beperken tot slechts twee observaties 
in 1935 en 1962 [10, 11]. De Kaspische slijkgarnaal verspreidde zich verder doorheen het 
Duitse rivierenstelsel en bereikte er rond 1978 het Dortmund-Ems kanaal, dat met de Rijn 
in verbinding staat [10].

De waarnemingen in de Belgische Maas vonden echter plaats voor deze in de Rijn, zodat de 
introductie in België niet rechtsreeks via het Rijn-Maaskanaal kon hebben plaatsgevonden 
[5]. Vanuit België trok de Kaspische slijkgarnaal sinds 1981 via de Maas stroomopwaarts 
richting Frankrijk, waar hij voor het eerst in 1986 gerapporteerd werd [3]. In Frankrijk migreert 
deze soort stroomopwaarts met een gemiddelde snelheid van 15 km per jaar [12].

De Kaspische slijkgarnaal werd in Nederland voor de eerste maal waargenomen in 1987 
[13]. De hoogste concentratie aan Kaspische slijkgarnalen vond men in het Rijngebied, 
nabij de Nederlands-Duitse grens, waaruit men afleidde dat de soort via de Duitse Rijn 
was binnengedrongen en niet via de Belgische Maas. Het Nederlands deel van de 

Figuur 1: Verspreiding van de Kaspische slijkgarnaal vanuit het oorsprongsgebied naar 
Europa. © VLIZ, naar Bij de Vaate et al. (2002) [2].
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Maas werd pas vanaf 1991 gekoloniseerd. In dat jaar was de Nederlandse populatie al 
enorm toegenomen en werd er in de Waal rivier – waar de Rijn uitmondt – nabij Tiel, een 
recordconcentratie van meer dan 750.000 Kaspische slijkgarnalen per m2 aangetroffen [13]. 
In de volgende jaren koloniseerde de soort alle grote waterlopen van Nederland [14].

Wijze van introductie

De introductie van Ponto-Kaspische soorten (dit zijn soorten afkomstig uit de regio rond 
de Kaspische en Zwarte Zee) in Europese wateren is het gevolg van de bouw van kanalen 
die verschillende rivieren met elkaar verbinden (figuur 1). Via dit kanaalstelsel kon de 
Kaspische slijkgarnaal – zowel actief als passief – in onze wateren worden geïntroduceerd. 
De verspreiding kan op drie verschillende manieren geschieden: op eigen kracht, door 
vasthechting aan scheepsrompen of door transport in het ballastwater [2]. Het is niet gekend 
op welke van deze manieren de Kaspische slijkgarnaal de Belgische Maas heeft bereikt.

De opening van het Main-Donaukanaal in 1992 (de zuidelijke route) zorgde voor een 
nieuwe instroom van Ponto-Kaspische inwijkelingen naar achtereenvolgens de Duitse 
Rijn, de Nederlandse Beneden-Rijn en de Nederlandse en Belgische Maas [2]. Van hieruit 
konden sommige soorten, zoals de Ponto-Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala, 
de Belgische binnenwateren binnendringen [15]. Eens een rivier of kanaal gekoloniseerd is, 
kan verdere verspreiding eenvoudigweg plaatsvinden door passief mee te drijven op de 
stroming. Op deze wijze zou de Rijn en haar stroomgebied gekoloniseerd zijn na introductie 
vanuit de Donau en het Main-Donaukanaal [16].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De habitat van de Maas en de Schelde wordt gekenmerkt door de afwezigheid van andere 
soorten slijkkokervormende vlokreeften [14, 17]. Bijkomend beschermen de kokers de 
slijkgarnalen tegen predatoren en bemoeilijken ze de vasthechting van andere organismen 
– zoals de schietmot Hydropsyche contubernalis en de niet-inheemse driehoeksmossel 
Dreissena polymorpha – op hetzelfde substraat [18].

Deze niet-inheemse slijkgarnaal tolereert lage zuurstofgehaltes tot minimum 0,3 mg 
O2 per liter [19], vermenigvuldigt zich best in hard water (i.e. water met een relatief hoog 
ionengehalte), heeft een minimum aan natriumionen (Na+; >0,5 mM) nodig [20] en tolereert 
temperaturen tussen 7 en 32 °C [21]. Een andere vereiste is de constante aanvoer van 
organisch materiaal en slib. Deze condities zijn echter in nagenoeg alle grote waterlopen in 
België en Nederland aanwezig [13]. 

In voedselrijke (eutrofe) waterlopen zal een opportunistisch voedende soort, zoals de 
Kaspische slijkgarnaal, veel nakomelingen produceren. Gecombineerd met zijn korte 
levenscyclus – een volwassen individu kan tot drie generaties per jaar produceren die al 
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in enkele weken volwassen kunnen worden – laat dit de soort toe snel dominant voor te 
komen in nieuwe geschikte leefgebieden [18].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De hoogste aantallen Kaspische slijkgarnalen worden waargenomen in traagstromend 
water op een hard substraat, ongeveer één meter beneden het waterniveau. De ideale 
locatie voor een kolonie slijkgarnalen is immers een evenwichtsoefening tussen een plek 
met voldoende stroming – om genoeg voedsel uit de waterkolom te kunnen filteren – 
en niet té veel stroming, zodat de slijkkokers niet wegspoelen. Hoger in de waterkolom 
bevestigde kokers zijn kwetsbaarder voor getijdenwerking en de golven van voorbijvarende 
schepen [17, 18].

Een lichte vorm van vervuiling en een licht verhoogd zoutgehalte geven deze soort 
een competitief voordeel, aangezien deze slijkgarnalen een zekere mate van tolerantie 
vertonen [22]. Een zoutgehalte hoger dan 6 psu verhindert het voorkomen van de Kaspische 
slijkgarnaal [23].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De aanwezigheid van grote aantallen van de Kaspische slijkgarnaal – op stenige habitats 
vaak meer dan 100.000 exemplaren per m² – veroorzaakte drastische veranderingen in de 
macrofauna van de Rijn [14]. Organismen die zich aan gelijkaardige substraten vasthechten 
en/of zich op gelijkaardige manier voeden, werden verdrongen. Zo ging de opmars van de 
Kaspische slijkgarnaal in Nederlandse wateren gepaard met een sterke achteruitgang van 
de niet-inheemse driehoeksmossel Dreissena polymorpha, het Exotische tijgervlokreeftje 
Gammarus tigrinus en de schietmot Hydropsyche contubernalis [18]. 

Vooral de driehoeksmossel heeft te lijden onder directe competitie met de Kaspische 
slijkgarnaal. Deze niet-inheemse slijkgarnaal houdt zich namelijk schuil in zelfgemaakte, 
uit slijk bestaande kokers [24]. In de Rijn verhindert deze dikke laag van slijkkokers de 
vasthechting van driehoeksmosselen op de onderliggende stenen. Driehoeksmosselen 
die er toch in slagen om zich te vestigen, lopen het risico te verstikken onder de modder 
[17, 24]. De modder heeft immers als effect dat de mossel afgezonderd wordt van stromend 
water, en dus ook van zijn voedseltoevoer [25].

De negatieve relatie tussen de driehoeksmossel en de Kaspische slijkgarnaal is een 
uitzondering. De meeste relaties tussen soorten uit de Ponto-Kaspische regio zijn neutraal 
of zelfs positief, wat de invasie van nieuwe soorten vergemakkelijkt. Zo moeten nu ook de 
Britse eilanden, die voorlopig nog relatief gespaard bleven van uitheemse soorten uit de 
Ponto-Kaspische regio, op hun hoede zijn voor een zogenaamde ‘invasional meltdown’. 
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De eilanden zijn vrij gemakkelijk te bereiken vanuit West-Europa en er komen steeds meer 
uitheemse soorten voor, die op hun beurt de invasie van andere soorten bevorderen. 
Zo kunnen steeds meer uitheemse soorten zich vestigen ten koste van de inheemse 
biodiversiteit [26].

Toch worden er aan de Kaspische slijkgarnaal ook gunstige effecten voor de biodiversiteit 
toegeschreven. Zo zouden grote aantallen slijkgarnalen aanzienlijke hoeveelheden 
organisch materiaal uit de waterkolom kunnen filteren, waardoor het water helderder 
wordt. Dit bevordert de lichtpenetratie en simuleert vervolgens de groei van bodemplanten 
en -algen [25]. 

De introductie van een nieuwe exoot in de Rijn in 1995, met name het reuzenvlokreeftje 
Dikerogammarus villosus, bleek de aantallen van de Kaspische slijkgarnaal enigszins onder 
controle te houden. Vandaag worden de stenige habitats van de Rijn gedomineerd door 
zowel de Kaspische slijkgarnaal als het reuzenvlokreeftje [24].

Samen met vele andere organismen die zich vasthechten, maakt de Kaspische slijkgarnaal 
deel uit van de zogenaamde aangroeigemeenschap. Aangroei kan diverse substraten 
aantasten en zelfs economische schade toebrengen. Het voorkomen van vasthechting op 
scheepsrompen kost handenvol geld aan reiniging en behandeling met aangroeiwerende 
verven [27]. Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan het ecosysteem tot 
lang na de datum waarop ze uit circulatie werden genomen (bv. tributyltin of TBT) [28].

Specifieke kenmerken 

De Kaspische slijkgarnaal is een filtervoeder die zich voedt door organisch materiaal uit 
de waterkolom te filteren. Vrij specifiek voor de Kaspische slijkgarnaal is dat deze zich 
schuilhoudt in zelfgemaakte kokers, die uit slijk opgebouwd worden [2, 24].

Kaspische slijkgarnalen zijn over het algemeen donkerder dan de inheemse slijkgarnalen, 
hebben een gelige kleur en zijn bedekt met bruine strepen en stippen [13, 22]. Ze worden 
maximaal 9 mm groot [13].

De soort kan verder nog onderscheiden worden van andere gelijkaardige soorten aan de 
hand van een aantal anatomische eigenschappen, die echter enkel met een binoculair 
waar te nemen zijn [5].
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Wetenschappelijke naam
Cryptorchestia garbinii Ruffo, Tarocco & Latella, 2014 [1]

De soort werd lange tijd verward met Cryptorchestia cavimana (endemisch in Cyprus). Recent 
werden de populaties uit het Gardameer (Italië), de Balkanregio en andere Europese locaties 

toegekend aan het nieuwe genus Cryptorchestia garbinii [2]

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de oevervlokreeft Cryptorchestia 
garbinii strekt zich uit over de Kaspische Zee, de Zwarte Zee en het oosten 
van de Middellandse Zee. Hoe deze soort – die zowel in zoet als in brak water 
voorkomt – precies tot in België raakte is nog niet gekend. Wel staat vast dat de 
vele (zoetwater)kanalen bij ons en in onze buurlanden de verspreiding hebben 
bespoedigd. De soort werd voor de eerste keer in België waargenomen op 26 
maart 1927. Al snel werd het een heel algemene soort in zowel zoete als licht 
brakke wateren, en komt binnen het studiegebied voor langs de oevers van de 
IJzer- en Schelde-estuaria.

Oevervlokreeft 

Cryptorchestia garbinii
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de oevervlokreeft strekt zich uit over de 
Kaspische Zee, de Zwarte Zee en het oosten van de Middellandse Zee [3].

Eerste waarneming in België

Bij het bekijken van collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) bleek het oudste bewaarde exemplaar verzameld te zijn 
op 26 maart 1927 te Antwerpen, ter hoogte van de linkeroever van de Schelde [4]. Men 
vermoedt echter dat de soort al rond 1900 in de Belgische Schelde aanwezig was [5]. 

 
Verspreiding in België

Vooral in de estuaria van de IJzer, de Schelde en de Maas, en hun bovenlopen, is de 
oevervlokreeft algemeen. Deze exoot werd tevens aangetroffen in het Leopoldkanaal 
nabij de haven van Zeebrugge [6]. De soort is tot ver landinwaarts terug te vinden, en 
voelt zich in het zoete water perfect thuis. Toch gedijt de oevervlokreeft ook in de brakke 
riviermondingen van zowel de IJzer als de Schelde [3, 4, 7]. 

In ons studiegebied werd deze soort in maart 2009 eveneens in zeer hoge densiteiten 
(meer dan 200 exemplaren per m2) teruggevonden langsheen het kanaal Gent-Terneuzen 
[8].

De oevervlokreeft heeft in Belgische wateren eveneens een inheemse tegenhanger: 
Orchestia gammarellus. Deze soort kan in Nieuwpoort in het natuurreservaat ‘De 
IJzermonding’ en in Oostende aan de Halve Maandijk worden waargenomen. Hij heeft een 
gelijkaardige levenswijze als de oevervlokreeft [9].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste West-Europese waarneming dateert van 1878, waar de soort in Nederland 
onder bloempotten in een tuin te Zaltbommel (provincie Gelderland) werd aangetroffen. 
Waarschijnlijk kwam dit vlokreeftje er terecht via het overgieten van de bloemen met water 
afkomstig uit de nabijgelegen beekje, in de buurt van de rivier de Waal [10]. 

Na de oorspronkelijke introductie in de Nederlandse Waal, verspreidde de soort zich over 
de gehele Rijn-Maas-Schelde delta. Vanuit de Schelde – waarlangs de oevervlokreeft al 
in 1906 het Noord-Franse stadje Cambrai bereikte – kon de soort verder stroomopwaarts 
oprukken tot de Seine [4]. 
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Vervolgens kon deze exoot via de Marne – langs het Rijn-Marne-Moezel kanaal – naar 
Duitsland trekken. De kolonisatie van de Duitse Boven-Rijn en de Moezel vond pas plaats 
na 1950 [4]. In 2011 is de soort ook in Oost-Duitsland opgedoken in het estuarium van 
Warnow en het kustmeer van Szczecin op de grens van Duitsland met Polen [11]. In de 
Poolse Vistula rivier wordt de soort sinds 2009 waargenomen, waar ze vermoedelijk door 
natuurlijke migratie vanuit de Baltische zee is terecht gekomen [12]. Ook in de Zwarte Zee 
en de Atlantische kust van Noord-Afrika is de oevervlokreeft terug te vinden. In 2000 werd 
ze ook voor de eerste keer teruggevonden langs de Turkse kust [13, 14]. 

Wijze van introductie

Hoe de soort precies in de Nederlandse Waal terecht is gekomen, is niet gekend. Wel staat 
vast dat de vele (zoetwater)kanalen de verdere verspreiding in de hand hebben gewerkt [4]. 
Transport via het ballastwater in vrachtschepen kan tevens een rol gespeeld hebben [15].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De oevervlokreeft is in staat zich razendsnel te vermenigvuldigen. Daarenboven blijken 
onze koudere winters geen probleem te vormen en leiden ze niet tot sterfte binnen de 
populaties [15]. Ook het vermogen van deze soort om boven de waterlijn – op vochtige 
plekken – te overleven draagt bij tot zijn succes. Hierdoor ondervindt hij immers minder 
negatieve effecten door watervervuiling [9].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De oevervlokreeft komt zowel voor in zoete als brakke milieus. Ze kan niet in volle zee 
gedijen, omdat het zoutgehalte daar te hoog is [15, 16]. 

Temperatuur en sedimentvochtigheid zijn de voornaamste omgevingsfactoren die invloed 
hebben op het voorkomen van de soort. Doordat de oevervlokreeft afhankelijk is van dit 
microhabitat kan hij vanuit zichzelf niet ver disperseren [13]. Hij is voor zijn verspreiding 
afhankelijk van migrerende vogels, maar kan ook vervoerd worden via het ballastwater van 
schepen en zo nieuwe gebieden bereiken. Deze exoot is daarenboven waargenomen op 
drijvende plantenresten, waardoor ze op natuurlijke wijze met de waterstromingen kunnen 
worden getransporteerd [16, 17].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Tot dusver zijn er geen meldingen van evenuele effecten van de oevervlokreeft op onze 
lokale soorten en hun leefomgeving. Al dient hierbij opgemerkt te worden dat er al heel 
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hoge densiteiten – tot 1.975 individuen per m² – werden opgemeten. Het spreekt voor zich 
dat als een soort in dergelijk hoge concentraties voorkomt, dit een effect kan hebben op 
de andere aanwezige organismen [15, 16].

Specifieke kenmerken

Mannetjes van de oevervlokreeft bereiken een lengte van 22 mm, vrouwtjes worden tot 16 
mm lang. De oevervlokreeft is donkerbruin gekleurd met ronde zwarte ogen [18].

Cryptorchestia garbinii behoort tot de familie van de strandvlooien of Talitridae. Hoewel 
dit een grote familie is, zijn er slechts vijf genera, waaronder het genus Cryptorchestia, 
waartoe de oevervlokreeft behoort. De soorten binnen dit genus hebben een ‘semi-
terrestrische’ levenswijze. Dit betekent dat ze zowel onder water als op vochtige plekjes 
boven de waterlijn voorkomen, zoals onder stenen, tussen vochtige vegetatie en in de 
bovenste laag van het sediment [18]. 

Binnen de familie van de Talitridae vindt men ook onze inheemse strandvlo Talitrus saltator. 
Soorten van het genus Talitrus worden gekenmerkt door een volledige terrestrische 
levenswijze, dit in tegenstelling tot de semi-terrestrische levenswijze van de soorten 
behorende tot het genus Cryptorchestia. Men vindt de inheemse strandvlo enkel terug 
op het strand, in de zone waar wieren en ander organisch materiaal door het getij op het 
strand geworpen worden [18].
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Wetenschappelijke naam
Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) [1]

De reuzenvlokreeft Dikerogammarus villosus kwam oorspronkelijk enkel voor in 
het Ponto-Kaspische gebied en vond in 1992, na het openen van een kanaal 
dat de Donau met de Rijn verbond, zijn weg naar West-Europa. Deze vlokreeft 
verspreidde zich zowel actief als passief – via de scheepvaart – door het 
Europese waterwegennet om uiteindelijk in 1997 in het Belgische Albertkanaal 
terecht te komen. Sindsdien is de soort in opmars en veroverde hij ook de brakke 
en zoete wateren in Oost- en West-Vlaanderen. Al snel werd deze relatief grote 
vlokreeft berucht omdat hij als omnivoor op andere vlokreeftjes predeert. Samen 
met zijn groot aanpassingsvermogen en de korte voortplantingstijd resulteert 
dit lokaal in het verdrijven van andere vlotkreefsoorten, met gevolgen voor de 
lokale voedselwebben en de biodiversiteit. Dit maakt van de reuzenvlokreeft een 
succesvolle invasieve soort.

Lector
Pieter Boets

Reuzenvlokreeft 

Dikerogammarus villosus 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het reuzenvlokreeftje werd oorspronkelijk aangetroffen in rivieren gelegen in het 
stroomgebied van de Donau, de zogenaamde Ponto-Kaspische regio. Dit is het gebied 
gelegen rond de Zwarte en Kaspische Zee [2]. 

Eerste waarneming in België

Het reuzenvlokreeftje werd in 1997 voor het eerst geregistreerd in het Albertkanaal en 
het Dessel-Kwaad-Mechelenkanaal [3]. Echter, omdat deze waarneming in zoet water 
plaatsvond valt ze buiten ons studiegebied. De eerste melding van het reuzenvlokreeftje 
binnen ons studiegebied betrof 2005 toen deze exoot in het kanaal Gent-Terneuzen werd 
aangetroffen [4]. 

Verspreiding in België

Na een eerste waarneming in het Albertkanaal in 1997 werd de reuzenvlokreeft in 1998 in 
grote aantallen aangetroffen in de Maas, van Chokier (ten zuiden van Luik) tot in Dinant, 
dicht bij de Belgisch-Franse grens [5]. Na introductie begon de soort in de Maas aan een 
stroomopwaartse opmars, met een geschatte snelheid van 30 à 40 km per jaar [6]. Vanaf 
2000 was de reuzenvlokreeft ook aanwezig in Belgisch-Limburgse waterwegen en in 
kanalen die in het westen van Wallonië het Maasbekken met het Scheldebekken verbinden 
[7]. 

Vanaf 2005 kwamen meldingen binnen uit ons studiegebied. Na het kanaal Gent-Terneuzen 
[4] werd de reuzenvlokreeft aangetroffen in de brakke delen van de IJzer nabij Nieuwpoort 
en in de Oostendse haven [8-10]. In veel gevallen – zoals in de kanalen te Oostende en het 
Kanaal-Gent-Terneuzen – domineert deze soort zowel andere uitheemse als inheemse 
vlokreeftjes [4]. Over de recente verspreiding (voorbije vijf jaar) zijn geen gegevens 
beschikbaar. 

Verspreiding in onze buurlanden

Het reuzenvlokreeftje begon in het begin van de jaren ‘90 aan de verovering van Europa. 
In tegenstelling tot andere Ponto-Kaspische soorten – die gebruik maakten van een 
noordelijke, centrale en zuidelijke introductieroute – verspreidde Dikerogammarus villosus 
zich in Europa via twee onafhankelijke invasieroutes: een westelijke (Donau, Rijn, Maas, 
etc.) en oostelijke route (Dnjepr, Pripjat, Vistula) [11]. 
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Langsheen de westelijke route werd de reuzenvlokreeft in 1992 voor het eerst geregistreerd 
in het Duitse deel van de Donau. Het Main-Donaukanaal – dat in ditzelfde jaar geopend 
werd – verbond de Donau met de Rijn en opende zo de poort naar West-Europa. Via de 
Rijn kon deze soort zich vervolgens massaal en snel verspreiden naar de West-Europese 
zoet- en brakwatergebieden [12]. Zo bereikte deze exoot in 1994 de Duitse rivieren de 
Wezer, de Elbe en de Oder [13]. In diezelfde periode (1994-1995) werd de reuzenvlokreeft 
ook waargenomen in de Rijn aan de Duits-Nederlandse grens [12] en kort daarna waren 
respectievelijk de Maas (1996), de Nederlandse Rijndelta en grensmeren (1996-1997) [6, 14] 
en de Szczecin Baai aan het Oder-estuarium (op de Pools-Duitse grens) [13] aan de beurt. 

De eerste waarneming in Frankrijk kwam er in 1997 in de rivier Sâone. In de daaropvolgende 
jaren volgden observaties uit onder andere de Rhône en de Moezel [15, 16]. Vanuit de Rhône 
vond deze exoot vervolgens de weg naar verschillende Franse alpiene meren en uiteindelijk 
ook het Italiaanse Gardameer [2]. In 2000 had dit vlokreeftje via de Maas de Belgisch-
Franse grens overgestoken [6]. 

Op de eerste waarneming van deze reuzenvlokreeft in Groot-Brittannië was het wachten 
tot 3 september 2010. Toen werd de soort aangetroffen in het drinkwaterreservoir Grafham 
Water, nabij de rivier Great Ouse (Oost-Engeland, Cambridgeshire) [18]. Kort daarop volgden 
waarnemingen uit de Baai van Cardiff en in een reservoir in Port Talbot, Zuid-Wales [19].

Gezien de snelle verspreiding in Europa, wordt verwacht dat deze soort op dezelfde 
wijze ook naar Ierland zal uitwijken, en – via de scheepsvaart – de oversteek naar Noord-
Amerika zal wagen [20, 21]. Daar wordt verondersteld dat ze opnieuw zoetwater zal betreden, 
waardoor ze uiteindelijk ook de Grote Meren in Noord-Amerika zal bereiken [21]. 

De Oekraïense rivier de Dnjepr vormde op zijn beurt het toneel voor het begin van de 
landinwaartse verspreiding via de oostelijke route. Langsheen deze route reikt zijn huidig 
verspreidingsgebied over Wit-Rusland tot aan de Poolse Wisla rivier [17].

Wijze van introductie

De introductie van de reuzenvlokreeft in West-Europa werd – net zoals bij andere Ponto-
Kaspische soorten – ingeluid door de opening van het Main-Donaukanaal [22]. Daarnaast 
werd de verspreiding van deze soort in de hand gewerkt door de aanleg van kanalen 
tussen de grote rivieren in Europa. Hoe deze exoot zich uiteindelijk door het Europese 
waterwegennet heeft verspreid, is echter niet helemaal duidelijk. Wetenschappers 
vermoeden dat hij is meegereisd op de romp van binnenvaartschepen of plezierbootjes. 
Verder zou ook transport in ballastwater de verdere verspreiding naar Europese havens 
kunnen bevorderen [21, 23].

Daarnaast valt actieve, stroomopwaartse migratie evenmin uit te sluiten, net zoals de 
verspreiding via uitzettingen en verplaatsingen van visstocks [24]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Zijn grote aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingsomstandigheden 
(saliniteit en temperatuur) en substraten, maakt dat deze soort zich in bijna alle zoet- en 
brakwatermilieus succesvol kan vestigen. De artificiële waterwegen in België vormen hier 
geen uitzondering op. 

Jonge reuzenvlokreeftjes bereiken na vier tot acht weken een lengte van 6 mm en zijn 
dan meestal al geslachtsrijp. Eén enkel vrouwtje kan om de twee weken tot 50 jongen 
voortbrengen en dit het ganse jaar rond. Deze snelle reproductie overtreft deze van onze 
inheemse vlokreeftjes [15, 25]. Door de grote groeisnelheid (1,3-2,9 mm per maand), de 
vroege geslachtsrijpheid, de grote vruchtbaarheid en het lange voorplantingsseizoen is 
de reuzenvlokreeft een heel succesvolle invasieve soort, die zich snel kan verspreiden [17]. 

Hoewel de reuzenvolkreeft een omnivoor of alleseter is, is hij vooral berucht om zijn 
vraatzucht op allerlei ongewervelden, zoals vlokreeftjes, eendagsvliegen, watervlooien en 
slakken [16, 26]. Daarnaast jaagt de reuzenvlokreeft ook op de eieren en larven van vissen en 
voedt hij zich soms zelfs met kleine visjes [15, 27]. Dit vraatzuchtige gedrag manifesteert zich 
voornamelijk in gebieden waar hij nog niet dominant voorkomt [16]. Hoewel de kaken van 
de reuzenvlokreeft niet specifiek aangepast zijn voor predatie – deze vlokreeft kan er ook 
voedsel uit de waterkolom mee filteren en organisch materiaal van de bodem schrapen [26, 

28] – stellen ze hem wel in staat om prooien te verscheuren en deze vervolgens al dan niet 
op te eten [15, 25]. 

Deze soort kan zich verschuilen tussen stenen en zebramosselbedden, waarbij zijn 
donkere kleur een camouflagefunctie vervult. Verder blijkt de reuzenvlokreeft minder actief 
te zijn dan zijn inheemse soortgenoten [29]. Ook kunnen deze vlokreeftjes predatoren en 
voedsel van op een afstand detecteren [30]. Een combinatie van deze factoren maakt dat 
de reuzenvlokreeft een competitief voordeel heeft ten opzichte van andere vlokreeftjes en 
een succesvolle invasieve soort in Europa kon worden.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De reuzenvlokreeft verkiest zoutgehaltes tussen 0 en 10 psu, maar kan zoutgehaltes tot 
net boven 20 psu tolereren [13]. Ter vergelijking: het zoutgehalte van de Noordzee bedraagt 
35 psu. Deze vlokreeft wordt dus enkel aangetroffen in het zoete water van meren, rivieren 
en kanalen en in het licht brakke water ter hoogte van riviermondingen. 

Deze niet-inheemse soort verdraagt temperaturen tussen 0 en 30 °C, maar verkiest 
temperaturen rond de 20 °C [13]. Traagstromende of stilstaande wateren met een goede 
waterkwaliteit dragen zijn voorkeur. In dergelijke wateren is deze soort te vinden op 
allerhande harde substraten, van natuurlijke stenen tot artificiële pijlers [26]. De kwaliteit van 
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onze binnenwateren is er sinds de jaren ‘90 sterk op vooruit gegaan, en dit ging hand in 
hand met de almaar succesvollere verspreiding van o.a. de reuzenvlokreeft [31]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het predatiegedrag van deze exoot heeft – onder andere in de Maas [5] – geleid tot een sterke 
daling (tot zelfs het verdwijnen) in de aantallen van de inheemse vlokreeftsoort Gammarus 
pulex [3, 32], alsook van de eerder gevestigde niet-inheemse tijgervlokreeft Gammarus 
tigrinus [33]. Dit alles heeft gevolgen voor de plaatselijke biodiversiteit en het functioneren 
van het ecosysteem, en kan – door wijzigingen in de aanwezige voedselbronnen – ook een 
invloed hebben op de fauna hoger in de voedselketen [3]. Niet helemaal onlogisch kreeg 
deze vlokreeft de bijnaam ‘killer shrimp’. Klimaatsverandering wordt verondersteld de 
predatiedruk van de reuzenvlokreeft te bevorderen, waardoor de impact op het plaatselijke 
ecosysteem waarschijnlijk nog zal toenemen in de toekomst [34]. 

In zijn oosprongsgebied heeft de reuzenvlokreeft een heel ander imago. In de Ponto-
Kaspische regio is hij immers niet de meest abundante vlokreeftsoort en vertoont hij niet 
hetzelfde aggressieve predatorische gedrag, maar gedraagt hij zich meer als een omnivoor 
[12, 16]. Recente studies hebben ook aangetoond dat de vlokreeft niet altijd een nefast effect 
op het ecosysteem heeft en dat de positieve soortinteracties even belangrijk zijn als de 
negatieve [35]. Wel wordt vermoed dat de reuzenvlokreeft fungeert als een tussengastheer 
voor stekelhoofdwormen (Acanthocephala). Dit zijn wormachtige diertjes die parasiteren 
op vissen en vogels [12]. 

Om de verdere verspreiding van de reuzenvlokreeft in Groot-Brittannië – waar hij in 
september 2010 voor het eerst werd waargenomen – in te perken, wordt aan vissers en 
watersporters gevraagd om hun materiaal vóór en na gebruik grondig te inspecteren en te 
reinigen. Verder wordt er verzocht om geen aas of water te verplaatsen tussen verschillende 
gebieden [32]. Met deze maatregel probeert Groot-Brittannië zich te beschermen tegen 
bijkomende economische schade die niet-inheemse soorten aanrichten. 

Om te vermijden dat deze en andere soorten op nog meer plaatsen zouden worden 
geïntroduceerd via het ballastwater van internationale scheepvaart, is sinds 2017 het 
Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten 
van schepen van kracht (zie Inleiding) [36]. Een ballastwateruitwisseling op zee, die bij 
voorkeur voorbij de 200 zeemijl van het vasteland moet plaatsvinden, kan de overdracht 
van schadelijke organismen naar de haven van bestemming beperken. Eventuele 
zoetwaterorganismen in het ballastwater worden zo in het zoute water geloosd en sterven. 
Het ballastwater wordt dan op zee opnieuw aangevuld met zout water. Omdat vele soorten 
wisselende zoutgehaltes tolereren, is deze maatregel echter niet altijd even efficiënt.
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Specifieke kenmerken

De reuzenvlokreeft is – zoals zijn naam doet vermoeden – één van de grootste zoetwater 
vlokreeftsoorten, zeker in vergelijking met onze inheemse soorten. Mannetjes zijn gemiddeld 
1 tot 2 cm in lengte, met een maximum van 3 cm, terwijl vrouwtjes iets kleiner zijn [13]. 
Exemplaren van deze soort kunnen één van de volgende vier verschillende tekenpatronen 
op hun lichaam hebben: een gestreept, een gespot, een egaal gekleurd patroon, of met 
enkel strepen op de rug. Elk van deze patronen kan in een variatie van kleuren voorkomen, 
gaande van oranje-geel tot bruin-zwart [37]. 

Daarnaast hebben reuzenvlokreeften grote gnathopoden – een paar kopaanhangsels 
met haken aan het uiteinde – en sterk ontwikkelde monddelen. Heel kenmerkend is de 
aanwezigheid van kegelvormige uitsteeksels (tuberkels) bovenop de ‘staart’ [38]. 

Referenties

[1] World Register of Marine Species (WoRMS) (2020). Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894). http://
www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=148586 (2020-11-17).

[2] Grabowski, M.; Barcela, K.; Wattier, R. (2007). Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) (Crustacea, 
Amphipoda) colonizes next alpine lake – Lac du Bourget, France. Aquat. Invasions 2(3): 268-271. [www.vliz.be/
en/imis?module=ref&refid=207880]

[3] Messiaen, M.; Lock, K.; Gabriels, W.; Vercauteren, T.H.; Wouters, K.; Boets, P.; Goethals, P.L.M. 
(2010). Alien macrocrustaceans in freshwater ecosystems in the eastern part of Flanders (Belgium). Belg. J. Zool. 
140(1): 30-39. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=206040]

[4] Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2011). Using long-term monitoring to investigate the changes in 
species composition in the harbour of Ghent (Belgium). Hydrobiologia 663(1): 155-166. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=201947]

[5] Van den Bossche, J.P. (2001). First record of the Pontocaspian invader Hypania invalida (Grube, 1860) 
(Poychaeta: Ampharetidae) in the river Meuse (Belgium). Belg. J. Zool. 131(2): 183-185. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=37613]

[6] Josens, G.; Bij de Vaate, A.; Usseglio-Polatera, P.; Cammaerts, R.; Chérot, F.; Grisez, F.; Verboonen, 
P.; Vanden Bossche, J.P. (2005). Native and exotic Amphipoda and other Peracarida in the River Meuse: new 
assemblages emerge from a fast changing fauna. Hydrobiologia 542(1): 203-220. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=207710]

[7] Vercauteren, T.H.; De Smedt, S.; Warmoes, T.; Goddeeris, B.; Wouters, K. (2005). Drie nieuwe Ponto-
Kaspische inwijkelingen dringen door tot in kanalen in de provincie Antwerpen: De zoetwaterpolychaet Hypania 
invalida (Grube, 1860) en, voor het eerst in België, de platworm Dendrocoelum romanodanubiale (Codreanu, 
1949) en de Donaupissebed Jaera istri Veuille, 1979., in: Nieuwborg, H. Natuurstudie in de provincie Antwerpen. 
Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) Jaarboek 2003: Antwerpen, Belgium: pp. 83-97. [http://www.
vliz.be/en/imis?module=ref&refid=206031]

[8] Vercauteren, T.H.; Sablon, R.; Wouters, K. (2006). Exotische ongewervelden in vijvers en 
grachten van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie: een eerste bilan, in: Nieuwborg, H. et al. 
Natuurstudie in de provincie Antwerpen: Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) Jaarboek 2004-
2005. Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANOKA): Antwerpen, Belgium: pp. 27-39. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=206260]



Geleedpotigen - 203

[9] Hebbelinck, L. (2010). Monitoring van exotische macro-invertebraten in de Vlaamse havens. MSc 
Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen: Gent. 87 pp. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=197447]

[10] Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2011). Shifts in the gammarid (Amhipoda) fauna of brackish polder 
waters in Flanders (Belgium). J. Crust. Biol. 31(2): 270-277. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=211034]

[11] Rewicz, T.; Wattier, R.; Grabowski, M.; Rigaud, T.; Bącela-Spychalska, K. (2015). Out of the Black Sea: 
Phylogeography of the Invasive Killer Shrimp Dikerogammarus villosus across Europe. PloS one 10(2): 267-288. 
[http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=296746]

[12] Bij de Vaate, A.; Jazdzewski, K.; Ketelaars, H.A.M.; Gollasch, S.; van der Velde, G. (2002). Geographical 
patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe. Can. J. Fish. Aquat. Sci./J. 
Can. Sci. Halieut. Aquat. 59(7): 1159-1174. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=127047]

[13] Naylor, M. (2006). Alien species in Swedish seas: Killer shrimp (Dikerogammarus villosus). 
Informationscentralerna för Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Sweden. pp. [http://www.vliz.
be/nl/catalogus?module=ref&refid=207013]

[14] Noordhuis, R.; Van Schie, J.; Jaarsma, N. (2009). Colonization patterns and impacts of the invasive 
amphipods Chelicorophium curvispinum and Dikerogammarus villosus in the IJsselmeer area, The Netherlands. 
Biol. Invasions 11(9): 2067-2084. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207071]

[15] Devin, S.; Beisel, J.N. (2006). Dikerogammarus villosus. Delivering Alien Invasive Species for Europe 
(DAISIE). 3 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207875]

[16] Casellato, S.; La Piana, G.; Latella, L.; Ruffo, S. (2006). Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) 
(Crustacea, Amphipoda, Gammaridae) for the first time in Italy. Ital. J. Zoolog. 73 (1): 97-104. [www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=207869]

[17] Pöckl, M. (2009). Success of the invasive Ponto-Caspian amphipod Dikerogammarus villosus 
by life history traits and reproductive capacity. Biol. Invasions 11(9): 2021-2024. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=207952]

[18] MacNeil, C.; Platvoet, D.; Dick, J.D.A.; Fielding, N.; Constable, A.J.; Hall, N.; Aldridge, D.; Diamond, 
M. (2010). The Ponto-Caspian ‘killer shrimp’, Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894), invades the British Isles. 
Aquat. Invasions 5(4): 441-445. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207868]

[19] Constable, D.; Fielding, N. (2011). Dikerogammarus villosus: An Anglian Perspective. In Pract. 72: 
9-11. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=296754]

[20] Arundell, K.; Dunn, A.; Alexander, J.; Shearman, R.; Archer, N.; Ironside, J.E. (2015). Enemy release 
and genetic founder effects in invasive killer shrimp populations of Great Britain. Biol. Invasions 17(5): 1439-1451. 
[http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=296747]

[21] Ricciardi, A.; Ramsmussen, J.B. (1998). Predicting the identity and impact of future biological invaders: 
a priority for aquatic resource management. Can. J. Fish. Aquat. Sci./J. Can. Sci. Halieut. Aquat. 55(7): 1759-
1765. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=184855]

[22] Wolff, W.J. (2005). Non-indigenous marine and estuarine species in the Netherlands. Zool. Meded. 
79(1): 3-116. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=101200]

[23] Dick, J.T.A.; Platvoet, D.; Kelly, D.W. (2002). Predatory impact of the freshwater invader Dikerogammarus 
villosus (Crustacea: Amphipoda). Can. J. Fish. Aquat. Sci./J. Can. Sci. Halieut. Aquat. 59(6): 1078-1084. [http://
www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=27715]

[24] Rewicz, T.; Grabowski, M.; MacNeil, C.; Bącela-Spychalska, K. (2014). The profile of a ‘perfect’ 
invader – the case of killer shrimp, Dikerogammarus villosus. Aquat. Invasions 9(3): 267-288. [http://www.vliz.be/
nl/catalogus?module=ref&refid=299358]

[25] Crosier, D.; Molloy, D.P. (2006). Killer Shrimp - Dikerogammarus villosus. New York State Museum: 
New York. 5 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=208440]



204 - Geleedpotigen

[26] Boets, P.; Lock, K.; Messiaen, M.; Goethals, P.L.M. (2010). Combining data-driven methods and lab 
studies to analyse the ecology of Dikerogammarus villosus. Ecological Informatics 5(2): 133-139. [http://www.
vliz.be/en/imis?module=ref&refid=201802]

[27] Platvoet, D.; van der Velde, G.; Dick, J.T.A.; Li, S. (2009). Flexible omnivory in Dikerogammarus villosus 
(Sowinsky, 1894) (Amphipoda) - Amphipod Pilot Species Project (AMPIS) Report 5. Crustaceana (82): 6. [http://
www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207885]

[28] Mayer, G.; Maier, G.; Maas, A.; Waloszek, D. (2008). Mouthparts of the Ponto-Caspian invader 
Dikerogammarus villosus (Amphipoda: Pontogammaridae). J. Crust. Biol. 28(1): 1-15. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=208342]

[29] Kobak, J.; Jermacs, Ł.; Płąchocki, D. (2014). Effectiveness of zebra mussels to act as shelters from 
fish predators differs between native and invasive amphipod prey. Aquat. Ecol. 48(4): 397-408. [http://www.vliz.
be/nl/catalogus?module=ref&refid=296748]

[30] Jermacz, L.; Dzierzynska-Bialonczyk, A.; Kobak, J. (2017). Predator diet, origin or both? Factors 
determining responses of omnivorous amphipods to predation cues. Hydrobiologia 785(1): 173-184. [http://
www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=296749]

[31] Boets, P. (2013). Impact assessment of alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). PhD Thesis. 
Ghent University: Gent. 209 pp. [www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=224013]

[32] van der Velde, G.; Rajagopal, S.; Kelleher, B.; Muskó, I.; Bij de Vaate, A. (2000). Ecological impact of 
crustacean invaders: general considerations and examples from the Rhine River, in: von Vaupel Klein, J.C. et al. 
The Biodiversity Crisis and Crustacea: Proceedings of the Fourth International Crustacean Congress, Amsterdam, 
Netherlands, 20-24 July 1998, volume 2. Crustacean Issues, 12. A.A. Balkema: Rotterdam, Brookfield: pp. 3-33. 
[http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207016]

[33] Dick, J.T.A.; Platvoet, D. (2000). Invading predatory crustacean Dikerogammarus villosus eliminates 
both native and exotic species. Proc. Royal Soc.m Biol. Sci. 267(1447): 977-983. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=208441]

[34] Pellan, L.; Médoc, V.; Renault, D.; Spataro, T.; Piscart, C. (2015). Feeding choice and predation pressure 
of two invasive gammarids, Gammarus tigrinus and Dikerogammarus villosus, under increasing temperature. 
hydrobiologia 781(1): 43-54. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=296753]

[35] Hellmann, C.; Schöll, F.; Worischka, S.; Becker, J.; Winkelmann, C. (2017). River-specific effects of the 
invasive amphipod Dikerogammarus villosus (Crustacea: Amphipoda) on benthic communities. Biol. Invasions 
19: 381-398. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=296752]

[36] Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Maes, F.; Mees, J. (2015). Vademecum: Mariene 
beleidsinstrumenten en wetgeving voor het belgisch deel van de Noordzee. Vlaams Instituut voor de Zee: 
Oostende. 128 pp. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=233409]

[37] Devin, S.; Bollache, L.; Beisel, J.N.; Moreteau, J.C.; Perrot-Minnot, M.J. (2004). Pigmentation 
polymorphism in the invasive amphipod Dikerogammarus villosus: some insights into its maintenance. J. Zool. 
264(4): 391-397. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=208396]

[38] Eggers, T.O.; Martens, A. (2001). Bestimmungsschlüssel der Süßwasser-Amphipoda (Crustacea) 
Deutschlands = A key to the freshwater Amphipoda (Crustacea) of Germany. Lauterbornia: Internationale Zeitschrift 
für Faunistik und Floristik des Süßwassers 42: 1-68. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=312319]



Geleedpotigen - 205

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Eriocheir sinensis – Chinese wolhandkrab. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 7 pp.

Wetenschappelijke naam
Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 [1]

Deze krab met wollige scharen komt reeds sedert 1933 in België voor. Deze krab is 
oorspronkelijk afkomstig uit het Verre Oosten en werd vermoedelijk meegebracht 
naar Europa als larve in ballastwater van schepen. Vanuit Duitsland heeft de 
soort zich verspreid doorheen Noord- en West-Europa. De Chinese wolhandkrab 
leeft voornamelijk in rivieren, maar trekt in de late zomer zeewaarts om te broeden 
in het brakke deel van riviermondingen. De wijfjes brengen de winter door in zee 
en komen in de lente terug naar het brakke deel van estuaria om er de larven 
in het water vrij te laten en verder te laten ontwikkelen tot juveniele krabbetjes. 
Later trekken deze dan weer geleidelijk de rivieren en kanalen op, waar ze hun 
levenscyclus voltooien.

Lector
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Chinese wolhandkrab

Eriocheir sinensis 
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Oorspronkelijke verspreiding

De Chinese wolhandkrab komt oorspronkelijk voor in rivieren en estuaria van Oost-Azië, 
van de Straat van Taiwan over China tot Noord-Korea [2, 3].

Eerste waarneming in België

In 1933 werd de soort voor het eerst gerapporteerd ter hoogte van de Kruisschans, ten 
noorden van Antwerpen [4, 5]. 

Verspreiding in België

Zowat overal aan de kust, in de Schelde en zijrivieren en in verschillende andere kanalen 
(zoetwater) in Vlaanderen komen Chinese wolhandkrabben voor [5]. De soort is in staat zich 
over land te verplaatsen, waardoor ze wijdverspreid in Vlaanderen worden aangetroffen [6].

Verspreiding in onze buurlanden

De Chinese wolhandkrab is waarschijnlijk vanuit het Verre Oosten met ballastwater in 
Europa geïntroduceerd. De eerste Europese waarneming dateert van 1912 in de Aller, 
een zijrivier van de Duitse Wezer [7]. Van daaruit verspreidde de Chinese wolhandkrab zich 
zowel naar de noordelijke als de zuidelijke delen van Europa.

Niet lang na de introductie in de Aller, was de Chinese wolhandkrab ook in de Elbe te 
vinden. Tussen 1927 en 1954 heeft deze krab zich vanuit Duitsland snel westwaarts 
verspreid doorheen de Noordzee en langs de kusten van het Engels Kanaal [8, 9]. In 1954 
bereikte de soort St-Malo in Normandië en verscheen de krab ook in de estuaria van 
de Gironde en de Loire (Golf van Biskaje). Vier jaar later, in 1958, werd de soort ook 
gerapporteerd in Hendaye, aan de Frans-Spaanse grens [9]. Sinds kort komt de soort ook 
voor tot in het zuiden van Spanje, in de Guidalquivir rivier [10], en in de Taag in Portugal 
[11]. De soort breidde zijn leefgebied via het Franse Canal du Midi ook verder uit naar het 
Mediterrane gebied, al lijkt de soort zich hier niet te kunnen vestigen [12, 13]. 

De Chinese wolhandkrab migreerde vanuit Duitsland ook snel oostwaarts en bereikte in 
1933 de Golf van Finland en in 1934 de Golf van Bothnia (Zweden). De soort verspreidde 
zich langs de Europese kusten aan een gemiddelde snelheid van 100 à 200 km per jaar 
(met pieksnelheden tot 500 km per jaar). De invasie van de Britse eilanden begon in 1973 
vanuit de Theems en reikte in 2001 tot aan de rivier Tyne, Yorkshire en de Ierse kust [9]. 

Deze krab werd landinwaarts ook gemeld in Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije 
[8], en zelfs ver oostwaarts tot in de Kaspische Zee (Iran) [14] en Perzische Golf (Irak) [15]. Ook 
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tussenliggende gebieden als de Witte Zee [16], de Wolga rivier en de Zee van Azov (aan de 
Zwarte Zee) [17, 18] behoren tot zijn huidige verspreidingsgebied. 

Recent werd de Chinese wolhandkrab ook gevonden in rivieren aan de oost- en 
westkust van de Verenigde Staten en Canada [19]. Genetisch onderzoek toonde aan dat 
de introductie in de Baai van San Francisco (Californië) niet rechtstreeks vanuit het Verre 
Oosten gebeurde, maar vanuit een Europese bron [3].

Wijze van introductie

De soort is waarschijnlijk met ballastwater meegekomen vanuit het Verre Oosten naar 
Europa [11]. Andere mogelijkheden zijn dat de soort zich vasthechtte tussen de aangroei op 
scheepsrompen of dat de soort bewust geïntroduceerd werd voor menselijke consumptie 
[20]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze wateren

In de estuaria en rivieren die in de Noordzee uitmonden zijn er oorspronkelijk geen inheemse 
migrerende schaal- of schelpdieren (Brachyura) aanwezig, waardoor er weinig competitie 
voor de Chinese wolhandkrab was. De lange planktonische fase, brede tolerantie en grote 
migratiecapaciteit dragen bij tot het succes van de soort in onze contreien. 

Door deze gunstige omstandigheden, weinig competitie en grote voedseltoevoer, groeiden 
de wolhandkrabpopulaties in de Duitse wateren in de jaren ‘30 tot ‘40 heel sterk. In de 
late jaren ‘40 daalden hun aantallen echter sterk door de verhoogde riviervervuiling die de 
prooien van de krabben deed verdwijnen. De Chinese wolhandkrab zelf tolereert echter 
zwaar vervuilde wateren. De krabbenpopulaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
vertoonden gelijkaardige evoluties, maar in mindere mate dan deze in Duitsland. Door de 
recente verbetering van de rivierwaterkwaliteit komen de krabben weer talrijk voor in de 
Europese rivieren.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De vrij in het water levende (pelagische) larven kunnen met de stromingen meeliften, 
waardoor deze krab snel de kusten van Europa kon koloniseren [21]. De kanalen faciliteren de 
verdere verspreiding naar de binnenwateren [9]. De Chinese wolhandkrabben kunnen ook 
over land migreren en koloniseren op deze manier andere rivierbekkens [22]. Mogelijk heeft 
scheepvaart ook de verdere verspreiding versterkt, aangezien de Chinese wolhandkrab 
zich tussen de aangroei op scheepsrompen (bv. in lege ‘schelpen’ van zeepokken) kan 
verstoppen [23].
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(Potentiële) effecten en maatregelen

De Chinese wolhandkrab is opgenomen op de Unielijst van invasieve exoten (Verordening 
(EU) nr 1143/2014) waardoor een verbod geldt op het verhandelen, bezitten en uitzetten 
van de soort. EU-lidstaten dienen de soort op te sporen en te verwijderen, of in geval van 
gevestigde populaties, maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan.

De financiële impact van deze krabbensoort in Duitsland (sinds 1912) wordt geschat op 80 
miljoen euro [23]. De Chinese wolhandkrabben zorgen immers voor schade aan de visserij 
door het stelen van aas, het opeten van vissen in netten en het beschadigen van visnetten. 
De krab vormt ook een bedreiging voor de kweekvis en zijn voedsel in installaties voor 
aquacultuur [7, 22-24]. Verder kunnen grote aantallen Chinese wolhandkrabben bermen en 
dijken beschadigen door het graven van holen [25] en de watertoevoer van irrigatiesystemen 
en watervoorzieningssystemen blokkeren [23].

Deze krabben zijn generalistische alleseters of omnivoren en eten algen, viseieren, afval 
en verscheidene soorten ongewervelden, waaronder wormen en schelpdieren [7, 25]. Ze 
kunnen door hun agressieve vraatzucht een bedreiging vormen voor de lokale flora en 
fauna [22] en concurreren met inheemse en geïntroduceerde rivierkreeftjes voor dezelfde 
niche [22, 23]. Hierdoor behoort hij tot de top-100 van ergste invasieve soorten ter wereld. 
Daarnaast kan hij ook de gastheer zijn van de kreeftenpest, een ziekte die tevens tot 
deze top behoort omdat hij zeer dodelijk is voor rivierkreeften. Deze pest komt van nature 
voor in Noord-Amerika, waar de inheemse rivierkreeften zich mettertijd hebben kunnen 
aanpassen. Wanneer deze ziekte ergens anders toeslaat, bv. in Europa, kan hij er echter 
voor zorgen dat de gehele populatie rivierkreeften van het gebied uitsterft [26]. 

In zijn oorsprongsgebied (Azië) zijn Chinese wolhandkrabben dragers van de parasitaire 
platworm ‘oriental lung fluke’ Paragonimus westermani [11]. Indien de krabben bij 
consumptie onvoldoende gekookt worden bestaat het risico dat deze parasieten ook de 
mens infecteren. De kans dat deze parasiet in Noord-Europa problemen veroorzaakt (zoals 
long- of neurologische ziekten) is echter klein, omdat een noodzakelijke tussengastheer in 
zijn cyclus (een slakkensoort) hier niet voorkomt [23].

Pogingen tijdens de voorbije decennia om zo veel mogelijk juveniele krabben te vangen 
terwijl deze stroomopwaarts migreren bleken tot voor kort onvoldoende efficiënt [20]. In de 
Kleine Nete te Grobbendonk werd in februari 2018 door de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) in samenwerking met Universiteit Gent een krabbensleuf (val) geïnstalleerd waarin 
volgens persberichten tijdens het eerste anderhalf jaar ruim 1 miljoen krabben werden 
gevangen.

Een andere oplossing zou zijn om de krab aan te wenden als voedselbron voor de mens. 
De jacht op de krabben zou hun aantallen significant kunnen doen afnemen. In China 
wordt de Chinese wolhandkrab immers aanzien als een delicatesse, de soort wordt er 
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dan ook al langer verkocht op markten. Voornamelijk de vrouwelijke geslachtsklieren of 
gonaden worden sterk geapprecieerd.

Sinds kort echter beginnen ook de Europeanen de gastronomische geneugten van deze 
soort te ontdekken. Tot enkele jaren geleden was de Chinese wolhandkrab niet van 
commerciële betekenis maar werd het dier eerder als plaag gezien. Voor Nederlandse 
palingvissers blijkt deze krabbensoort nu een welgekomen extra bron van inkomsten, 
nu de palingbestanden in onze streken sterk achteruitgaan. Het gros van de gevangen 
wolhandkrabben wordt naar Italië en Tsjechië geëxporteerd. Veel vissers leveren tevens 
rechtstreeks aan Chinese restaurants in Nederland. Vooral de in Nederland wonende 
Chinezen en Thai doen de vraag naar wolhandkrabben stijgen. In 2003 was de opbrengst 
in Den Oever al 11 ton met een waarde van 36.000 euro, een jaar later 22 ton met een 
waarde van 83.600 euro [27]. In België is dergelijk officieel circuit (nog) niet voorhanden [28].

Doordat de Chinezen zoveel wolhandkrabben eten, vreest men voor overbevissing van de 
populatie in de Jangtsekiang rivier. In China wordt de Chinese wolhandkrab nu massaal 
gekweekt voor lokale consumptie (500.000 ton in 2005; 1,14 miljard dollar per jaar) [9]. 
De krabben worden ook gebruikt als aas voor het vissen op paling, in de productie van 
vismeel, voor meststof in de landbouw en in cosmetica producten [23]. 

Specifieke kenmerken

De Chinese wolhandkrab is eigenlijk geen echte mariene soort. Het is een zoetwatersoort 
die in de late zomer vanuit stromen, rivieren en kanalen naar estuaria trekt om er te broeden 
[7]. Soms komen ze zelfs uit het water om verder te trekken over land. Zo kunnen ze zich 
ook verplaatsen tussen verschillende rivierbekkens [22]. 

Na de paring trekken de eierdragende wijfjes verder zeewaarts en blijven de ganse winter 
in diep water op de bodem van estuaria en kustwateren. Een wijfje kan 250.000 tot 1 
miljoen eitjes dragen. Pas in de lente gaan ze terug naar de brakke estuaria, waar de eitjes 
ontluiken tot larven [7]. De in het water zwevende (planktonische) larven blijven in het brakke 
water tot ze zich settelen en metamorfoseren tot kleine, juveniele krabbetjes. Deze trekken 
dan geleidelijk de rivier op naar het zoete water, waar ze hun levenscyclus voltooien. Niet 
alle individuen trekken de rivier op, sommige blijven ook het brakke water bewonen [25]. Na 
twee tot drie jaar zijn ze geslachtsrijp [2].

Chinese wolhandkrabben kunnen enorme afstanden afleggen. Men heeft ze in Praag 
aangetroffen, ongeveer 750 km stroomopwaarts in de Elbe. In China werden er exemplaren 
gerapporteerd op 1.300 km van de zee, in de Jangtsekiang rivier [22].

De Chinese wolhandkrab kun je gemakkelijk herkennen aan de bruine ‘wollen 
handschoenen’ op de scharen, vooral aanwezig bij de grotere mannetjes. De scharen 
hebben een witte tip. Het schild (carapax) is rond van vorm (3 tot 10 cm breed) en bevat 
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vier zijdelingse stekels (het vierde paar is zeer klein) en ze hebben een bultje tussen de 
ogen. De poten van een volwassen krab zijn over het algemeen meer dan twee keer zo 
lang als de carapax breed is. 

Sinds 2003 is er echter een andere exotische krab opgedoken in onze contreien, die ook 
behaarde scharen heeft: de penseelkrab Hemigrapsus takanoi. Deze soort wordt echter 
minder groot en heeft een vierkante carapax zonder stekels tussen de ogen [29].
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Wetenschappelijke naam
Gammarus tigrinus Sexton, 1939 [1] 

De tijgervlokreeft Gammarus tigrinus is een soort die oorspronkelijk enkel 
voorkwam in Noord-Amerika. De soort werd in Europa geïntroduceerd via het 
ballastwater van transportschepen, zoals rond 1931 in Engeland en Ierland, maar 
werd in Duitsland (1957) en Nederland (1960) ook opzettelijk geïntroduceerd. 
In 1991 werd de tijgervlokreeft voor het eerst in België waargenomen. Mogelijk 
gebeurde de introductie in België door natuurlijke verspreiding via de Maas, of 
onopzettelijk tijdens het uitzetten van vissen afkomstig uit Nederland in Belgische 
waterlopen. Het is een soort die voorkomt in zoete tot brakke milieus, waar hij zich 
vaak door toedoen van de mens snel kan verspreiden.

Lector
Pieter Boets

Tijgervlokreeft 

Gammarus tigrinus

© Lodewijk Roelen
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Oorspronkelijke verspreiding

De tijgervlokreeft komt oorspronkelijk voor in brakke Noord-Amerikaanse waterlopen met 
zoutgehaltes van 1 tot 20 à 25 psu [2, 3]. Zijn natuurlijk verspreidingsgebied reikt van de Saint 
Lawrence rivier in Quebec tot Florida. De soort komt algemeen of dominant voor op de 
bodem in intergetijdengebieden. Hij verkiest grote, stille of traag bewegende watermassa’s 
[4] en bodems bedekt met riet, hard substraat of zand [2, 3].

Eerste waarneming in België

Men heeft lang aangenomen dat het eerste kreeftje in België werd verzameld in de Grote Put 
van Ekeren (Antwerpen) in april 1996 [5]. Het tijgervlokreeftje bleek echter al veelvuldig voor 
te komen in waterstalen uit 1991, afkomstig uit vier verschillende Kempense kanalen [6]. De 
aanwezigheid werd echter niet eerder vastgesteld omdat de stalen slechts gedetermineerd 
werden op genus-niveau. Hierdoor werd er geen onderscheid gemaakt met de inheemse 
vlokreeftjes, zoals Gammarus duebeni of Gammarus pulex [6]. 

Verspreiding in België

De tijgervlokreeft wordt gekenmerkt door een brede zouttolerantie en komt in Vlaanderen 
voor in water met een zoutgehalte tussen 0,03 en 9,6 psu [7]. Ter vergelijking: het zeewater 
van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Deze zouttolerantie heeft er 
mee voor gezorgd dat het tijgervlokreeftje tegenwoordig het meest algemene vlokreeftje 
in Vlaanderen is, waar het sinds 1999 in nagenoeg alle polderwaterlopen te vinden is [7-9]. 
In het studiegebied wordt de tijgervlokreeft eveneens aangetroffen langsheen het kanaal 
Gent-Terneuzen en brakke polderwaterlopen [10]. Over de recente verspreiding (voorbije vijf 
jaar) zijn geen gegevens beschikbaar.

Verspreiding in onze buurlanden

Het tijgervlokreeftje werd in 1931 ontdekt in de brakke Engelse waterlopen rond Droitwich 
en Coventry (nabij Birmingham). Deze exemplaren werden bovendien gebruikt om de 
soort officieel te beschrijven [11].

Op basis van getuigenissen van vissers uit Lough Neagh (Noord-Ierland) die beweerden 
dat vlokreeften hun netten beschadigden, vermoedden sommige wetenschappers dat 
deze soort al vóór 1931 in Ierland aanwezig was. In dat geval zou het tijgervlokreeftje 
tijdens de Eerste Wereldoorlog via ballastwater van Amerikaanse schepen in de Ierse 
Bann rivier geïntroduceerd zijn. Vandaag domineert het tijgervlokreeftje de Noord-Ierse 
waterlopen Lough Neagh, Lough Erne en de monding van de Bann rivier [4].
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In 1957 werden Engelse exemplaren in Duitsland gekweekt en bewust uitgezet in de 
Duitse rivier de Wezer en haar bronrivier de Werra om er de door zoutvervuiling verdwenen 
inheemse vlokreeften te vervangen [3, 12]. Deze tijgervlokreeftjes trokken vanaf 1967 via de 
monding van de Wezer en de monding van de Eems op naar de Baltische Zee, waar ze 
sinds 1979 voorkomen [3, 13]. De vlokreeft profiteert van het lage zoutgehalte in de Baltische 
zee. Sinds 2005 bezet het kreeftje er zowel het Wislahaf (het strandmeer tussen Polen en 
Rusland), de Bay of Puck als de Finse Golf [14]. Gammarus tigrinus werd voor het eerst in 
het noorden van de Baltische zee aangetroffen in 2003, waar het zijn verspreidingsgebied 
verder aan het uitbreiden is [20-24]. 

In Nederland kan men tijgervlokreeftjes waarnemen sinds mei 1964. In de herfst van 1965 
domineerden ze reeds het IJsselmeer en kwamen ze ook voor in het Veluwemeer en de 
binnenwateren van Noord-Holland [4, 15, 16]. Het centrum van het verspreidingsgebied viel 
samen met de locatie waar op 26 juli 1960 enkele tientallen tijgervlokreeftjes – afkomstig 
uit Lough Neagh in Ierland – werden uitgezet (Kooizand (IJsselmeer), nabij Enkhuizen), 
nadat de experimenten erop waren beëindigd [15, 16]. De wetenschappers gingen ervan uit 
dat de diertjes zich in het wild niet zouden kunnen voortplanten, aangezien ze dat ook 
niet deden in gevangenschap. Er werd vanuit gegaan dat enkele tientallen vlokreeftjes te 
weinig zouden zijn om aanleiding te geven tot een permanent gevestigde populatie [16]. 
Genetisch onderzoek bevestigde echter de Ierse oorsprong van de huidige Nederlandse 
tijgervlokreeftpopulatie [3]. Bij verder onderzoek in de jaren ‘70 werden de tijgervlokreeftjes 
aangetroffen in nagenoeg alle wateren in het zuiden en het oosten van het land en de brakke 
wateren aan de kustgebieden [3, 12, 17]. Vanaf 1984 begon men het tijgervlokreeftje ook waar 
te nemen rond de eilanden Texel, Terschelling en Ameland [18]. De introducties van de 
niet-inheemse Kaspische slijkgarnaal Chelicorophium curvispinum en de reuzenvlokreeft 
Dikerogammarus villosus in de Nederlandse Rijn, respectievelijk in 1987 en 1995, zorgen 
voor concurrentie met het tijgervlokreeftje [19].

In Noord-Frankrijk werd het tijgervlokreeftje voor het eerst gesignaleerd in 1991 in de 
Moezel, een zijrivier van de Rijn. Van daaruit verspreidde de soort zich snel naar de Seine, 
de Rhône (beiden in 1995) en de Loire (2003). In 2005 werden de tijgervlokreeftjes ook aan 
de Zuid-Bretoense kust waargenomen. 

Rekening houdend met de huidige verspreiding en de ecologische niche van het 
tijgervlokreeftje, wordt voorspeld dat in Europa vooral de regio’s rond de Middelandse en 
Zwarte Zee een groot risico inhouden voor de verdere verspreiding van deze soort. Door 
de intensieve handel met Noord-Amerika en Europa houden ook de kusten van Oost-Azië, 
Ivoorkust en Australië globaal gezien een hoog risico voor invasie in [25]. 
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Wijze van introductie

De oorspronkelijke introductie in Europa vond reeds vóór 1931 plaats, allicht via het 
ballastwater van transportschepen [4]. Nadien hebben er eveneens opzettelijke introducties 
plaatsgevonden, zoals in Duitsland om de door vervuiling verdwenen inheemse 
vlokreeftjes te vervangen [12], of in Nederland, als resultaat van een foute inschatting van 
een wetenschapper, waarbij men dacht dat de soort niet in het wild kon overleven [15].

De manier waarop het tijgervlokreeftje de Belgische wateren heeft bereikt, is tot op 
heden giswerk [26]. Mogelijk heeft de soort vanuit Nederland – via de Maas of het 
Zuidwillemsvaartkanaal – de Belgische waterlopen bereikt [5]. Voor de introductie in de Grote 
Put van Ekeren zijn er twee hypothesen. Mogelijk werd het tijgervlokreeftje geïmporteerd 
samen met visuitzettingen uit Nederland. Volgens een alternatieve hypothese kan het ook 
zijn dat sportduikers of watervogels die kort tevoren in Nederlandse wateren gedoken 
hadden, deze niet-inheemse soort onbewust met zich meebrachten tijdens een volgende 
duik in de Grote Put van Ekeren [5].
 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het tijgervlokreeftje heeft een korte levenscyclus in vergelijking met onze inheemse 
soorten (de brakwatervlokreeft Gammarus duebeni en Gammarus zaddachi [7]) en is al na 
anderhalve maand volwassen. Bovendien kunnen volwassen exemplaren zich tot 16 maal 
per jaar voortplanten en tijdens één seizoen dus verscheidene generaties produceren. Onze 
inheemse soorten hebben daarentegen tot zes maanden nodig om volwassen te worden. 
De eerste nieuwe generatie – die in de lente geboren wordt – kan zich dus ten vroegste in 
de herfst voortplanten. Tijdens de herfst zijn de temperaturen echter lager, waardoor de 
eieren langzamer tot ontwikkeling zullen komen. Bovendien hebben de exemplaren die in 
de lente al volwassen zijn, slechts één tot vier voortplantingscycli per jaar [12].

Daarnaast wordt de tijgervlokreeft gekenmerkt door een grote zouttolerantie: bij optimale 
temperaturen kan de soort overleven in zoutgehaltes tussen tussen 0,3 en 11 psu [27]. 
Sommige wetenschappers stellen zelfs dat de soort zoutgehaltes tot 29,5 psu kan verdragen 
[12]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 
35 psu. Ze zijn ook beter bestand tegen zuurstoftekort en wisselende temperaturen [28, 

29] in vergelijking met de twee inheemse soorten [7, 12, 17]. Tevens hebben tijgervlokreeftjes 
minder moeite te overleven in vervuilde gebieden of gebieden die sterk beïnvloed zijn door 
menselijke activiteiten. Aangezien net deze gebieden steeds meer voorkomen, verkleint 
ook dit het relatieve succes van onze inheemse soorten [30].

Deze twee factoren – het snel kunnen voortplanten en de brede tolerantie voor 
omgevingsfactoren – zorgen ervoor dat het tijgervlokreeftje, net als vele andere uitheemse 
soorten, zich gemakkelijk kan vestigen en gedijen. 



Geleedpotigen - 217

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Dankzij zijn brede zouttolerantie kan het tijgervlokreeftje zowel in zoete als brakke 
waterlopen overleven. Eerdere berichten die stellen dat deze soort zich niet in zeer zoet 
water kan voortplanten [12] worden betwist, aangezien de soort ook in zoet water massaal 
aangetroffen kan worden [31]. 

Deze brede zouttolerantie heeft mogelijk een belangrijke invloed gehad op het 
verspreidingspatroon van het tijgervlokreeftje in Vlaanderen, waar het zoutgehalte van de 
waterlopen tijdens de afgelopen 20 jaar is afgenomen. Het tijgervlokreeftje kwam steeds 
vaker en in grotere aantallen voor in waterlopen waar het zoutgehalte daalde. Sommige 
auteurs beweren dat de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van inheemse 
populaties verband houdt met de daling in saliniteit, en in mindere mate het gevolg is van 
concurrentie met het tijgervlokreeftje [7].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Na de introductie van de tijgervlokreeft konden de inheemse vlokreeften in de Rijn, de 
Nederlandse waterlopen en de Baltische Zee zich moeilijker handhaven [12, 17]. Het 
tijgervlokreeftje heeft een competitief voordeel: ze kunnen zich sneller voortplanten en zijn 
beter bestand tegen een waaier aan omgevingsfactoren. Bovendien kan deze omnivoor zich 
voeden met kleinere inheemse vlokreeftsoorten [12, 14]. Aangezien predator-prooi relaties erg 
belangrijk zijn, heeft de komst van het tijgervlokreeftje een grote impact op het ecosysteem. 
Niet alleen worden zijn prooien meer opgejaagd, ook ondervinden de oorspronkelijke jagers 
een afname in voedselaanwezigheid, waardoor de populaties achteruitgaan. Zo verspreid 
de invloed van slechts één soort zich over het gehele voedselweb van het ecosysteem [32].

Het tijgervlokreeftje heeft zowel een positieve als een negatieve impact op de visserij. Na 
haar introductie in Duitsland en Nederland, werd de soort erg geapprecieerd als visvoeder 
[33]. Een nadeel is de schade aan visnetten die de tijgervlokreeften geregeld aanbrengen 
[12, 16]. 

Toen de Duitsers in 1957 tijgervlokreeftjes in de Wezer rivier introduceerden brachten ze 
onbewust een ongewenste gast mee. Binnenin de tijgervlokreeftjes hield zich immers de 
parasiet Paratenuisentis ambiguus verscholen. De parasiet leeft in palingen en gebruikt het 
tijgervlokreeftje enkel om zijn voortplantingscyclus te vervolledigen [34]. Deze blijkt dan ook 
problemen te veroorzaken bij palingen in Duitse rivieren en meren.
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Specifieke kenmerken

Het tijgervlokreeftje is een relatief klein vlokreeftje (4 tot 11 mm) [35] en voedt zich voornamelijk 
via het filteren van organisch materiaal uit de waterkolom. Als omnivoor consumeert het 
zowel diertjes, planten, algen en dood organisch materiaal [14].

De naam tigrinus duidt op een wat donker streeppatroon bij net gevangen individuen. Dit 
streeppatroon verdwijnt echter snel als de dieren in formol of alcohol worden bewaard, 
waardoor het geen eenvoudige opdracht is om de kleinere exemplaren van andere 
vlokreeftjes te onderscheiden [5]. Tijdens de zomerfase zijn volledig volwassen mannelijke 
exemplaren te herkennen aan de aanwezigheid van gekroesde haren op hun antennes, 
poten en achterste uitsteeksels [11, 16].
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Wetenschappelijke naam
Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835) [1]

De blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus kwam oorspronkelijk enkel voor in de 
Noordwest-Pacifische regio, maar werd via schepen – in ballastwater of 
vastgehecht op de romp – naar Europa gebracht. De soort werd voor het eerst 
in Europa waargenomen in 1999, in Frankrijk en Nederland. In 2006 is de krab 
ook in België waargenomen, in Knokke-Heist en Nieuwpoort. De blaasjeskrab 
Hemigrapsus sanguineus en de verwante penseelkrab Hemigrapsus takanoi zijn 
heel talrijk aanwezig langs onze kust, zowel in het intergetijdengebied als dieper in 
zee. Er bestaat geen twijfel dat deze exoten onze plaatselijke systemen beïnvloeden, 
hoewel er nog geen sluitende studies zijn. Het zijn beiden predatoren van allerlei 
ongewervelden en ze treden in competitie met de inheemse krabbenfauna.

Blaasjeskrab

Hemigrapsus sanguineus

© Filip Nuyttens

Lector
Cédric d’Udekem d’Acoz
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Oorspronkelijke verspreiding

De blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus leefde oorspronkelijk enkel langs de Oost-
Aziatische kusten, van het Russische eiland Sakhalin tot Hong Kong [2, 3].

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van de blaasjeskrab in het studiegebied vond plaats op 13 
augustus 2004, nabij Hoedekenskerke, in het Nederlandse deel van de Westerschelde. 
Hier werden op het ponton van de veerboot – tussen mosselen – drie blaasjeskrabben 
aangetroffen [4]. In België werd op 20 juli 2006 – op een golfbreker in Knokke-Heist – voor 
het eerst een blaasjeskrab gevangen door spelende kinderen: gewapend met geopende 
mosselen aan een touwtje, oogstten de kinderen 150 strandkrabben Carcinus maenas en 
een vrouwelijke blaasjeskrab [5]. 

Verspreiding in België

Sommige studies beweren dat de krab eerst werd geïntroduceerd langs de Belgische 
en Nederlandse kust [6, 7]. Na de eerste waarneming op Belgisch grondgebied (in 2006) 
voorspelde men dat de blaasjeskrab in de erop volgende jaren algemeen zou worden 
waargenomen aan de Belgische kust [5]. Dit werd bekrachtigd toen de soort een maand 
later op verschillende plaatsen in Nieuwpoort werd verzameld, zowel onder de rotsblokken 
van een strandhoofd, als op het westelijke staketsel [8]. In 2008 bleek de blaasjeskrab 
inderdaad talrijk aanwezig over de hele kustlijn: de soort komt vooral voor in en rond havens 
– zoals in Nieuwpoort en Oostende – maar werd ook al waargenomen in de Oostendse 
Spuikom. Ook op de strandhoofden van Koksijde en Raversijde werd de soort al gezien, 
en zelfs langs de oevers van de Schelde is het geen onbekende [9]. 

Tegenwoordig is de blaasjeskrab ook al te vinden rondom offshore (diep in zee) 
windmolenconstructies in het Belgisch deel van de Noordzee. In tegenstelling tot sommige 
andere uitheemse soorten, die snel de weg naar de windmolenparken vonden, duurde 
het voor de blaasjeskrab na de constructie drie tot vier jaar vooraleer deze aangetroffen 
werd. Voorlopig komt de blaasjeskrab uitsluitend op ‘gravity-based foundations’ (GBFs) 
voor, omdat dit funderingstype het best de rotsachtige formaties benadert waarop de 
soort normaal gedijt [10]. Verder is deze krab zeer algemeen geworden op de Belgische 
golfbrekers, waar ze tegenwoordig talrijker voorkomt dan de strandkrab Carcinus maenas 
[11].
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Verspreiding in onze buurlanden

De blaasjeskrab werd op Europees grondgebied ongeveer gelijktijdig in Frankrijk en 
Nederland gevonden. De eerste waarneming (twee mannelijke krabben) gebeurde op 21 
augustus 1999 in de Nederlandse Oosterschelde. Acht dagen later werden in het Franse 
Le Havre voor het eerst blaasjeskrabben gesignaleerd. Hier bleek de populatie al zo groot, 
dat men vermoedde dat de blaasjeskrab al minstens sinds 1998 aanwezig was [12]. In 
Nederland duurde het tot april 2003 vooraleer er nieuwe exemplaren gesignaleerd werden, 
op de pier van de Hoek van Holland (aan de monding van de Maas, nabij Den Haag) [13]. 
Sinds 2004 wordt deze exoot regelmatig waargenomen in de Delta regio, vooral in de 
Ooster- en Westerschelde [4, 13, 14]. 

Ondertussen breidde de blaasjeskrab zijn areaal in 2007 ook verder noordwaarts uit, tot in 
het zuidwesten van de Duitse Waddenzee [3, 7]. Tegen 2008 had de blaasjeskrab zich over 
grootste deel van de Franse zijde van het Engelse Kanaal verspreid [6]. In de Noordzee zou 
de krab zich, gezien het relatief warme Europese klimaat, verder kunnen verspreiden naar 
het noorden tot wel 60°N [3]. In 2014 werd de soort ook geobserveerd ter hoogte van de 
Engelse zuidkust [16].
 
De blaasjeskrab is sinds augustus 2001 ook geïntroduceerd in de Middellandse Zee, 
meer specifiek langs de kusten van de Adriatische Zee [15]. Gezien dit tot op heden de 
enige waarneming betreft, lijkt de soort zich er niet permanent gevestigd te hebben [6]. 
Desalniettemin zijn er geen klimatologische of fysiologische barrières die een zuidwaardse 
migratie tegenhouden. De krab zou zich dus verder kunnen verspreiden naar de 
Middellandse Zee en de westkust van Noord-Afrika. In 2008 werd deze soort voor de 
eerste keer in de Zwarte Zee opgemerkt [17]. De blaasjeskrab zal zich hier wellicht nooit 
kunnen vestigen, omdat ongunstige condities de verdere ontwikkeling van de larven 
verhinderen [17].

Wijze van introductie

Het is niet met zekerheid gekend hoe deze soort in Europa werd geïntroduceerd. Zoals bij 
vele soorten het geval is, kan ook deze soort onze kusten op verschillende wijzen hebben 
bereikt. Allicht werd de soort geïntroduceerd via het ballastwater van schepen [3]. Ook is 
het mogelijk dat juveniele blaasjeskrabben – die zich in de aangroeilaag op de romp van 
transportschepen verstopt hebben – aan de basis stonden van enkele van de Europese 
populaties. Men vermoedt ook dat larven of juveniele krabben zich tussen de schelpen 
kunnen schuilhouden tijdens het transport van oesterbroed uit Japan. Het transport via 
schepen kan de eerste waarnemingen nabij grote internationale havens verklaren, terwijl 
oesterimport de introducties nabij oesterkwekerijen kan verklaren [10, 15]. Ook kan men 
niet uitsluiten dat de soort onafhankelijke introducties gekend heeft, gebruik makend 
van verschillende transportvectoren. Dit was onder andere het geval ter hoogte van de 
westkust van de Verenigde Staten, waar meervoudige introducties werden aangetoond [18]. 
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Een natuurlijke introductie via de Atlantische Oceaan vanuit de Verenigde Staten is echter 
onmogelijk. Onder optimale omstandigheden hebben de vrijlevende larven ongeveer dertig 
dagen nodig om zich tot krab te ontwikkelen, en deze ontwikkelingsperiode is gewoon te 
kort om de Atlantische oversteek te maken via zeestromingen [15]. 

Binnen Europa kan de soort zich vanuit reeds gevestigde populaties (bv. in Frankrijk) wel 
op natuurlijke wijze gaan uitbreiden naar omliggende gebieden, en dit zowel in noord- als 
zuidwaartse richting. Dit is misschien het geval voor de Belgische situatie, waar zowel een 
introductie vanuit Frankrijk als vanuit de Ooster- of Westerschelde tot de mogelijkheden 
behoort [5, 12]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Blaasjeskrabben vind je vooral tussen rotsen, op strandhoofden en pieren. De talrijk 
aanwezige strandhoofden en pieren aan de Belgische kust werken de lokale verspreiding 
verder in de hand [5, 19]. 

De blaasjeskrab leeft in het intertidaal, i.e. de zone tussen de laag- en hoogwaterlijn. Af 
en toe worden exemplaren teruggevonden in open water, maar dan steeds dichtbij de 
kust. De soort neemt echter ook de zone in boven de hoogwaterlijn (de ‘spatzone’ of het 
‘hoog littoraal’) [2, 20]. Deze spatzone komt enkel bij springtij en stormen onder water te 
staan. Het is een gebied vol gevaren, althans vanuit het standpunt van een mariene krab: 
predatoren liggen er op de loer en er zijn grote schommelingen in temperatuur, zoutgehalte 
en vochtigheid. Er is echter geen enkele lokale krabbensoort die in deze zone vertoeft en de 
blaasjeskrab kent er dan ook geen competitie [10, 20]. De krabben dringen meestal niet diep 
door in estuaria [3]. Verder stelt Hemigrapsus sanguineus weinig eisen aan zijn leefomgeving 
en kan de soort zich gemakkelijk aanpassen aan temperatuurschommelingen. 

Observaties wijzen uit dat deze krab een generalistische predator is [3]. De blaasjeskrab 
voedt zich voornamelijk met plantaardig materiaal, maar verorbert ook zeepokken, 
vlokreeftjes, pissebedden, borstelwormen en mosselen [2, 20]. De soort predeert tevens op 
andere, kleinere krabben [3]. Strandkrabben die net een prooi bemachtigd hebben, worden 
vaak aangevallen door blaasjeskrabben. Ze gaan de strandkrabben niet te lijf met hun 
scharen, maar verdrijven ze door stoten uit te delen met hun looppoten [21]. 

Niet alleen het gebrek aan competitie, maar ook het feit dat er in Europa geen parasieten 
voorkomen die de blaasjeskrab infecteren, speelt in zijn voordeel [22]. Dit in tegenstelling tot 
de strandkrab, die wel geteisterd wordt door een parasiet, gekend als het krabbenzakje 
Sacculina carcini [2, 5]. Krabben die met deze parasiet besmet zijn kunnen niet meer vervellen 
en zich niet meer voortplanten. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Vanuit gevestigde Europese populaties wordt een secundaire verspreiding in de hand 
worden gewerkt door natuurlijke processen (meeliften van larven op de zeestroming) en 
door de scheepvaart tussen de Europese havens [5, 12]. 

De blaasjeskrab produceert tot 40.000 eitjes per keer en kan tot drie broedsels per 
broedseizoen maken, wat bijdraagt tot de snelle verspreiding van de soort. De heersende 
temperatuur speelt hierbij wel een grote rol: in koud water is het voortplantingsseizoen 
namelijk korter, zijn er minder opeenvolgende broedsels en ontwikkelt de blaasjeskrab 
zich ook trager. Het zoutgehalte speelt tevens een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
de blaasjeskrab. Een saliniteit onder de 25 psu verhindert immers de metamorfose van 
het laatste larvenstadium tot een volwassen krab [20], niettegenstaande volwassen krabben 
zoutgehaltes tot beneden de 10 psu kunnen verdragen [12]. Ter vergelijking: het zeewater in 
onze Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De voedsel- en omgevingsvereisten van de blaasjeskrab overlappen in belangrijke mate 
met die van jonge strandkrabben Carcinus maenas. Blaasjeskrabben schrikken er zelfs 
niet voor terug om jonge strandkrabben aan te vallen en te prederen. 

De blaasjeskrab kan tevens in competitie treden met de – eveneens niet-inheemse – 
penseelkrab Hemigrapsus takanoi. Deze laatste is echter kleiner en heeft meer beschutting 
nodig, waardoor hij in sommige gebieden wel eens het onderspit zou kunnen delven [2, 4]. 
De penseelkrab zal echter niet helemaal verdwijnen, aangezien hij in de meer beschutte, 
slibrijkere regio’s beter gedijt dan de blaasjeskrab [23]. 

Verder wordt er geopperd dat Hemigrapsus sanguineus mogelijk een effect heeft op 
commerciële soorten zoals mosselen, oesters, strandgapers en wieren, door een 
overvloedige consumptie van deze soorten [22, 24]. 

In de Verenigde Staten blijkt de blaasjeskrab een lege niche te bewonen. Op de locaties 
waar hij het meest voorkomt, blijkt hij geen negatieve impact te hebben op de inheemse 
krabbenpopulaties. Integendeel, grote aantallen blaasjeskrabben gaan er hand in hand 
met een hoge soortenrijkdom [25]. 

Er zijn tot nu toe geen maatregelen bekend om de invasie van de blaasjeskrab in te perken, 
noch in Noord-Amerika, noch in Europa. Tevens is de soort reeds te verspreid zodat 
maatregelen niet meer effectief zullen zijn [11].
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Specifieke kenmerken

De blaasjeskrab heeft een bijna vierkant rugschild met een rood- tot donkerbruine kleur 
en lichtere groenachtige vlekken. De zijranden van het rugschild hebben drie tanden. Op 
de scharen zijn paarsrode vlekken aanwezig, terwijl op de andere poten afwisselend licht/
donkere banden waar te nemen zijn. De mannetjes hebben tussen de vingers van hun 
scharen een blaasje, waar ze hun naam aan te danken hebben. Bij het vrouwtje zijn deze 
blaasjes echter niet aanwezig. 

De mannetjes worden gemiddeld 4,3 cm breed, terwijl de vrouwtjes gemiddeld net geen 4 
cm worden. Het rugschild wordt maximaal 5 cm breed [5]. 

De blaasjeskrab lijkt sterk op de penseelkrab Hemigrapsus takanoi en kan er gemakkelijk 
mee verward worden. De penseelkrab heeft echter een meer effen kleurenpatroon en 
is eerder bruingroen, hoewel jonge exemplaren toch witte vlekken kunnen vertonen. 
De soorten kunnen ook van elkaar onderscheiden worden door hun grootte. Met een 
gemiddelde rugschildbreedte van 3,5 cm voor de mannetjes van de penseelkrab is deze 
dus kleiner dan de blaasjeskrab. Verder heeft de penseelkrab geen rode vlekken op de 
bovenzijde van zijn scharen en bezit het mannetje een tuf haartjes waar bij de blaasjeskrab 
het blaasje voorkomt [2, 5]. 
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Wetenschappelijke naam
Hemigrapsus takanoi Asakura & Watanabe, 2005 [1]

Nadat bleek dat de krabbensoort Hemigrapsus penicillatus in Frankrijk wijdverspreid voorkwam, 
kreeg hij in 1998 de Nederlandse naam ‘borstelkrab’, vanwege de borstelachtige beharing op zijn 

schaarpoten [2]. Na de eerste waarnemingen ervan in Nederland, in 2000, werd hij penseelkrab 
gedoopt, afgeleid van de Latijnse soortnaam penicillatus [3]. Onder deze laatste naam werd de 
soort ook bekend in onze streken. Echter, in 2005 werden de twee vormen opgesplitst in twee 
verschillende soorten. De ene vorm behield de naam Hemigrapsus penicillatus, de andere vorm 
werd omgedoopt tot Hemigrapsus takanoi. De soortnaam takanoi verwijst naar de naam van de 
wetenschapper die deze vorm als eerste ontdekte [4]. Toen bleek dat Hemigrapsus takanoi, en 
niet Hemigrapsus penicillatus, de soort was die in Europa werd geïntroduceerd, kwam men tot 

de conclusie dat men de penseelkrab in het Nederlands naar de verkeerde soort genoemd heeft. 
Omdat de naam penseelkrab echter reeds ingeburgerd was, blijven we vandaag een verkeerde 

naam hanteren, hoewel er met ‘borstelkrab’ er een correctere naam voorhanden is.

Penseelkrab (borstelkrab)

Hemigrapsus takanoi 

© Jonas Mortelmans

Lector
Cédric d’Udekem d’Acoz
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Oorspronkelijke verspreiding

De penseelkrab – ook wel ‘borstelkrab’ genoemd – kwam oorspronkelijk enkel voor langs 
de Oost-Aziatische kusten, van het Russische Sachalin tot in Taiwan [5]. Hij komt daar 
algemeen voor in het intertidaal (i.e. tussen de hoog- en laagwaterlijn) langs rotskusten, 
onder stenen en in de modder [3]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van de penseelkrab in het studiegebied vond plaats op 9 december 
2001 nabij Rhittem, aan de oostelijke oever van de Nederlandse Westerschelde [6]. De 
eerste waarneming in België vond plaats op 19 augustus 2003, in de subtidale zone tussen 
mosselkluiten vanop de pontons in het Montgomerydok van de Oostendse jachthaven [7]. 

Verspreiding in België

De eerste vondst in Oostende leidde onmiddellijk tot het opstarten van een 
inventarisatiecampagne, die meteen succesvol bleek: langs de oever van de Oostendse 
vaargeul (ten zuiden van het oosterstaketsel) trof men grote hoeveelheden penseelkrabben 
aan, die zich onder de mosselen verscholen hielden. Ook in Zeebrugge was het prijs: op 
21 augustus 2003 werden in het Verbindingsdok penseelkrabben aangetroffen, op een 
met mosselen bedekte rotsblok [7]. 

Deze inventarisatiecampagne bracht aan het licht dat de penseelkrab eind 2003 al vrij 
algemeen voorkwam in de Belgische zee- en jachthavens: zowel in Oostende, Zeebrugge, 
Blankenberge en Nieuwpoort [8] werd de exoot aangetroffen, alsook op strandhoofden 
in Duinbergen en in het Zwin [7]. Ook op de strandhoofden in Knokke-Heist komt deze 
niet-inheemse krab veelvuldig voor tussen de mosselbedden [9]. Vandaag de dag komt de 
penseelkrab ook voor in Antwerpen, nabij Doel [10]. 

De penseelkrab Hemigrapsus takanoi kwam oorspronkelijk enkel voor in de 
Noordwest-Pacifische regio, maar werd via transportschepen – in het 
ballastwater of in de aangroeilaag op de romp – naar Europa gebracht. Het 
kleine krabbetje werd in maart 1994 voor het eerst gevestigd waargenomen in 
Europa, nabij La Rochelle (Frankrijk). De eerste waarnemingen in België dateren 
van 19 augustus 2003 in de haven van Oostende. De penseelkrab en de nauw 
verwante blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus kennen nu een talrijk voorkomen 
langs onze kust. 
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Algemeen kan gesteld worden dat deze exotische krab ondertussen abundant aanwezig is 
langsheen de Belgische kust [11]. In een studie (2010) op verschillende sites in de Vlaamse 
havens werd de soort vooral in de buurt van kunstmatige substraten aangetroffen [12]. 
De soort blijkt eveneens veelvuldig voor te komen tussen de oesterbanken van de niet-
inheemse Japanse oester Crassostrea gigas [7], die bijzonder abundant aanwezig is op 
harde substraten in de Vlaamse havens [11].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming in Europa dateert van 14 augustus 1993, in het Duitse Bremerhaven. 
Op de romp van een transportschip – dat auto’s uit Japan vervoerde – werden tussen de 
aangroeilagen zes levende penseelkrabbetjes aangetroffen. Men schatte dat het schip 
wellicht enkele honderden exemplaren met zich mee moet gedragen hebben [5]. De eerste 
melding van een gevestigde populatie kwam echter niet uit de haven van Bremerhaven, 
maar uit de Golf van Biskaje, nabij La Rochelle (Frankrijk; maart 1994). Daarop volgend 
breidde Hemigrapsus takanoi zijn areaal snel uit en kwam eind 1996 voor van het Spaanse 
Laredo tot het Franse Fromentine. De soort werd hier snel heel algemeen waargenomen 
en op sommige plekken werden tot 20 krabben per m2 aangetroffen [13]. Het Franse areaal 
werd verder uitgebreid en in 1999 kwam deze exoot ook voor in Le Havre. Enkele jaren 
later (2006) werd een zeer dense populatie – meer dan 60 exemplaren per m2 – ontdekt 
nabij Duinkerke. In Bretagne blijft het penseelkrabbetje echter grotendeels afwezig [14]. 

Het eerste Nederlandse exemplaar werd op 21 april 2000 verzameld, nabij het Sas van 
Goes in de Oosterschelde [3]. Al snel bleek de soort reeds her en der voor te komen in de 
Oosterschelde. Vanaf eind 2001 nam men de penseelkrab waar in de Westerschelde [6] en 
toen reeds werd voorspeld dat deze inwijkeling één van de meest algemene krabbensoorten 
in Nederland zou worden [15]. Sinds 2006 werden eveneens exemplaren aangetroffen in de 
Nederlandse Waddenzee [16]. De soort komt ook voor in het Grevelingenmeer. In Zeeland 
werd de soort tevens in het subtitaal waargenomen, tot op minstens 20 meter diepte, 
maar wel steeds in de nabijheid van de kust [17]. 

Op 2 december 2007 werden de eerste penseelkrabben – met uitzondering van de in 
1993 aangetroffen exemplaren op de romp van een schip – in Duitsland (Nedersaksen) 
ontdekt, nabij Norddeich [18]. In 2013 werd de soort tevens in het zuiden van Engeland 
aangetroffen [19]. Gevestigde populaties spreiden zich nu van Nedersaksen in Duitsland tot 
Cotentin schiereiland in Frankrijk (54°N-49°N) [20]. 

Wijze van introductie

De penseelkrab zou in onze contreien verzeild zijn geraakt via de scheepvaart. Enerzijds 
kunnen penseelkrabbetjes zich verstoppen onder en tussen de aangroei van mosselen, 
oesters en wieren op scheepsrompen [5] en zich zo vanuit de havens verder verspreid 
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hebben. Anderzijds wordt ook geopperd dat penseelkrabbetjes in het ballastwater 
aanleiding kunnen geven tot nieuwe populaties in Europa [14]. Via deze weg kunnen zowel 
planktonische larven – typisch voor schaaldieren – als volwassen individuen getransporteerd 
worden [21]. Een andere mogelijkheid is dat deze niet-inheemse soort geïntroduceerd werd 
via de invoer van Aziatische oesters, zoals de Japanse oester Crassostrea gigas [21], naar 
La Rochelle of naar de nabijgelegen baai van Arcachon [13]. 

De secundaire verspreiding (lokaal) vindt ondermeer plaats via het transport van larven 
via de heersende zeestromingen, maar kan ook in de hand worden gewerkt door de 
pleziervaart [7]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De penseelkrab vindt in Europa een gelijkaardig klimaat terug als in zijn natuurlijk 
verspreidingsgebied (Japan en China). Deze exoot vestigt zich bij voorkeur onder stenen 
tussen de hoog- en laagwaterlijn, een habitat dat talrijk voorkomt langs de Belgische kust, 
met zijn vele havens, dijken en strandhoofden [5]. Specifieke abiotische factoren zoals pollutie 
en fysische verstoring zijn karakteristiek voor havengebieden [21]. Deze eigenschappen 
lijken het voorkomen van Hemigrapsus takanoi op deze plaatsen te bevorderen [21]. De 
krabbetjes zouden namelijk ‘voorbereid’ zijn op vervuilde habitats, vanwege de ongunstige 
condities tijdens hun transport in het ballastwater van het schip [22]. Hierdoor hebben ze 
een groot voordeel ten op zichte van de inheemse soorten die hier niet tegen opgewassen 
zijn. Daarnaast voelen ze zich ook beter op beschutte plaatsen waar de hydrodynamica 
laag is, wat ook typisch is voor havengebieden [21]. Al lijken deze krabben nog beter te 
gedijen in nog meer beschutte regio’s, zoals de Nederlandse Oosterschelde [9]. 

In de laatste jaren zijn de oppervlaktes aan harde substraten toegenomen. Dit is deels 
het gevolg van de opkomst van Japanse oesterbedden, maar is tevens het resultaat van 
de aanleg van artificiële harde substraten in het kader van bv. offshore windmolenparken. 
Deze processen hebben de verspreiding van de penseelkrab wellicht bevorderd [7]. Verder 
is het frequente gezamenlijke voorkomen van de Japanse oester Crassostrea gigas en de 
penseelkrab mogelijks het resultaat van een overlap in habitatsvoorkeur, maar een andere 
verklaring zou kunnen inhouden dat de krabben zich voeden met jonge oesters [7]. 

De reproductieve periode bij Hemigrapsus takanoi is zeer lang (ongeveer zes maanden) in 
vergelijking met andere krabben van het Hemigrapsus genus, die soms maar zes dagen 
reproductief actief zijn [21]. Soms leggen deze dieren wel meer dan vijf broedsels per jaar af 
[7, 21]. Dit, samen met een korte ontwikkelingstijd van de eitjes – soms slechts 12 dagen – en 
een snelle ontwikkeling van de larven tot volwassen dieren – tot enkele maanden –, stelt de 
soort in staat om gebieden snel te koloniseren [7]. 
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Finaal kent deze soort een sterke tolerantie voor variabele zoutgehaltes, en komt de krab 
voor in milieus met een saliteit tussen 15 en 35 psu [21]. Ter vergelijking: het zeewater in 
onze Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De penseelkrab heeft nood aan beschutte plekjes. Deze vindt hij in de vorm van 
schelpdierbanken, strandhoofden en haveninfrastructuren. Waar deze niet voorhanden 
zijn – bv. op het strand – zal de soort dus moeilijk kunnen overleven. Het feit dat de 
penseelkrab in het Schelde-estuarium [10] voorkomt, bewijst dat hij goed bestand is tegen 
lagere zoutgehaltes [5, 7]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De penseelkrab kan in hoge aantallen voorkomen: tot 80 individuen per m2 [24]. Deze hoge 
aantallen werden opgemeten aan de Franse Opaalkust [14, 20] en aan het Veerse Meer in de 
Nederlandse Delta [24]. Er bestaat geen twijfel over dat een niet-inheemse soort, die al na 
enkele jaren al in zulke grote aantallen voorkomt, de plaatselijke (eco)systemen beïnvloedt. 

Penseelkrabben worden vaak aangetroffen in het gezelschap van onvolwassen 
strandkrabben Carcinus maenas. Beide soorten zijn opportunisten wat betreft habitat- 
en voedselkeuze. Het is dan ook de vraag of de strandkrab (of meerdere inheemse 
krabbensoorten) na verloop van tijd weggeconcureerd kan worden als gevolg van 
competitie voor beperkte ruimte en voedselbronnen met de penseelkrab [7, 25]. Uit een 
Nederlandse studie uit 2010 bleek dat Hemigrapsus takanoi tegenwoordig in competitie 
treedt met jonge strandkrabben door hen uit hun schuilplaatsen te verjagen. Hierdoor ging 
het aantal strandkrabben fel achteruit in de Nederlandse wateren. Dit blijkt niet het geval 
te zijn in zachte sedimenten, waar de strandkrab wel kan overleven en zich voortplanten, 
omdat Hemigrapsus takanoi hier amper voorkomt [24]. Inmiddels is op vele locaties langs de 
Nederlandse Oosterschelde weer een stijging van het aantal strandkrabben te zien, terwijl 
de penseelkrabpopulaties afnemen. Geregeld wordt waargenomen dat grote exemplaren 
van strandkrabben zich voeden met penseelkrabben [26]. 

Wetenschappers waarschuwen echter voor sterk schommelende trends in de aantallen 
van Hemigrapsus takanoi [21]. Een populatie-afname in het ene jaar zegt niets over de 
mogelijke trend tijdens het daaropvolgende jaar. Er wordt dan ook sterk aangeraden om 
frequent te monitoren, want op termijn kan deze soort een bedreiging vormen voor de 
biodiversiteit en het functioneren van de kustgemeenschappen [21].

Aan de andere kant zijn maatregelen, om de opmars van deze exoot te stuiten, niet voor 
de hand liggend en werden deze vooralsnog niet uitgewerkt. Hierdoor zijn ecologische 
verschuivingen in de inheemse fauna en flora op termijn niet uit te sluiten [2]. 
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Specifieke kenmerken

De penseelkrab is een vrij kleine krabbensoort. Het rugschild (carapax) is eerder vierkant 
van vorm en wordt maximaal 28 mm breed. Aan beide zijkanten van het rugschild zijn drie 
tanden aanwezig [2]. Mannetjes hebben grotere scharen dan de vrouwtjes, met een plukje 
sponsachtig haar. Het rugschild is bruin-, groen-, of grijskleurig en de onderzijde van het 
lichaam is witachtig. Jonge exemplaren hebben soms grote witte vlekken op het rugschild 
[2, 10]. 

Er is weinig bekend over de levenscyclus van Hemigrapsus takanoi, alhoewel deze 
waarschijnlijk heel erg gelijkt op de levenscyclus van Hemigrapsus penicillatus. Voor 
2005 werden deze soorten immers als dezelfde soort aanzien. Dit gezegd zijnde kunnen 
vrouwelijke penseelkrabben gedurende de zomermaanden meerdere broedsels per jaar 
dragen. De ontwikkelingsduur van het broedsel en van de larven is sterk afhankelijk van 
de watertemperatuur, alhoewel maturiteit meestal na een paar maanden bereikt wordt [24]. 

In het toekomstig klimaatscenario is het mogelijk dat het kolonisatiesucces van de 
penseelkrab verder zal toenemen, waardoor het areaal van deze soort kan uitbreiden naar 
locaties die momenteel als ongeschikt worden aanzien op basis van te koude temperaturen 
[26]. Strandkrabben Carcinus maenas zoeken in de koudere wintermaanden immers 
doorgaans dieper water op, weg van het strand. Penseelkrabben daarentegen trekken 
niet weg. Door de kou worden ze echter sloom waardoor ze ’s winters dan ook een meer 
teruggetrokken bestaan leiden [7]. De soort komt zowel voor in intergetijdengebieden als op 
grotere dieptes, tot 20 meter [17].

De penseelkrab kan verward worden met de nauw verwante blaasjeskrab Hemigrapsus 
sanguineus, een meer recente niet-inheemse soort aan de Europese kusten. Deze laatste 
soort heeft een meer gevlekt rugschild en een leerachtig blaasje op de scharen in plaats 
van het plukje haar. De penseelkrab is ook iets kleiner dan de blaasjeskrab en heeft een 
eerder oranje bruine kleur. De pereiopoda hebben in tegenstelling tot de blaasjeskrab geen 
horizontale strepen en eerder korte en robuste setae [18]. 
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Wetenschappelijke naam
Hemimysis anomala Sars, 1907 [1]

De Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala komt van nature voor in de 
Kaspische en Zwarte Zee en in de Don rivier (Rusland), waar veel losse 
stenen of kleiige oevers met holten aanwezig zijn. De soort werd als visvoeder 
geïntroduceerd in een aantal wateren van de voormalige Sovjet-Unie. De 
populaties breidden echter verder uit en koloniseerden Europese wateren. Op 12 
oktober 1999 werd de Kaspische aasgarnaal waargenomen in een brakwatervijver 
vlakbij de Antwerpse haven. De Kaspische aasgarnaal is een efficiënte alleseter 
die kan gedijen in zowel stilstaand als stromend water. Doordat de soort niet 
kan overleven in water met een hoog zoutgehalte, wordt zijn verspreiding echter 
beperkt tot de zoete en brakke delen van rivieren.

Kaspische aasgarnaal

Hemimysis anomala 

Lector
Jan Soors

© Rof Offermans
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Oorspronkelijk verspreidingsgebied

De Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala komt van nature voor in de Kaspische en 
Zwarte Zee en in de Don rivier (Rusland). Deze aasgarnaal geeft de voorkeur aan een 
leefomgeving of habitat met veel losse stenen of kleiige oevers met holtes [2]. 

De soort werd later als visvoeder geïntroduceerd in een aantal wateren in de voormalige 
Sovjet-Unie (inclusief Litouwen). De populaties breidden echter uit en bereikten algauw de 
Baltische Zee [2].

Eerste waarneming in België

Op 12 oktober 1999 werd de Kaspische aasgarnaal voor het eerst waargenomen in de 
brakwater-vijver ‘Galgenweel’, vlakbij de Antwerpse haven [3]. Deze vijver staat via een sluis 
in verbinding met de Zeeschelde, naar waar het water bij een te hoog peil kan weglopen.

Verspreiding in België

Naast de waarnemingen in het Galgenweel, werd de soort nog op een aantal plaatsen 
teruggevonden. In 2004 werd namelijk een exemplaar gevonden in een koelwatertank van 
het chemiebedrijf BASF, gelegen in de haven van Antwerpen [4], en twee jaar later – in 2006 
– kwamen nog twee waarnemingen binnen uit de Schelde nabij de Belgisch-Nederlandse 
grens [5]. Nochtans wordt deze soort slechts zelden gedetecteerd in de Zeeschelde, wat 
kan wijzen op het feit de heersende milieuomstandigen niet als optimaal gelden voor deze 
soort [6].

De soort werd eveneens opgemerkt in een sloot nabij de haven van Oostende [7, 8]. Overige 
(beperkte) waarnemingen werden gedaan in het Gavermeer (Kortrijk), het Donkmeer 
(Overmere), de Schelde ter hoogte van Dendermonde en de Damse Vaart in Hoeke en 
Damme (www.waarnemingen.be).

Verspreiding in onze buurlanden

Hemimysis anomala verspreidt zich verbazend snel ondanks zijn beperkte 
dispersiecapaciteit. Hij kan namelijk niet verspreid worden door bijvoorbeeld vogels en 
kan amper stroomopwaarts zwemmen. Tot de jaren ‘60 bevond de aasgarnaal zich alleen 
maar in mondingen van rivieren die in de Zwarte Zee en in de Zee van Azov uitmondden. In 
1960 werd de soort bewust uitgezet in meren in Litouwen. Van daaruit kon de garnaal zich 
stroomafwaarts naar de Baltische Zee verplaatsen. In 1992 was er een eerste waarneming 
in Finland. Daarna volgden Zweden (1995) en Polen (2002). De soort werd in 1998 tevens 
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in Duitsland gevonden en werd vijf jaar later eveneens in Tsjechië (2003) gerapporteerd. 
In de andere richting breidde de soort ook verder uit naar het Donau-Rijn systeem dat de 
Zwarte Zee met de Noordzee verbindt [9]. 

De Kaspische aasgarnaal werd voor het eerst in Nederland waargenomen in juni 1997, 
nabij Amsterdam [10]. Wetenschappers vonden de soort in vismagen uit de Rijn (nabij 
Nijmegen) en het Haringvliet (Rotterdam) [11]. Ook in de Biesbosch (gelegen tussen Maas 
en Rijn) en in de rivieren Maas en Waal werden exemplaren van deze soort waargenomen 
[12]. Met uitzondering van het Haringvliet, betreffen de waarnemingsplaatsen telkens 
zoetwatermilieus. 

In 2005 werd de Kaspische aasgarnaal ook waargenomen in het Verenigd Koninkrijk [13]. 
In het Verenigd Koninkrijk was het echter lange tijd een raadsel hoe de soort de afgesloten 
gebieden in Nottinghamshire heeft gekoloniseerd. Twee mogelijke opties werden 
weerhouden: (1) de jaarlijkse internationale roeiwedstrijd, waarbij men ervan uitgaat dat de 
roeiboten verstekelingen meebrachten, of (2) de exoot werd opzettelijk geïntroduceerd als 
levend aas door sportvissers [13]. In april 2008 is deze garnaal ook voor het eerst gevonden 
in het hartje van Ierland, in het Shannon River Basin District, waar het nu wordt beschouwd 
als gevestigd [14].

Men verwacht dat deze aasgarnaal nog in andere brakwaterbassins langs de Europese 
kusten populaties zal opbouwen [3, 10, 11]. Zo werden in 2004 en 2005 nog hoge aantallen 
van de soort waargenomen nabij Gdansk (Polen, Baltische Zee) [2]. Ook in de regio rond 
de Amerikaanse Grote Meren is de garnaal aan zijn opmars bezig. Buiten de Grote Meren, 
waar de soort al langer voorkwam, werd hij in Augustus 2009 ook gevonden in Lake 
Oneida, in de buurt van het Ontariomeer, wat de eerste vondst betrof buiten de Grote 
Meren [15].

Wijze van introductie

De Kaspische aasgarnaal is in onze streken beland via gebiedsuitbreiding vanuit Nederland. 
Deze aasgarnaal kan op twee verschillende manieren in Nederland terecht gekomen zijn: 
enerzijds via gebiedsuitbreiding vanuit de Donau of de Rijn, of anderzijds via ballastwater 
van schepen komende van de Zwarte Zee of de Baltische regio [12].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Dankzij een aantal kenmerken is de Kaspische aasgarnaal in staat om snel nieuwe gebieden 
te koloniseren. De soort tolereert zoutgehaltes tussen 0,5 en 18 psu [16]. Ter vergelijking, 
het zeewater in de Noordzee heeft een saliniteit of zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Deze 
soort zal in zeewater dus niet kunnen overleven. Verder is de Kaspische aasgarnaal een 
efficiënte alleseter, die zowel kan gedijen in stilstaand als instromend water [3, 12].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Kaspische aasgarnaal doet aan verticale diurnale migratie. Dit betekent dat deze diertjes 
zich overdag bij de bodem ophouden (tot 30 meter diep), waarbij ze de veiligheid van 
spleten en holtes opzoeken. ’s Nachts stijgen ze dan in grote aantallen in de waterkolom, 
zelfs tot aan het wateroppervlak [12]. De Kaspische aasgarnaal heeft daardoor overdag 
beschutting nodig in de vorm van spleten of holtes [2]. Dit habitat moet dus aanwezig zijn 
voor de overleving van de soort. Doorgaans vormt dit echter geen probleem, omdat de 
meeste waterpartijen dergelijke schuilplaatsen hebben. 

Hemimysis anomala tolereert geen zoutgehaltes boven 18 psu. Deze aasgarnaal zal zich 
dus enkel kunnen verspreiden in zoete en brakke milieus. Gezien West-Europa een sterk 
verbonden netwerk van beken, rivieren en kanalen heeft, kan de soort zijn leefgebied dus 
nog sterk uitbreiden. Ook de oorsprongsgebieden van deze soort – de Kaspische en 
Zwarte Zee – hebben een lager zoutgehalte (2 tot maximaal 20 psu) dan de Noordzee 
(34-35 psu) [16]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De Kaspische aasgarnaal is een alleseter of omnivoor, maar heeft een sterke voorkeur 
voor watervlooien (Cladocera) [3, 11, 12]. Wetenschappers merken onder andere een sterke 
achteruitgang van watervlooien, mosselkreeftjes (Ostracoda), raderdiertjes (Rotifera) en 
ongewervelde predatoren in wateren waar de Kaspische aasgarnaal voorkomt [12]. Hierdoor 
zou de introductie van deze exoot gevolgen kunnen hebben voor de soortensamenstelling 
van het zoöplankton (dit zijn dierlijke organismen die vrij in de waterkolom leven) [3, 11, 12]. 

In het algemeen gaan de aantallen en de diversiteit van het zoöplankton erop achteruit 
na een invasie van de Kaspische aasgarnaal, zoals al is waargenomen in verschillende 
gebieden in Nederland [12]. Aangezien zoöplankton, en dan vooral watervlooien, de 
belangrijkste grazers zijn van algen, kan dit grote algenbloeien veroorzaken, waardoor de 
kwaliteit van het water sterk achteruit kan gaan. Aan de andere kant kan dit terug worden 
tegengewerkt door de larven van de Kaspische aasgarnaal zelf, aangezien deze zeer 
efficiënte grazers zijn. Toch kan de waterkwaliteit nog in het gedrang komen aangezien de 
uitwerpselen van de larven de chemische samenstelling van het water kunnen veranderen. 
De Kaspische aasgarnaal vormt op zijn beurt een potentiële voedselbron voor veel vissen, 
waardoor dergelijke predatie op zijn beurt de aasgarnalenpopulatie zou kunnen inperken. 
Het is echter nooit zeker of een predator zal overschakelen naar een nieuwe voedselbron, 
waardoor de vispopulatie alsnog kan afnemen te wijten aan de verminderde concentratie 
aan inheems zoöplankton (de huidige prooien). Op deze wijze wordt de ganse voedselketen 
verstoord, aangezien dergelijke tendenzen zich verder manifesteren tot op de hogere 
trofische niveaus, zoals de roofvissen en -vogels die zich met deze vissen voeden [17, 18]. 
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Specifieke kenmerken

Volwassen dieren hebben doorgaans een lichaamslengte van 5,5 tot 12,5 mm en zijn 
dus gemiddeld genomen wat kleiner dan de twee andere in het zoetwater voorkomende 
aasgarnalen (de inheemse Neomysis integer en de niet-inheemse Limnomysis benedeni). 
Op het lichaam bevinden zich vaak sterk rood gepigmenteerde vlekjes, die deze soort de 
bijnaam ‘bloedrode aasgarnaal’ opleverde. Een overzicht van de detailkenmerken voor 
een correcte determinatie van deze soort zijn te vinden in de literatuur [10]. 

Aasgarnalen doen aan geslachtelijke voortplanting gecombineerd met broedzorg. Zoals 
bij alle aasgarnalen het geval is, houdt het wijfje de weinige eieren (maximum 30) bij zich in 
een broedbuidel of marsupium [13]. Verder zijn deze garnalen omnivoor en leven ze in diep 
tot sublittoraal water [19, 20]. In de Zwarte Zee leven de garnalen meestal op dieptes van 6 
tot 10 meter, met maxima tot 20 meter, en vermijden ze direct licht [20]. 
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Wetenschappelijke naam
Incisocalliope aestuarius (Watling & Maurer, 1973) [1]

Van oorsprong komt de Estuariene poliepvlo Incisocalliope aestuarius voor in 
riviermondingen langs de Amerikaanse Atlantische kust. Via schepen, 
door aanhechting aan de romp of in het ballastwater, werd deze soort 
geïntroduceerd in Europa. De eerste waarneming in België vond plaats in de 
Zeeschelde, in oktober 1996. Deze vlokreeft komt enkel voor in het brakke water 
van estuaria. Opmerkelijk is dat de soort in de Westerschelde bijna uitsluitend 
voorkomt in associatie met hydroïdpoliepjes, een habitat die nauwelijks door 
inheemse vlokreeften wordt benut. 

Estuariene poliepvlo

Incisocalliope aestuarius

Lector
Jan Soors
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Oorspronkelijke verspreiding

De oorspronkelijke verspreiding van de Estuariene poliepvlo strekt zich uit over 
riviermondingen, tussen Delaware en Georgia, langsheen de Amerikaanse oostkust [2].

Eerste waarneming in België

De eerste Belgische waarneming van de Estuariene poliepvlo vond plaats in de 
Zeeschelde nabij de Nederlandse grens en dateert van oktober 1996 [2]. De exemplaren 
werden aanvankelijk verkeerdelijk gedetermineerd als Pleusymtes glaber [3]. Omdat het 
onwaarschijnlijk is dat deze soort zich in de Zeeschelde kan handhaven, werd dit materiaal 
herbekeken, en zo bleek dat het de Estuariene poliepvlo Incisocalliope aestuarius betrof [2]. 

Uit nieuwe analyses van oude stalen [4] bleek dat de Estuariene poliepvlo reeds in 1991 in 
het brakke deel van de Westerschelde was, maar ook hier verkeerdelijk als Pleusymtes 
glaber gedetermineerd werd [2]. In de periode tussen 1988-1991 werd in het oostelijke deel 
van de Nederlandse Westerschelde – tussen Saeftinghe en de Belgische grens – reeds een 
hoge densiteit van exemplaren teruggevonden die als Pleusymtes glaber gedetermineerd 
werden [5]. Daar deze exemplaren niet herbekeken werden, kan er niet met zekerheid 
gezegd worden dat het hier eveneens om de Estuariene poliepvlo gaat [2].

Verspreiding in België

In 2003 reikte het gekende verspreidingsgebied van de Estuariene poliepvlo in het 
Schelde-estuarium van Baarland (30 km stroomopwaarts van de monding) tot in Doel 
(5 km stroomopwaarts van de Belgisch-Nederlandse grens) [2]. Deze poliepvlo wordt in 
de Westerschelde vooral waargenomen in modderige poeltjes tussen stenen, net boven 
de laagwaterlijn, vastgehecht op hydroïdpoliepjes (voornamelijk poliepen van Gedraaide 
zeedraad Hartlaubella gelatinosa). In de Westerschelde hechtten deze poliepen zichzelf 
vast op niet-inheemse Japanse oesters Crassostrea gigas. Er vonden eveneens enkele 
waarnemingen van de Estuariene poliepvlo plaats op stenen op dieptes van 5 tot 9,5 m [2]. 

In de Zeeschelde blijft de soort vooralsnog een zeldzame soort die enkel onder de 
laagwaterlijn wordt aangetroffen. Hier lijkt de soort minder afhankelijk te zijn van de 
aanwezigheid van hydroïdpoliepjes. Na 2002 is de soort enkele malen teruggevonden in 
hyper- en epibenthosstalen stroomafwaarts Antwerpen, maar met de grootste regelmaat 
in stalen uit de nabijheid van Doel [6].
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Verspreiding in onze buurlanden

In Europa is de Estuariene poliepvlo voorlopig enkel gekend in het Schelde-estuarium [7]. 

Wijze van introductie

De Estuariene poliepvlo heeft de Schelde wellicht bereikt door zich vast te hechten 
aan scheepsrompen of via het ballastwater van schepen [2]. Omdat de juvenielen van 
vlokreeftjes zich niet efficiënt verspreiden zal het Europese verspreidingsgebied van deze 
soort waarschijnlijk beperkt blijven [2]. Dit blijkt ook uit het feit dat deze soort in Europa enkel 
in België en Nederland (Westerschelde en Noordzeekanaal) voorkomt. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De verspreiding van de Estuariene poliepvlo in de Schelde wordt voornamelijk in de 
hand gewerkt door de aanwezigheid van artificiële harde substraten, zoals stenen voor 
oeverversterking en kademuren. Deze vlokreeft komt bij ons voor in associatie met 
hydroïdpoliepen die zich op deze vaste substraten gevestigd hebben. Omdat dit habitat 
amper benut wordt door inheemse soorten, ondervindt de Estuariene poliepvlo bij ons 
nauwelijks concurrentie [2].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

In het oorsprongsgebied – de Amerikaanse oostkust – kan men de Estuariene poliepvlo 
terugvinden in brakwatergebieden met zoutgehaltes variërend van 10 tot 33 psu. Daarnaast 
kan deze exoot hier temperaturen tussen -2 en 29 °C verdragen. Door zijn vermogen om 
grote verschillen in zoutgehalte (euryhalien) en temperatuur (eurytherm) te tolereren, kan hij 
aarden in een brede waaier aan habitats en vormt hij een potentiële indringer voor andere 
Europese estuaria [2].

De Estuariene poliepvlo hecht zich krachtig vast op de verticale delen van 
hydroïdpoliepkolonies. De structuur van de monddelen zou suggereren dat deze exoot 
als parasiet op deze kolonies leeft. Dit vlokreeftje wordt vooral aangetroffen vastgehecht 
aan Gedraaide zeedraad Hartlaubella gelatinosa, een hydroïdpoliepsoort die bijna exclusief 
voorkomt op niet-inheemse Japanse oesters Crassostrea gigas. Deze laatste heeft zich 
ondertussen tot diep in het Schelde-estuarium gevestigd op de veelvuldig aanwezige 
artificiële harde substraten, waarna de vestiging van Gedraaide zeedraad en later de 
Estuariene poliepvlo mogelijk werd [2].



246 - Geleedpotigen

De afwezigheid van de Estuariene poliepvlo tussen hydroïdpoliepen in de haven van 
Walsoorden (Nederlandse Westerschelde) suggereert dat de voorkeur van deze soort 
uitgaat naar snelstromend water, zoals die in de vaargeul. Het is echter niet uitgesloten dat 
andere ongunstige omstandigheden in de haven aan de basis liggen van zijn afwezigheid 
[2].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het is niet gekend welke effecten deze soort op zijn omgeving heeft.

Specifieke kenmerken

De Estuariene poliepvlo is met het blote oog moeilijk van andere vlokreeftsoorten te 
onderscheiden. Via de microscoop onderscheidt de Estuariene poliepvlo zich door de 
ronde oogvorm, de kale urosoom en de afwezigheid van een tand op de rug ter hoogte 
van de pootjes [2].

In tegenstelling tot de inheemse vlokreeftjes is deze soort nauw verbonden met 
hydroïdpoliepen, zoals Gedraaide zeedraad. Bij het verzamelen van deze zeedraadkolonies 
vertoont deze vlokreeft een typische vluchtreactie door naar het midden van de kolonie 
te kruipen. Door zijn donkerbruine kleur en lichtbruine strepen en vlekken is deze exoot 
moeilijk te onderscheiden tussen de hydroïdpoliepkolonies [2].
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Wetenschappelijke naam
Megabalanus coccopoma (Darwin, 1854) [1]

De Grote roze zeepok Megabalanus coccopoma was oorspronkelijk enkel te 
vinden langs de westkusten van Centraal- en Zuid-Amerika. Deze zeepok 
werd in Europa voor de eerste maal waargenomen in 1851, op de romp van een 
schip aangemeerd in Le Havre, Frankrijk. In België nam men deze exoot voor 
het eerst waar in 1997 op boeien vóór de kust. De Grote roze zeepok is een 
opportunistische soort en maakt deel uit van de vaste aangroeigemeenschap van 
scheepsrompen en andere harde oppervlakken. Bovendien treedt ze in competitie 
met inheemse zeepokken. 
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Oorspronkelijke verspreiding

Oorspronkelijk kwam de Grote roze zeepok voor langs de Centraal- en Zuid-Amerikaanse 
kusten van de tropische Stille Oceaan [2]. Deze zeepok is inheems ter hoogte van de kusten 
van Baja Californië tot Peru [3]. Het is een opportunistische soort die zich het best vestigt 
in recent verstoorde gebieden, op scheeprompen, boeien of op grote kreeftachtigen in de 
lage intergetijdenzone, tot op een diepte van maximaal 100 meter [4]. 

Eerste waarneming in België

Tijdens een studie over de aangroeigemeenschap op boeien voor de Belgische kust, vond 
men in 1997 voor het eerst een tiental exemplaren van deze zeepok op een boei ter 
hoogte van de Kwintebank, op zo’n 10 km vóór de kust van Nieuwpoort [2].

 
Verspreiding in België

Sinds 1997 worden exemplaren van de Grote rode zeepok gemeld in de Belgische 
wateren, zowel op boeien als op drijvende voorwerpen [2, 5-7]. 

In het studiegebied werden in 2006 losliggende en lege exemplaren gevonden in 
een koelwaterinlaat van de elektriciteitscentrale van Borssele, in de Nederlandse 
Westerschelde. Wellicht zijn deze exemplaren gestorven door te lage temperaturen [8].

 
Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming voor Europa dateert van 1851, toen deze zeepok op de romp van 
een schip in Le Havre (Noordwest-Frankrijk) werd gevonden [9]. 

In Nederland dateert de eerste waarneming van de Grote roze zeepok van 1976, op boeien 
vóór de kust van Terschelling, in het noorden van Nederland. Er werden toen een tiental 
exemplaren verzameld. De identificatie was echter niet evident. Oorspronkelijk werden 
deze levende zeepokken geïdentificeerd als het vulkaantje Perforatus perforatus [10]. Toen 
men enkele jaren later dit materiaal herbekeek vermoedde men dat het ging om de zeetulp 
Megabalanus tintinnabulum [11]. Nog later bleek ook dit verkeerd te zijn, en na een derde 
onderzoek stelde men vast dat het eigenlijk ging om de Grote roze zeepok Megabalanus 
coccopoma [2]. 

Een volgende gerapporteerde waarneming voor Nederland kwam er pas in 2004. Toen 
werd een dood exemplaar aangetroffen op een aangespoeld plastic vat bij Domburg, in 
het zuidwesten van Nederland [8]. In 2007 spoelde op het strand van Ter Heijde, nabij Den 



Geleedpotigen - 251

Haag, nog een individu aan waarvan het niet duidelijk is of het om een dood of levend 
exemplaar ging [7]. In 2009 werd deze exoot – levend – gesignaleerd in de Oosterschelde, 
nabij Bruinisse [12].

Naast Frankrijk en Nederland zijn er geen gerapporteerde meldingen van deze zeepok uit 
andere buurlanden [13]. De soort komt wel regelmatig voor in de aangroeigemeenschap op 
schepen, maar wordt dikwijls fout geïdentificeerd [14]. Wereldwijd komt de zeepok nog op 
verschillende locaties voor, zoals het oosten van de Verenigde Staten, Noord-Afrika, Japan 
en Australië [15]. 

Wijze van introductie

In de literatuur worden twee mogelijke introductiewijzen vermeld. Enerzijds kunnen 
volwassen individuen getransporteerd worden door zich vast te hechten op scheeprompen, 
waarbij de larven telkens op andere bestemmingen vrijgelaten worden in de waterkolom. 
Anderzijds kan transport van larven via het ballastwater optreden [2]. Deze laatste 
mogelijkheid wordt echter in twijfel getrokken omdat de larven van deze exoot immers 
minder tolerant zijn voor de algemene strenge ballastwatercondities [4]. 

In de Verenigde Staten kunnen de larven zich ook op natuurlijke wijze behoorlijk snel 
verspreiden richting het noorden, door mee te liften van de Golfstroom [16].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Grote roze zeepok is een opportunistische soort en vestigt zich op allerhande harde 
ondergronden, waarbij verstoorde en onbegroeide substraten de voorkeur genieten [4]. Het 
is een snelle groeier die tot 5 cm groot wordt, zowel in hoogte als in diameter. Deze exoot 
treedt gemakkelijk in competitie met andere soorten voor ruimte en voedsel [17]. 

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Gevestigd op scheepsrompen kan deze zeepok op diverse plaatsen zijn larven in de 
waterkolom vrijlaten. Zoals alle zeepokken heeft de Grote roze zeepok vrijzwemmende 
larven [17] die tot drie weken in de waterkolom vertoeven en in die tijd meegenomen worden 
door de heersende stromingen. Zo verspreiden ze zich naar nieuwe habitats, waar ze zich 
vervolgens kunnen vestigen als de milieuomstandigheden geschikt zijn [4].

Hoewel de Grote roze zeepok een tropische soort is, kan ze zich makkelijk aanpassen 
aan een nieuwe, koudere omgeving [18]. De larven van de Grote roze zeepok kunnen nog 
perfect een metamorfose ondergaan bij 16 °C, een opmerkelijk lagere temperatuur dan in 
zijn natuurlijk verspreidingsgebied. Daardoor is het waarschijnlijk dat lagere temperaturen 
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geen barrière vormen voor de zeepok en dat deze soort zich in de toekomst nog verder 
noordwaarts zal verspreiden [3]. 

Het zoutgehalte is in een nog mindere mate een bepalende factor voor het al dan niet 
kunnen vestigen van Megabalanus coccopoma. Hoewel de soort het beste gedijt in zout 
water, kan hij ook zonder al te veel problemen periodes overleven met een relatief laag 
zoutgehalte en kan bovendien ook gebieden met variabele saliniteit aan [18].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De vestiging en groei op structuren zoals scheepsrompen, boeien en verschillende 
andere (visserij)materialen veroorzaken problemen. De verhoogde weerstand die schepen 
ondervinden om door het water te glijden leidt tot een minder efficiënt brandstofverbruik. 
Vasthechting van zeepokken kan worden opgelost door het reinigen van de romp 
of kan vermeden door behandeling met een aangroeiwerende verf, wat echter een 
dure onderneming is [19]. Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan het 
ecosysteem. Sommige verven veroorzaken milieuschade tot lange tijd nadat ze uit 
circulatie werden genomen, zoals tributyltin (TBT), waarvan het gebruik reeds sinds 2003 
verboden werd [20]. 

De competitie met andere filtervoedende- en/of aangroeisoorten voor voedsel en ruimte 
kan effect hebben op de inheemse gemeenschap [21]. De twee niet-inheemse zeepokken 
Megabalanus tintinnabulum (de zeetulp) en Megabalanus coccopoma (Grote roze zeepok) 
treden niet enkel in concurrentie met onze inheemse soorten, maar ook met elkaar. Een 
onderzoek in Zuid-Brazilië toont namelijk aan dat wanneer beide soorten in competitie 
treden, de Grote roze zeepok in aantallen toeneemt ten koste van de zeetulp [22]. 

Specifieke kenmerken

De Grote roze zeepok kan tot 5 cm groot worden, zowel in de breedte als in de hoogte, 
en is daarmee één van de grotere zeepokken. De schaal bestaat uit zes overlappende 
kalkplaten, waarbij de niet-overlappende delen glad en rozerood zijn en de relatief smalle 
overlappende delen paars tot wit zijn. De centrale opening is eveneens smal [4]. Zeepokken 
voeden zich enkel wanneer ze zich onder het water bevinden. Dan wordt de centrale 
opening geopend en steken ze hun zes paar lange en behaarde rankpoten of cirri naar 
buiten. Hiermee filteren ze kleine voedseldeeltjes uit het water. 

In het veld kan men deze zeepok relatief eenvoudig onderscheiden van de eveneens 
tropische zeetulp Megabalanus tintinnabulum. De Grote roze zeepok heeft een 
kegelvormige schelp, een smalle cirkelvormige tot ovale centrale opening en een rozerode 
kleur, terwijl de zeetulp een eerder cilindervormige schelp, een minder afgeronde opening 
en een roze tot paarse kleur heeft [23]. 
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Verder zijn zeepokken simultaan tweeslachtig (hermafrodiet). Ze hebben een lange fallus 
of penis om een naburige zeepok te bevruchten [17]. De larven gaan door verschillende 
nauplius stadia, waarna er een transformatie gebeurt tot een niet-voedende cyprislarve. 
De cyprislarven zijn volledig afhankelijk van de energie die opgeslagen werd gedurende 
eerdere voedingsstadia. Deze beschikbare energie bepaalt hun overlevingssucces in het 
juveniele stadium [3, 24, 25]. 

De Grote roze zeepok kan metalen zoals koper (Cu), lood (Pb) of zink (Zn), die normaal 
gezien giftig kunnen zijn, opslaan in zijn lichaam. Door de concentratie aan deze stoffen in 
bepaalde weefsels van het lichaam te meten kunnen wetenschappers een beeld krijgen 
van de toestand en het verloop van de waterkwaliteit doorheen de tijd, en wat dit voor 
gevolgen heeft gehad op de aanwezige fauna [26].
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Wetenschappelijke naam
Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758) [1]

De zeetulp Megabalanus tintinnabulum – een zeepok – kwam oorspronkelijk 
alleen voor in tropische wateren. Het exacte oorsprongsgebied is niet gekend, 
hoewel sommigen verwijzen naar de westkust van Afrika en de Indo-Pacifische 
regio. De soort werd in Nederland al in 1764 waargenomen op scheepsrompen. 
Langsheen de Belgische kust werden in 1998 populaties van deze exoot op 
boeien ontdekt. De zeetulp behoort tot de vaste aangroeigemeenschap van 
scheepsrompen en andere harde oppervlakken. Deze zeepok treedt, wegens 
haar grootte, in competitie met inheemse zeepokken. 

Lector
Francis Kerckhof

Zeetulp

Megabalanus tintinnabulum

© Hans Hillewaert
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Oorspronkelijke verspreiding

De zeetulp is een kosmopoliet in warme zeeën [2]. Het is niet gekend waar deze zeepok 
exact vandaan komt [3]. Sommige publicaties verwijzen naar de westkust van Afrika en naar 
de Indo-Pacifische regio [4]. Dit diertje is een typische aangroeisoort op harde oppervlakken 
[5] en komt vooral voor in het sublittoraal, i.e. de zone net onder de laagwaterlijn [6]. Heel 
soms vind je deze zeepok ook in de lage intergetijdenzone [7]. 

 
Eerste waarneming in België

Tijdens onderzoek naar de aangroeigemeenschap op boeien voor de Belgische kust, 
werden in 1998 voor het eerst exemplaren van de zeetulp gevonden op drie verschillende 
locaties. Deze boeien werden tijdelijk uitgelegd en bevonden zich op verschillende 
afstanden uit de kust [5]. 

In 1881 werd bij ons reeds melding gemaakt van deze exoot, maar toen ging het om 
aangespoelde exemplaren [8]. Omdat het niet zeker is dat deze aangespoelde exemplaren 
ook effectief uit het Belgisch deel van de Noordzee afkomstig waren, wordt dit niet 
beschouwd als de eerste waarneming van deze soort.

 
Verspreiding in België

Na 1998 treft men regelmatig individuen aan op boeien vóór onze kust [2, 9]. Ook op het strand 
en langsheen de Nederlandse Westerschelde kunnen geregeld aangespoelde exemplaren 
gevonden worden. Het gaat hier zowel om exemplaren afkomstig van scheepsrompen 
als om aangespoelde fossielen uit het Plioceen [10, 11]. Zo werd bijvoorbeeld in 2005 een 
exemplaar waargenomen in De Panne, tussen het aanspoelsel op het strand [12]. 

 
Verspreiding in onze buurlanden

De eerste Europese melding van de zeetulp dateert uit 1764 in Noord-Holland (Nederland). 
De exoot werd aangetroffen op een aangemeerd schip afkomstig uit Ghana [10]. Na 1764 
spoelde deze zeepok regelmatig aan langs de westkust van Nederland, tussen Schouwen-
Duiveland (Zeeland) en Schiermonnikoog (Waddenzee) [10, 11]. Bij het bestuderen van 
aangespoelde zeetulpen, is de herkomst van het exemplaar soms te achterhalen. Zo 
ontdekte men roestsporen op de onderzijde van aangespoelde exemplaren in Nederland, 
waardoor men kon besluiten dat deze individuen hoogstwaarschijnlijk losgekomen waren 
van scheepsrompen [4]. 
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Zowel langs de Franse kust [3] als in het Verenigd Koninkrijk [13] en in het Middellandse 
Zeegebied [14] kan men de zeetulp aantreffen. Echter, in het Verenigd Koninkrijk, noch in 
het Middellandse Zeegebied, zijn er permanente populaties van deze soort gekend [13, 14]. 

 
Wijze van introductie

Bij de zeetulp zijn hoofdzakelijk de larven verantwoordelijk voor de verspreiding. Zo 
kunnen de vrijzwemmende larven via ballastwater naar nieuwe gebieden getransporteerd 
worden. Anderzijds laten de vastzittende volwassen exemplaren van de zeetulp (bv. op 
scheepsrompen) hun larven vrij in de omgeving waar ze zich op dat moment bevinden [5]. 
De larven zwemmen rond in de waterkolom en kunnen zich al na vier dagen vestigen [15].
 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De zeetulp kan aanzienlijk groot worden: tot 7,5 cm, zowel in diameter als in hoogte. Deze 
afmetingen zorgen ervoor dat deze exoot andere vastzittende organismen zoals zakpijpen, 
sponzen, mosselen of zelfs andere pokken, gemakkelijk kan overgroeien en met hen in 
competitie kan treden voor voedsel en ruimte [16]. 

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het voorkomen van de zeetulp is vooral beperkt tot het sublitoraal. Dichter bij de kust – in 
de getijdenzone – slagen de larven er door o.a. de golfslag niet in om zich te vestigen. 
Daarnaast speelt ook de aanwezigheid van licht een belangrijke rol: in de intergetijdenzone 
is de intensiteit van het licht immers te sterk, terwijl er dieper in zee dan weer onvoldoende 
licht aanwezig is voor de zeetulp [17, 18]. 

Temperatuur en zoutgehalte zijn minder belangrijk voor het overleven van de soort, hoewel 
het hier toch om een typische mariene soort gaat [6]. De zeetulp kan temperaturen tot 35 
°C weerstaan [7]. 

 
(Potentiële) effecten en maatregelen

De zeetulp is een vastzittende soort die zich kan vestigen op verschillende substraten, 
waaronder scheepsrompen. Dit verhoogt de weerstand van schepen tijdens het varen 
en resulteert in minder efficiënt brandstofverbruik. Vasthechting van zeepokken kan 
vermeden worden door een behandeling met een aangroeiwerende verf, wat echter 
een dure onderneming is [19]. Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan 
het ecosysteem. Sommige verven veroorzaken milieuschade tot lange tijd nadat ze uit 
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circulatie werden genomen, zoals tributyltin (TBT), waarvan het gebruik reeds sinds 2003 
verboden werd [20]. 

Indien de zeetulp zich hier blijvend zou vestigen, dan kan ze concurreren met inheemse 
soorten. De twee nauw verwante niet-inheemse zeepokken Megabalanus tintinnabulum (de 
zeetulp) en Megabalanus coccopoma (Grote roze zeepok) treden niet enkel in concurrentie 
met onze inheemse soorten, maar ook met elkaar. Een onderzoek in Zuid-Brazilië toont 
namelijk aan dat wanneer beide soorten in competitie treden, de Grote roze zeepok in 
aantallen toeneemt ten koste van de zeetulp [21]. 

Specifieke kenmerken

De zeetulp is relatief groot ten opzichte van andere zeepokken. Deze soort bereikt een 
diameter en hoogte tot 7,5 cm en heeft een roze tot paarse kleur. De stevige schaal bestaat 
uit zes kalkplaten en de overlap tussen twee kalkplaten is duidelijk te herkennen, omdat 
de schaal op deze plaatsen duidelijk horizontaal gestreept is. Waar geen overlap is, is de 
schaal niet geribd maar glad. Jonge individuen zijn kegelvormig terwijl de volwassenen 
eerder cilindervormig worden door het verbreden van de opening [13]. Zeepokken voeden 
zich enkel wanneer ze zich onder het water bevinden. Dan wordt de centrale opening 
geopend en steken ze hun zes paar lange en behaarde rankpoten of cirri naar buiten. 
Hiermee filteren ze kleine voedseldeeltjes uit het water.

De zeetulp is in het veld te onderscheiden van de eveneens tropische zeepok Megabalanus 
coccopoma door zijn cilindervormige schelp, een minder afgeronde opening en een roze tot 
paarse kleur, terwijl Megabalanus coccopoma een kegelvormige schelp, een cirkelvormige 
tot ovale centrale opening en rozerode kleur heeft [22, 23]. Verder heeft de zeetulp dikwijls 
een typische diamantvormige opening. Ten slotte vormen ook de sluitplaatjes een goed 
kenmerk om de soort te herkennen [11, 13]. 

Verder zijn zeepokken simultaan hermafrodiet, wat betekent dat ze op hetzelfde moment 
zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Ze zouden bijgevolg aan zelfbevruchting kunnen doen, 
maar dit wordt zoveel mogelijk vermeden. Ze beschikken tevens over een lange penis om 
een naburige zeepok te bevruchten [7]. 
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Wetenschappelijke naam
Melita nitida S.I. Smith in Verrill, 1873 [1]

De Elegante honingvlokreeft Melita nitida was oorspronkelijk enkel terug te vinden 
langs de oost- en westkusten van Noord-Amerika. Via de scheepvaart (op 
scheepsrompen of in het ballastwater) bereikte de soort Europa, waar hij in 
1998 voor het eerst werd opgemerkt in de Nederlandse Westerschelde. Dit niet-
inheemse vlokreeftje werd voor het eerst in België waargenomen in 2003, in de 
Zeeschelde ter hoogte van Doel. Opmerkelijk is dat dit vlokreeftje vooral voorkomt 
onder Japanse oesters Crassostrea gigas en onder stenen: plekken die door 
inheemse vlokreeften minder bevolkt worden.

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Melita nitida – Elegante honingvlokreeft. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.

Elegante honingvlokreeft

Melita nitida

Lector
Pieter Boets
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de Elegante honingvlokreeft strekt zich uit 
langs de Atlantische – van de Saint Lawrencebaai (Canada) tot het Yucatan schiereiland 
(Mexico) – en de Pacifische kusten van Noord-Amerika – van de Straat van Georgia in 
Canada tot de Elkhorn delta in Californië [2]. 

Mogelijk ligt de oorsprong van dit vlokreeftje enkel aan de oostkust van Noord-Amerika 
en werd de soort geïntroduceerd aan de westkust, door de massale invoer van de 
Amerikaanse oester Crassostrea virginica voor aquacultuur [2]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van het Elegante honingvlokreeftje in het studiegebied was tevens 
de eerste waarneming van de soort in Europa. Op 13 oktober 1998 werd in het brakke 
deel van de Nederlandse Westerschelde, nabij Bath, een vlokreeftje aangetroffen, dat 
oorspronkelijk als Melita sp. gedetermineerd werd [3]. Later bleek dat het hier om de 
Elegante honingvlokreeft Melita nitida ging [4]. 

Waarnemingen in de Belgische Zeeschelde lieten tot 2003 op zich wachten, toen de 
Elegante honingvlokreeft werd waargenomen ter hoogte van Oude Doel (ten noorden van 
Doel) [5].

Verspreiding in België

In het studiegebied werden na de eerste waarneming in de Nederlandse Westerschelde 
ook exemplaren van deze exoot aangetroffen nabij Walsoorden (1999) en Baarland 
(2000) [2]. Stroomopwaarts verscheen de soort in 2003 voor de eerste maal op Belgisch 
grondgebied, nabij Doel, en werd hier in 2004 opnieuw waargenomen, evenals ter 
hoogte van Fort Liefkenshoek [5]. In dit beperkt verspreidingsgebied worden relatief grote 
hoeveelheden van deze exoot gevonden [2].

In het najaar van 2009 werd de Elegante honingvlokreeft aangetroffen in het Verbindingsdok 
te Zeebrugge [6]. Het bleek hier slechts om twee individuen te gaan, over een totaal van 43 
verzamelde stalen in de havens van Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge en Zeebrugge. 
Dit wijst erop dat de soort slechts beperkt en in lage dichtheden voorkomt in de Belgische 
kusthavens [6]. 
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Verspreiding in onze buurlanden

In Nederland werd dit vlokreeftje, naast de Westerschelde, ook geregistreerd in het 
Noordzeekanaal – dat Amsterdam met de Noordzee verbindt – ter hoogte van IJmuiden 
en in de Nieuwe Waterweg, i.e. de artificiële monding van de Rijn die Rotterdam met de 
Noordzee verbindt [7]. 

In 2010 werden in het brakke deel van het kanaal van Kiel (Duitsland) een aantal exemplaren 
van dit vlokreeftje gevonden op artificieel hard substraat [7]. In 2014 werden 13 exemplaren, 
waarvan drie mannetjes, gevonden in de haven van Gdynia (Polen) [8]. In Frankrijk werd dit 
vlokreeftje tussen 2013 en 2016 gevonden in intertidale oesterbedden en onder stenen in 
het Bekken van Arcachon, het meer van Hossegor en de Gironde [9].

Wijze van introductie

De Elegante honingvlokreeft heeft waarschijnlijk de Westerschelde bereikt vanuit Noord-
Amerika, vastgehecht aan scheepsrompen of via ballastwater [2]. Na de introductie maakt 
de goede zwemcapaciteit van volwassen exemplaren de actieve verspreiding van deze 
exoot mogelijk [10].

Factoren waardoor deze soort succesrijk is in onze contreien

De verspreiding van het Elegante honingvlokreeftje in de Westerschelde wordt voornamelijk 
begunstigd door de aanwezigheid van harde substraten, zoals stenen oeverversterkingen 
en kaaimuren. Oesters die zich op deze substraten bevestigen creëren vervolgens het 
ideale habitat voor deze exoot [2]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De hoge tolerantiegraad en het aanpassingsvermogen van het Elegante honingvlokreeftje 
zorgen ervoor dat hij zich praktisch overal succesvol kan vestigen. De exoot wordt 
aangetroffen in brak water met zoutgehaltes van 3 tot 20 psu (en uitzonderlijk tot 30 psu) 
en watertemperaturen tot 32 °C [2]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft 
een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. 

Daarenboven komt de soort voor in een wijd spectrum van habitats, variërend van 
moerassen in intergetijdengebieden en modderige rivierbodems tot harde substraten 
onder de laagwaterlijn [2, 7]. Ze heeft aangetoond te kunnen overleven in wateren belast met 
verontreiniging door koolwaterstoffen [11] en is tolerant tegenover lage zuurstofconcentraties 
[10]. 
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Opmerkelijk is dat het Elegante honingvlokreeftje bij ons voornamelijk verzameld werd in 
spleten tussen Japanse oesters Crassostrea gigas en het substraat waaraan deze zijn 
vastgehecht [2]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het Elegante honingvlokreeftje (maximaal 12 mm groot) komt in onze streken voor samen 
met twee inheemse vlokreeftjes; de grotere sprinkhaanvlokreeft Gammarus locusta (tot 
30 mm groot) [12] en de sterk verwante Melita palmata (tot 16 mm groot) [13]. Voorlopig 
werd nog geen competitie aangetoond met de inheemse soorten, maar mogelijk komt 
hier verandering in als het verspreidingsgebied van de exoot groter wordt en de aantallen 
toenemen [2]. De permanente vestiging van het Elegante honingvlokreeftje in nieuwe 
gebieden wijst er immers op dat dit een robuuste en sterk competitieve soort is. Anderzijds 
kan competitie mogelijk uitblijven doordat het Elegante honingvlokreeftje zich bij ons 
voornamelijk vestigt in een nichehabitat – in de spleten tussen oesters en stenen – dat niet 
door de inheemse soorten ingenomen wordt [2].

Specifieke kenmerken

Exemplaren van deze soort zijn meestal voorzien van grijsbruine, soms groene dwarsbanden 
op lichaam, poten en antennen. Met het blote oog is het Elegante honingvlokreeftje moeilijk 
te onderscheiden van andere vlokreeftsoorten zoals Melita palmata [4]. Met een microscoop 
kunnen kleine stekels langs de zijkanten van zijn schild worden waargenomen, die uniek 
zijn voor het Elegante honingvlokreeftje [2]. 
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Wetenschappelijke naam
Monocorophium sextonae (Crawford, 1937) [1]

De wetenschappelijke soortnaam Monocorophium sextonae was oorspronkelijk Corophium sextoni 
(met mannelijke uitgang ‘i’). De persoon naar wie de soort in 1937 door de taxonoom Crawford 
werd genoemd was echter een vrouw – E.W. Sexton – en de soortnaam moest dus volgens de 

taxonomische regels vrouwelijk zijn. De uitgang op ’i’ van ‘sextoni’ werd nadien rechtgezet tot het 
vrouwelijke ‘ae’ [2].

Het oorsprongsgebied van Sexton’s slijkgarnaal Monocorophium sextonae is 
niet bekend. Het is trouwens niet zeker of het een niet-inheemse soort betreft in 
Europa. Mogelijk was de soort hier altijd al aanwezig, maar werd hij nooit opgemerkt. 
Dit vlokreeftje wordt bijgevolg door velen getypeerd als cryptogeen. De soort 
werd voor het eerst aangetroffen in stalen die tijdens de zomer van 1993 langs de 
Belgische Westkust genomen werden. Sexton’s slijkgarnaal wordt gerapporteerd 
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Oorspronkelijke verspreiding

Over de oorspronkelijke verspreiding van Sexton’s slijkgarnaal bestaat onzekerheid. 
Sommige wetenschappers vermoeden dat deze slijkgarnaal afkomstig is uit Nieuw-
Zeeland, omdat de soort in deze regio voor het eerst (reeds vóór 1921) aangetroffen werd 
[3, 4]. 

Men vermoedt dat de soort bij ons niet-inheems voorkomt op basis van waarnemingen in 
Plymouth (Engeland). Hoewel Sexton’s slijkgarnaal hier voor 1911 niet werd aangetroffen, 
was de soort er 20 jaar later (in 1937) plots erg abundant [5].

Eerste waarneming in België

Sexton’s slijkgarnaal werd – onder zijn toenmalige naam Corophium sextonae – voor het 
eerst in België waargenomen tijdens de zomer van 1993, in stalen die vóór de Westkust 
genomen werden [6]. 

Verspreiding in België

De soort komt vooral tijdens de herfst en winter algemeen voor op wrakken in de Noordzee 
[7], en kan er dichtheden van meer dan 4.000 individuen per m² aannemen [8]. In 2009 
werd hij ook waargenomen in de haven van Zeebrugge [9], zij het wel in lage abundanties 
[10]. Verder komt Sexton’s slijkgarnaal in het studiegebied ook voor in de Nederlandse 
Westerschelde [11].

 
Verspreiding in onze buurlanden

Sexton’s slijkgarnaal werd in 1937 beschreven op basis van exemplaren die nabij Plymouth 
in Groot-Brittannië verzameld werden. De soort was hier in 1934 reeds abundant aanwezig. 
Er was toen eveneens een exemplaar voorhanden dat in 1930 nabij Lissabon (Portugal), in 
het estuarium van de Taag werd verzameld [5]. 

in de haven van Zeebrugge, in het Schelde-estuarium en op scheepswrakken 
vóór de Belgische kust. Het is een soort die leeft in zachte sedimenten, op andere 
organismen zoals wieren en sponzen en op artificiële substraten en dit vanaf het 
intergetijdengebied tot op een diepte van 50 meter.
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Vanuit Groot-Brittannië verspreidde de soort zich waarschijnlijk op natuurlijke wijze naar 
Ierland, waar hij in 1982 voor het eerst werd aangetroffen [12]. Momenteel komt de soort 
voor op de zuidelijke en westelijke Britse eilanden met een noordelijke uitbreiding tot 
Schotland en Ierland [13].

In Nederland werd Monocorophium sextonae voor het eerst aangetroffen in 1952, te 
IJmuiden. In 1953 werd Sexton’s slijkgarnaal aangetroffen op de bruinwieren van de 
groep Himanthalia tussen Zandvoort en Noordwijk, in 1956 op het Uithuizerwad in de 
Waddenzee en in 1960 op de eieren van de wulk Buccinum tussen Katwijk en Wassenaar 
[4]. In 2000 werd de soort algemeen waargenomen in het zuidwesten van Nederland op 
harde substraten op plaatsen met een verhoogd zoutgehalte, zoals het Grevelingenmeer, 
de Oosterschelde en de monding van de Westerschelde [11].

Ook in andere Europese landen – Italië (1950) [3], Noorwegen (1985) en Duitsland (1997) 
[14] – werd de soort al gesignaleerd.

Wijze van introductie

Aangezien het exacte oorsprongsgebied van Sexton’s slijkgarnaal niet gekend is, blijft het 
onzeker of het een niet-inheemse soort betreft voor Europa [4, 15]. 

Ervan uitgaande dat het een niet-inheemse soort betreft, werd deze vermoedelijk in Europa 
geïntroduceerd via de aangroei op scheepsrompen [3], via het ballastwater van schepen of 
via de import van oesters. Deze slijkgarnaal leeft in zelfgemaakte kokers en hecht zich aan 
een vast substraat (bv. scheepswanden) [14]. Eens geïntroduceerd kan de soort zich verder 
verspreiden via natuurlijke stromingen [14].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Na zijn introductie in Plymouth (Engeland) ging de opmars van de Sexton’s slijkgarnaal 
gepaard met een daling in de abundantie van de Crassicorophium bonellii-populatie. 
Mogelijk lag competitie voor voedsel en plaats aan de basis hiervan [13]. Sommige auteurs 
denken daarom dat deze inwijkeling in competitie kan treden met de inheemse soort 
Crassicorophium bonellii. Beide soorten filteren immers hun voedsel uit de waterkolom 
en zijn bodembewoners die in zelfgebouwde tunnels leven [12]. Anderen denken dan 
weer dat het succes van de soort te wijten was aan zijn hogere tolerantie tegen de 
verhoogde temperaturen. Sexton’s slijkgarnaal zou volgens hen genoeg verschillen van 
Crassicorophium bonellii om samenleven mogelijk te maken [12]. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Monocorophium sextonae lijkt een aanzienlijke tolerantie te hebben voor zoutgehaltevariaties 
[3]. Mogelijk speelt temperatuur ook een voorname rol in de verdere verspreiding van deze 
soort [13]. Verder is er weinig geweten over de factoren die mogelijk een invloed hebben op 
zijn verspreiding. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Er is niet veel geweten over het effect van Sexton’s slijkgarnaal op het ecosysteem 
binnen het studiegebied. De mogelijke effecten worden als laag [16] of verwaarloosbaar [13] 
ingeschat, al dient gezegd te worden dat de rol van deze slijkgarnaal in de achteruitgang 
van de Crassicorophium bonellii-populatie in Plymouth (Verenigd Koninkrijk) nog onderdeel 
vormt van discussie [12] (zie boven). 

Specifieke kenmerken

Sexton’s slijkgarnaal leeft in een zelfgebouwde tunnel van modder op kelp en andere grote 
wieren, sponzen, koralen en artificiële substraten [12]. De soort komt ook voor in zachte 
sedimenten, tot op een diepte van ongeveer 50 meter [14].

De vrouwelijke individuen zijn met hun 5 mm één mm groter dan de mannelijke exemplaren. 
Beide zijn geel-oranje van kleur en hebben kleine ogen [3].
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Wetenschappelijke naam
Mytilicola intestinalis Steuer, 1902 [1]

Het Rood darmroeipootkreeftje Mytilicola intestinalis is een parasitair 
roeipootkreeftje dat zich in het spijsverteringsstelsel van mosselen nestelt. De soort 
kwam oorspronkelijk voor in de Middellandse Zee en is ongewild in onze streken 
terechtgekomen samen met het transport van mosselen. De soort werd voor 
het eerst in België waargenomen in 1950 in mosselen die vanuit Nederland naar 
de Oostendse Spuikom getransporteerd waren. Niet veel later was de parasiet 
langs de hele Belgische Oostkust te vinden. Het is onduidelijk of de soort nog 
steeds in België voorkomt, al wordt vermoed dat het ontbreken van meldingen 
eerder resulteert uit het feit dat er geen specifieke aandacht aan wordt besteed.
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Oorspronkelijke verspreiding

In 1902 werd deze parasiet beschreven op basis van exemplaren die in diepwatermosselen 
uit de Adriatische Zee (de zee tussen Italië en Kroatië) werden aangetroffen [2]. Het 
Middellandse Zeegebied wordt dan ook als het oorsprongsgebied van het Rood 
darmroeipootkreeftje beschouwd [3].

Er werd tevens geopperd dat deze parasiet mogelijk van nature in Noord-Europa voorkomt, 
maar omwille van de lage infectiegraad niet eerder werd opgemerkt [4]. 

Eerste waarneming in België

In augustus 1950 ontdekten Belgische mosseltelers voor het eerst het Rood 
darmroeipootkreeftje in mosselen Mytilus edulis, die vanuit Nederland in de Spuikom 
van Oostende waren ingevoerd. Tijdens de daaropvolgende maanden bleek dat deze 
parasiet reeds langs de volledige Belgische oostkust – van Oostende tot aan de Belgisch-
Nederlandse grens – voorkwam [5]. 

Verspreiding in België

Tijdens inspecties van mosselen, verzameld op strandhoofden en havenpieren langs de 
hele Belgische kust tussen 1950 en 1958, werd het Rood darmroeipootkreeftje vooral 
langs de Oostkust aangetroffen. Ten noordoosten van de haven van Zeebrugge nam de 
populatie tijdens deze periode gestaag toe en tegen 1958 bleek 28 % (lokaal tot 66 %) van 
de mosselen geïnfecteerd te zijn met deze parasiet (tegenover slechts 4 tot 8 % in 1950). 
Ten westen van de haven bleek de parasiet veel minder aanwezig (rond 10 % tegen 1958) 
en ten westen van Oostende bleek deze parasiet bijna niet meer voor te komen. Deze 
distributie zou vooral te maken hebben met de heersende zeestromingen in oostwaartse 
richting. De dijk van de haven van Zeebrugge werkt op zijn beurt als een barrière voor de 
verdere westwaartse verspreiding van deze parasiet [6].

In 1971 werd het Rood darmroeipootkreeftje nog eens gemeld in de Oostendse Spuikom: 
in oktober van dat jaar bleek meer dan 24 % van de mosselen geïnfecteerd te zijn [7]. 
Hoewel recente informatie ontbreekt, is deze parasiet waarschijnlijk nog steeds aanwezig 
langsheen onze kust, maar wordt er gewoon niet op gelet [8, 9]. Bovendien bestaat de kans 
dat de verwante soort Mytilicola orientalis ook mosselen langs de Belgische kust infecteert 
[10].
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Verspreiding in onze buurlanden

In tegenstelling tot het Middellandse Zeegebied, waar het Rood darmroeipootkreeftje 
voorkomt in diepwatermosselen Mytilus galloprovincialis, worden in Noord-Europa 
voornamelijk Blauwe of eetbare mosselen Mytilus edulis geïnfecteerd. 

De eerste waarneming van deze parasiet buiten de Middellandse Zee vond plaats te 
Portsmouth (Verenigd Koninkrijk), in 1937 [11]. In 1938 werden geïnfecteerde mosselen 
aangetroffen nabij Cuxhaven en Oost-Friesland in de Duitse Waddenzee [4]. Van hieruit 
werden de noordoostelijke kusten van de Noordzee in een noordelijk (richting Denemarken) 
en zuidwestelijk front (richting Nederland) gekoloniseerd [12]. De soort werd daarna 
gerapporteerd in Ierland (1948) [13], de Frans-Atlantische kust (Normandië, 1949) [14], 
Nederland (Zandkreek, 1949) [15] en Noordwest-Denenmarken (Limfjord, 1964) [11]. 

Na zijn introductie in Noord-Europa nam dit roeipootkreeftje in de jaren ‘50 epidemische 
proporties aan in de mosselpopulatie. Vandaag – meer dan 50 jaar later – is deze 
parasiet nog altijd wijdverspreid in het Noordzeegebied [16]. In Europa komt de soort voor 
van Denemarken tot Italië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland inbegrepen, maar niet in 
de Baltische Zee [17]. De soort vormt vandaag geen probleem voor de mosselkweek [18], 
hoewel de exoot in Engeland en Spanje – waar op sommige plaatsen tot 80% van de 
mosselen geïnfecteerd zijn – nog steeds abundant aan te treffen is [19]. 

Intussen is met behulp van moleculaire technieken een cryptisch nauw verwante soort, 
Mytilicola orientalis [10], algemeen vastgesteld in Nederland (Deltagebied en Waddenzee). 
Mytilicola orientalis werd samen met Japanse oesters Crassostrea gigas geïntroduceerd in 
Frankrijk in de jaren ‘70 en verscheen in de zuidelijke Noordzee in de jaren ‘90. Mytilicola 
orientalis infecteert naast de Blauwe mossel ook de Japanse oester. Waarnemingen worden 
bemoeilijkt doordat de mannelijke dieren enkel genetisch van elkaar te onderscheiden zijn 
maar morfologisch identiek zijn. 

Wijze van introductie

Waarschijnlijk werd het Rood darmroeipootkreeftje vanuit de Middellandse Zee 
meegedragen met geïnfecteerde mosselen voor aquacultuur of met mosselen die op de 
romp van schepen vastgehecht waren [3]. Na introductie in de Noordzee, ter hoogte van 
het Duitse Wilhelmshaven en Cuxhaven [20] in 1938, verspreidde de soort zich zowel in 
noordwaartse als zuidwestelijke richting (zie boven) [12]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het Rood darmroeipootkreeftje is een parasiet die het op schelpdieren heeft gemunt, 
en nestelt zich in het spijsverteringsstelsel van Blauwe mosselen Mytilus edulis en 
diepwatermosselen Mytilus galloprovincialis [4]. Langs de Belgische kust vindt dit parasitair 
roeipootkreeftje mosselen terug als geschikte gastheer [3]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

In tegenstelling tot andere parasieten produceert het Rood darmroeipootkreeftje slechts 
een relatief klein aantal nakomelingen (een 300-tal eitjes per cyclus). De larven van deze 
parasiet zwemmen enkele dagen vrij rond, wat een beperkte actieve verspreiding mogelijk 
maakt [3]. Een succesvolle voortplanting vereist dat zowel een mannelijke als een vrouwelijke 
parasiet in dezelfde mossel aanwezig zijn, wat onmiddellijk een beperkende factor vormt 
voor de infectie van mosselpopulaties. Wanneer er slechts een paar procent van de 
mosselen geïnfecteerd zijn, zullen er zeer weinig mosselen zijn waarin beide geslachten 
tegelijkertijd aanwezig zijn [4]. 

Mosselen hebben een vast substraat nodig om zich te vestigen. Mosselen die voorkomen 
in de ondiepe bodems voor de kust blijken een hogere infectiegraad te hebben dan 
mosselen in open zee of de populaties die zich aan pieren, touwen of in hangculturen 
vestigen. Dit zou te maken hebben met de neiging van de Rood darmroeipootkreeftjes 
om naar de bodem – weg van het licht – te zwemmen op zoek naar gastheren [4, 21]. In 
gebieden met rustig water zonder sterke stromingen (bv. havens) is de verspreiding van 
de larven beperkt, waardoor ze dezelfde mosselpopulaties opnieuw infecteren. Hierdoor 
zijn de mosselen in havengebieden doorgaans meer geïnfecteerd dan minder beschutte 
mosselpopulaties [4, 21]. 

Het Rood darmroeipootkreeftje tolereert een wijde temperatuursrange, gaande van -1,4 
tot 30 °C [3]. De watertemperatuur heeft echter wél een invloed op de voortplantingscyclus 
van dit roeipootkreeftje. In Noord-Europa leidt een verhoogde watertemperatuur tot een 
populatietoename van maart tot september, terwijl deze seizoenaliteit afwezig is in de 
Middellandse Zee [4]. 

De brede zouttolerantie van deze parasiet wordt gedemonstreerd door zijn voorkomen 
in zowel brakke estuaria (5 psu) als in de open zee (35 psu) [3], al lijkt hij het in estuaria 
moeilijker te hebben om mosselen te infecteren [22]. 
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(Potentiële) effecten en maatregelen

Deze parasiet werd aanvankelijk verantwoordelijk geacht voor de massale sterfte van 
mosselen en de daaropvolgende stilstand van de mosselindustrie in Nederland (1949) en 
in Duitsland (1950). In Frankrijk werd een grote mosselsterfte waargenomen tussen 1965 
en 1970 en in 1982 door infectie met Mytilicola intestinalis. De mosselkwekers zagen hun 
opbrengst van 10.000 ton in 1981 terugvallen tot 4.000 ton in 1984 [23]. Men vermoedde 
dat parasieten de filtercapaciteit en de voedselopname van de mosselen bemoeilijkten 
en zo een negatieve invloed hadden op de groeisnelheid en het vleesgewicht [23]. Doordat 
geïnfecteerde mosselen meer energie verbruiken, zou de parasiet onder extreme 
omstandigheden kunnen leiden tot massale mosselsterfte [4]. 

Deze stelling was echter controversieel. Zo kon niet uitgesloten worden dat andere 
ziekteverwekkers of ongunstige omgevingsomstandigheden verantwoordelijk waren 
voor de mosselsterfte [24]. Meer recent werd er aangetoond dat dit roeipootkreeftje zich 
enkel voedt met materiaal dat niet door de mossel zelf gebruikt wordt en er dus enkel 
niet-noodzakelijke voedingsstoffen van de mossel worden afgenomen [4]. Het is dus nog 
steeds niet zeker of het Rood darmroeipootkreeftje een (sterk) negatief effect heeft op 
het vleesgewicht van de getroffen mosselen [25]. Wel kan aanhechting van de parasiet de 
ingewanden van de mossel irriteren en beschadigen [19]. Andere indirecte effecten kunnen 
evenmin uitgesloten worden. Zo is het mogelijk dat de parasiet de mossel meer vatbaar 
maakt voor (andere) ziekteverwekkers, parasitaire infecties of toxische stoffen [4].

Controle op de introductie van schelpdieren in niet-geïnfecteerde gebieden is wellicht de 
meest efficiënte maatregel om infecties door het Rood darmroeipootkreeftje te voorkomen 
[26]. Daarnaast kan men de infectiegraad beperken door de dichtheden van de mosselen 
tijdens het kweken laag te houden [27]. Mosselen gekweekt op palen en touwen in 
snelstromend water, in open zee of in brak water blijken immers minder last te hebben van 
deze parasiet [4, 21]. Ondanks de effectieve behandeling met insecticiden in experimentele 
proefopstellingen, is deze behandeling af te raden omwille van hun giftigheid voor andere 
mariene organismen en het milieu [23]. 

Naast mosselen kunnen ook oesters geïnfecteerd worden, maar het percentage blijft 
verwaarloosbaar laag en er werden tot noch toe geen negatieve effecten geobserveerd [27]. 
Verder blijkt de aanwezigheid van deze parasiet in de spijsverteringskanalen van mosselen 
op geen enkel vlak een gevaar te vormen voor de consument [17]. 

Specifieke kenmerken

Tijdens de dissectie van mosselen kan men het Rood darmroeipootkreeftje gemakkelijk 
herkennen aan zijn rode kleur en zijn wormachtig uiterlijk. Hierdoor wordt de infectie soms 
ook de ‘rode-worm-ziekte’ genoemd, wat een verwarrende terminologie is omdat het hier 
om een vlokreeftje gaat en niet om een worm. 
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Volwassen exemplaren hebben korte uitsteeksels die in paren op de rug staan. Het 
hoofd bezit één rode oogvlek en drie paar antennes. Het tweede paar antennes kan 
door de haakachtige vorm dienst doen als anker en voorkomen dat de parasiet uit het 
spijsverteringsstelsel van de gastheer wordt geduwd [28]. 

Met hun maximale lengte van 9 mm zijn de wijfjes ongeveer dubbel zo groot als de 
mannetjes. Wijfjes bezitten twee uitwendige eierzakken die vasthangen aan het achtereinde 
van hun lichaam en eveneens rood gekleurd zijn [29] (figuur 1). 

Door zijn parasitaire levenswijze heeft het bouwplan van het Rood darmroeipootkreeftje 
evolutionaire vereenvoudigingen ondergaan. Deze soort is veel kleiner dan andere 
vrijlevende roeipootkreeftjes en heeft gereduceerde monddelen [28]. 
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Wetenschappelijke naam
Neomysis americana (S.I. Smith, 1873) [1]

De Amerikaanse aasgarnaal Neomysis americana kwam oorspronkelijk voor langs 
de oostelijke kusten van Noord-Amerika. Via transport in het ballastwater 
van schepen bereikte de soort in de late jaren ‘60 de Atlantische kusten van Zuid-
Amerika en sinds 2010 ook West-Europa. In 2012 werd de soort voor het eerst in 
Belgische wateren waargenomen. Het is niet zeker of Neomysis americana invasief 
zal worden, aangezien de soort in Zuid-Amerika ook geen invasief karakter vertoont 
en zelfs een belangrijke schakel binnen de lokale voedselwebben geworden is.

Lector
Jan Soors

Amerikaanse aasgarnaal

Neomysis americana
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Oorspronkelijke verspreiding

Van oorsprong komt de Amerikaanse aasgarnaal voor langs de Atlantische kusten van 
Noord-Amerika, van Newfoundland in het noorden tot Florida in het zuiden, waar het de 
meest voorkomende aasgarnaal is [2]. De soort leeft in kustwateren en estuaria, maar kan 
zelfs tot dieptes van enkele honderden meters teruggevonden worden [2-4]. 

Eerste waarneming in België

In België werd Neomysis americana voor het eerst waargenomen in de zomer van 2012 in 
de Zeeschelde, tijdens de hyper- en epibenthosmonitoringscampagnes voor bodemdieren 
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) [5]. 

Verspreiding in België

Voorlopig lijkt de verspreiding van Neomysis americana in België zich te beperken tot de 
Zeeschelde. Daar gedijt hij vooral goed in de secties met een relatief hoog zoutgehalte, 
terwijl hij in de zones gekenmerkt door een lagere saliniteit of zoet water niet of nauwelijks 
voorkomt [5, 6].

Verspreiding in onze buurlanden

In september 2010 werd de Amerikaanse aasgarnaal voor het eerst waargenomen voor de 
kust van Schiermonnikoog, een Waddeneilanden in het noorden van Nederland. Dit betrof 
de allereerste waarneming van de soort in Europese zeeën [4].

Wijze van introductie

Vermoedelijk is de Amerikaanse aasgarnaal via ballastwater van schepen in onze streken 
terecht gekomen. Langs dezelfde weg zou de soort eerder al de Atlantische kusten van 
Argentinië, Uruguay en Zuid-Brazilië bereikt hebben [4, 7].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Neomysis americana heeft een brede tolerantie voor saliniteit en temperatuur, maar verkiest 
doorgaans zoutgehalten onder 28 psu, en bij voorkeur rond 4 psu [8, 9]. De voorkeur voor 
brak water maakt dat de soort vooral in estuaria erg algemeen kan zijn [2, 8]. Ter vergelijking: 
het zoutgehalte in de Noordzee bedraagt gemiddeld 35 psu. Andere studies wijzen op een 
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preferentie voor intermediaire temperaturen en saliniteiten [10] wat kan verklaren waarom de 
soort vooral voorkomt in gematigde klimaten. 

De aasgarnaal is een opportunist en een omnivoor, en in de winter voedt hij zich in zijn 
oorsprongsgebied voornamelijk met detritus afkomstig van slijkgrassoorten [2, 11, 12]. De 
aanwezigheid van Engels slijkgras (Spartina townsendii) in het Schelde-estuarium (vooral 
Westerschelde, beperkter in de Zeeschelde rond Doel) [13] biedt dus kansen voor de 
vestiging van Neomysis americana. De soort wordt tegenwoordig in hoge aantallen (tot 65 
exemplaren per m²) aangetroffen in sedimentstalen [14]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het opportunistisch karakter [2] van de soort in combinatie met zijn brede tolerantie voor 
saliniteit en temperatuur [8,9] dragen bij tot de verdere verspreiding van de soort buiten het 
natuurlijke leefgebied.

In warmere streken blijven het hele jaar door eitjesdragende vrouwtjes aanwezig omdat de 
voortplanting – in tegenstelling tot gematigde gebieden – het hele jaar door kan gebeuren. 
Dit heeft de kolonisatie van de Zuid-Amerikaanse estuaria in de hand gewerkt [12]. Door 
het kleine temperatuurbereik van de juvenielen [10] kan de soort zich echter niet blijvend 
vestigen in tropische of koude klimaten. In het licht van klimaatsopwarming is het wel 
mogelijk dat de soort zich verder zal verspreiden [10].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Aangezien de Amerikaanse aasgarnaal nog maar sinds 2010 in Europa wordt aangetroffen, 
is niet veel bekend over de impact van de soort op de plaatselijke ecosystemen of 
economie, en blijft het zelfs onzeker of deze exoot zich hier blijvend zal vestigen [4]. In Zuid-
Amerika daarentegen is de soort al sinds de late jaren ‘60 aanwezig in estuaria in Argentinië, 
Uruguay en Brazilië [8, 15], waardoor hij er al een hele tijd bestudeerd kon worden. Zo heeft 
men ontdekt dat Neomysis americana ondertussen een belangrijke schakel vormt in de 
voedselwebben van deze estuaria. Hij vormt er een voorname voedselbron voor talrijke 
soorten juveniele vissen, die zich in de winter bovendien lijken te verzamelen op plaatsen 
waar Neomysis americana ook talrijk is [2, 12].

Specifieke kenmerken

Neomysis americana lijkt sterk op de in ons studiegebied voorkomende inheemse Gewone 
aasgarnaal (Neomysis integer). Deze laatste komt echter minder vaak in zee voor. Uit 
de hyper- en epibenthosvangsten van de Zeeschelde blijkt dat Neomysis integer verder 
landinwaarts voorkomt dan zijn niet-inheemse tegenhanger. Anderzijds blijkt Neomysis 
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americana op de brakke staalnamepunten in het voorjaar soms talrijker voor te komen 
dan Neomysis integer [16]. Ook met de inheemse Acanthomysis longicornis (nog niet 
aangetroffen in de Zeeschelde) zou de soort verward kunnen worden [4]. 

Neomysis americana is 10 tot 12 mm lang, wat betekent dat hij gemiddeld 5 mm 
kleiner is dan de inheemse Neomysis integer. Gedetailleerde beschrijvingen kunnen in 
de vakliteratuur teruggevonden worden [4, 17]. Het beste kenmerk is het voorkomen van 
kleinere stekels tussen de grotere en dit over de gehele lengte van het telson. De vrouwtjes 
hebben een broedbuidel waarin ze de eitjes dragen en waarin de volledige ontwikkeling 
plaatsvindt [18]. Hierdoor heten aasgarnalen in het Engels ‘oppossum shrimps’, wat vrij 
vertaald ‘buidelgarnalen’ betekend [8]. De soort kan twee tot drie keer per jaar eieren 
leggen [19]. 

De Amerikaanse aasgarnaal vertoont een diurnale verticale migratie, waarbij de dieren 
overdag in het sediment leven en ’s nachts naar het oppervlak komen. Dit doen ze om 
overdag aan predatoren te kunnen ontsnappen en zich ’s nachts te kunnen voeden [3, 8, 20].
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Wetenschappelijke naam
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 [1]

Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon 
macrodactylus lokaliseert zich in de riviermondingen langs de kusten van 
Japan, China en Korea. Via transport in het ballastwater van schepen zou 
de soort naar Europa gekomen zijn. De rugstreepsteurgarnaal werd in België 
voor de allereerste keer waargenomen in 1998 in het Kanaal Gent-Terneuzen, 
ter hoogte van de Nederlandse grens. Later bleek de soort ook aanwezig in de 
Zeeschelde nabij Doel, de jachthaven van Zeebrugge, de Spuikom van Oostende, 
in het IJzerestuarium en werden er zelfs exemplaren gevonden op het strand van 
Heist. Deze exoot verdraagt grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte 
en komt doorgaans voor op beschutte plaatsen. 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal ligt in de 
noordwestelijke Stille Oceaan, waar de soort voorkomt langs de kusten van Japan, China 
en Korea [2]. Deze exoot komt doorgaans voor op beschutte plaatsen, vooral in estuaria [3]. 

Eerste waarneming in België

De eerste melding van de rugstreepsteurgarnaal in België vond plaats op 5 december 
2002 ter hoogte van Doel (Zeeschelde). Op 12 juni 2004 werden ook de eerste exemplaren 
aan de kust aangetroffen, tussen de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [4]. Bij het 
herbekijken van stalen die eerder door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) verzameld 
werden, bleek echter dat de rugstreepsteurgarnaal reeds in 1998 in het Kanaal Gent-
Terneuzen (nabij de Nederlandse grens) aanwezig was [5]. 

Verspreiding in België 

In november 1998 werd de soort in het studiegebied aangetroffen nabij Walsoorden, langs 
de Nederlandse Westerschelde [3]. Vier jaar later werd deze exoot gerapporteerd ter hoogte 
van Doel [4], waar ze later nog vaker werd waargenomen (evenals rond Fort Liefkenshoek) [6, 

7]. Ook in het Kanaal Gent-Terneuzen breidde de soort zijn verspreidingsgebied langzaam 
stroomopwaarts uit en kan hij vanaf 2003 ook in Gent worden aangetroffen [5].

Sinds 2004 komt deze exoot tevens voor ter hoogte van de Belgische kust, waar ze werd 
aangetroffen rond pontons in de jachthaven van Blankenberge [3], tussen de pontons in 
de jachthaven van Zeebrugge [5], in het IJzerestuarium te Nieuwpoort en in de Oostendse 
Spuikom [3]. Latere waarnemingen volgden elkaar op in zowel de jachthaven van Zeebrugge 
als op het strand van Heist [8, 9].

Verspreiding in onze buurlanden

Vanuit het oorsprongsgebied in Zuidoost-Azië (Japan, China en Korea) [10] verspreidde 
de soort zich halfweg de vorige eeuw (1957) richting de westkust van Noord-Amerika. 
Met uitzondering van de onsuccesvolle introductie in jaren ’60-’70 in Australië, werd de 
soort gedurende meerdere decennia in geen nieuwe regio’s aangetroffen [11]. Rond de 
eeuwwisseling werd deze garnaal echter waargenomen in Europa (o.a. Engeland, Spanje, 
Duitsland, Frankrijk, Nederland, België) [3, 10, 12, 13], Argentinië (2000) en de oostkust van 
de Verenigde Staten (2001) [14]. In Europa werd de soort voor het eerst in het Theems-
estuarium (Verenigd Koninkrijk) aangetroffen, in 1992 [15]. De soort verruimde van hieruit 
zijn verspreidingsgebied en bereikte in 2001 de estuaria van de Orwell en de Steur (West-
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Verenigd Koninkrijk). Het feit dat men hier vaak eierdragende vrouwelijke individuen 
waarnam – gaande van 12% tot zelfs 100% van de wijfjes – duide op permanente vestiging 
in deze streken [12, 15].

Momenteel komt dit diertje in Nederland voor in het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg 
en de Oosterschelde rond de Zeelandbrug en Wemeldinge [3]. Verder is de soort algemeen 
in het Veerse Meer, de Grevelingen en in het Waddengebied (Harlingen, Lauwersoog en 
Eemshaven) [16, 17].

In Frankrijk is deze exoot in 1998 voor het eerst gezien in het estuarium van de Gironde. 
De soort bleek in sommige delen van het estuarium heel algemeen. Ook hier werden 
vaak eierdragende vrouwelijke exemplaren waargenomen [10]. De soort wordt hier sedert 
2011 als gevestigd beschouwd [18]. De soort is in Frankrijk ook aan te treffen in het Seine-
estuarium (sinds 2006) [19].

In mei 1999 werd deze garnaal gevangen in Spanje [13], waar hij sinds 2011 in de 
Guadalquivir rivier als gevestigd beschouwd wordt [18]. De rugstreepsteurgarnaal is onder 
andere ook aan te treffen in de Zwarte Zee nabij Roemenië en Bulgarije (2002) [20, 21], het 
Wezer- en het Hooksiel-estuarium in Duitsland (2004) [22] en recent ook in de Middellandse 
Zee, meer specifiek in de Po-delta en Marano lagune (2013) [23]. De rugstreepsteurgarnaal 
heeft zich zoals verwacht [22] ook kunnen vestigen in de Baltische Zee, waar hij in 2014 voor 
het eerst werd waargenomen [24].

Vandaag komt de rugstreepsteurgarnaal vrijwel overal langs de West-Europese kusten voor. 
Deze snelle verspreiding is wellicht het resultaat van meerdere onafhankelijke introducties 
via ballastwateruitwisseling, in combinatie met een secundaire natuurlijke verspreiding via 
de heersende zeestromingen [21].

Er wordt verwacht dat de rugstreepsteurgarnaal in de toekomst nog nieuwe gebieden 
zal koloniseren langs de kusten van Noordwest-Afrika, Zuid-Noorwegen, etc. Ook zullen 
bestaande populaties zich allicht verder ontwikkelen langs kusten waar de exoot nu al 
gevestigd is. Daarnaast wordt verwacht dat ook de klimaatsverandering (opwarming) de 
kolonisatie van nieuwe gebieden (waar de soort vandaag nog niet kan gedijen) in de hand 
zal werken [21].

Wijze van introductie

Volgens een aantal onderzoekers is de verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal sterk 
gekoppeld aan de internationale scheepvaart, daar dit diertje in hogere densiteiten 
voorkomt in zeehavens met een internationaal karakter (bv. het Noordzeekanaal, de 
haven van Zeebrugge of de Westerschelde). In de Oosterschelde daarentegen, waar zich 
belangrijke mossel- en oesterkweekcentra bevinden maar internationale scheepvaart 
niet aan de orde is, komt de soort beduidend minder voor. Hierdoor heerst er een sterk 
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vermoeden dat deze exoot wordt verspreid via ballastwater in schepen en niet via de 
import van oesterzaad [3]. Aangezien het een soort is die eerder op de zeebodem leeft en 
de opname van het ballastwater slechts enkele meters onder het wateroppervlak gebeurt, 
wordt er aangenomen dat het vooral de jonge larven zijn die mee worden getransporteerd 
aangezien die vrijer door het water kunnen zwemmen. Door de hoge densiteit aan larven 
per m³ water kunnen op deze wijze gemakkelijk meer dan 10.000 individuen per keer 
worden meegenomen, wat de kans op een succesvolle introductie sterk vergroot [21]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De eigenschap om zich aan te passen aan een breed spectrum van omgevingsfactoren – 
zoals wisselende temperatuur, saliniteit en zuurstofconcentratie – draagt bij tot het succes 
van de rugstreepsteurgarnaal [25]. De soort is hierdoor een goede kanshebber om de meest 
dominante estuariene garnaal te worden in Europa [11]. Bovendien dragen de vrouwtjes veel 
eitjes (100 tot 2.800 eitjes per broedsel), waarbij het aantal afhankelijk is van de grootte van 
het vrouwtje. Er worden twee broedsels per jaar gelegd [12]. 

Opmerkelijk is dat de eitjes van de rugstreepsteurgarnaal resistent zijn tegen een bepaalde 
schimmelinfectie die veelvuldig optreedt bij andere schaaldieren. Rond de eitjes is een 
laagje bacteriën (Alteromonas sp.) aanwezig die een specifieke chemische stof produceren 
om de ziekteverwekkende schimmel te verdringen, waardoor meer eitjes kunnen overleven 
[26].

Spaans onderzoek wees uit dat de rugstreepgarnaal een betere resistentie vertoonde 
tegen acute thermale stress en minder zuurstof verbruikte dan een inheemse soort, wat 
duidt op een grotere weerstand tegenover wijzigende omgevingsfactoren [27].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De globale verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal zal meer dan waarschijnlijk verder 
bespoedigd worden door de intercontinentale scheepvaart [3]. De capaciteit om sterk 
wisselende omgevingsomstandigheden (temperatuur, vervuiling, saliniteit, zuurstofgehalte) 
te tolereren bevordert de definitieve vestiging van de soort na introductie [25]. Het vaak 
aantreffen van eierdragende wijfjes bevestigt dit ook. Gezien de soort een voorkeur heeft 
voor water met een verlaagd zoutgehalte – van 27 tot 32,5 psu – kan hij goed gedijen 
in estuaria [12]. Ter vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte van 
ongeveer 35 psu. Zowel de volwassen dieren als de embryo’s tolereren zoutgehalten van 
2 tot 35 psu [28]. Bij een saliniteit lager dan 5 psu ondervindt Palaemon macrodactylus 
overlevings- en voortplantingsproblemen [29]. 
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Met het oog op de klimaatopwarming wordt verwacht dat veel garnalen erop zullen 
achteruitgaan, te wijten aan de hogere metabolische kost die gepaard gaat met warmere 
temperaturen. De invasieve rugstreepsteurgarnaal blijkt hier een uitzondering op te zijn door 
zijn groot aanpassingsvermogen aan hogere temperaturen, dankzij zijn hoge metabolische 
controle [30]. Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat deze invasieve soort op termijn inheemse 
soorten zal verdringen [27]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Ter hoogte van de westkust van de Verenigde Staten kent de rugstreepsteurgarnaal weinig 
tot geen competitie van andere Palaemonidae (i.e. garnalen behorende tot dezelfde familie 
als de rugstreepsteurgarnaal). Hierdoor kunnen ze met hoge snelheid veel nieuwe geschikte 
gebieden koloniseren. In Europa daarentegen zijn er wel inheemse Palaemonidae-soorten. 
Deze zijn wijdverbreid langs de Europese kusten en bezetten bovendien een heel scala 
aan habitats. Hier zal de rugstreepsteurgarnaal niet alleen de aanwezige voedselbronnen 
[31], maar ook de ruimte moeten delen met de oorspronkelijk aanwezige Palaemonidae wat 
leidt tot competitie met inheemse soorten [3]. 

Deze exoot is echter bevoordeeld ten opzichte van inheemse soorten. Bij aankomst 
bestaat immers de mogelijkheid dat deze nieuwkomer voor bepaalde tijd gevrijwaard 
is van de negatieve invloed van (soort)specifieke parasieten, die in hun oorspronkelijke 
verspreidingsgebied hun vooruitgang belemmerden [32]. Langs de kusten van Argentinië 
is al opgemerkt dat veel rugstreepsteurgarnalen geïnfecteerd zijn met het ‘witte stip 
syndroom virus’ (WSSV). Hierdoor verhoogt de kans op het transport van geïnfecteerde 
exemplaren, waardoor naast de garnaal tevens het virus verder wordt verspreid [21, 33].

Specifieke kenmerken

De rugstreepsteurgarnaal heeft een goed veldkenmerk, namelijk een lichtgekleurde 
rugstreep bij volwassen exemplaren. Jonge individuen kan men zo wel over het hoofd 
zien [17]. De kleur van deze garnaal is rood- tot bruin- of groen- tot blauwgroenachtig [3]. 
Het kenmerkende kleurpatroon vervaagt echter snel wanneer de dieren in een aquarium 
gehouden worden [4]. Opmerkelijk is het ontbreken van de verticale lijntjes die de Gewone 
steurgarnaal Palaemon elegans en de Gezaagde steurgarnaal Palaemon serratus typeren 
[16]. Er kan ook verwarring optreden met de langneussteurgarnaal Palaemon longirostris. 
Men kan beiden onderscheiden door te kijken naar het rostrum: de langneussteurgarnaal 
heeft 7 tot 9 dorsale tanden op het rostrum, terwijl de rugstreepsteurgarnaal er 10 tot 12 
heeft [3]. 
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Net zoals bij de Crangon-soorten (bv. de grijze garnaal Crangon crangon) wordt het 
vrouwtje van de rugstreepsteurgarnaal groter dan het mannetje. In een studie in Groot-
Brittannië varieerde de lengte van de mannetjes tussen 2,5 en 3,5 cm en dat van de 
vrouwtjes tussen 2,5 en 7 cm. Grotere vrouwtjes droegen doorgaans ook meer eitjes [12].

De steurgarnaal is een carnivoor met amfipoden als hun voornaamste voedselbron. Tijdens 
de zomermaanden consumeren deze garnalen in het Theems-estuarium grote aantallen 
larven van Chironomidae (dansmuggen) [31]. 

De rugstreepsteurgarnaal doet aan verticale diurnale migratie. Dit betekent dat deze 
diertjes zich overdag dieper in de waterkolom ophouden en ’s nachts omhoog migreren, 
richting het wateroppervlak [12]. De verborgen levenswijze (overdag) bemoeilijkt de studie 
van de geografische verspreiding van de soort.
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Wetenschappelijke naam
Proasellus coxalis (Dollfus, 1892) [1]

Het Zuiders waterezeltje Proasellus coxalis is een zoetwaterpissebed, die 
oorspronkelijk enkel voorkwam in rivieren en riviermondingen rond het 
Middellandse Zeegebied. Deze soort heeft zich sinds 1931 doorheen West-
Europa verspreid, waarschijnlijk als verstekeling in het ballastwater van 
binnenvaartschepen. In 1998 werd de soort voor het eerst in België waargenomen, 
waar hij sinds 2011 verspreid voorkomt in de binnenwateren, vooral in het centrum 
en het westen van Vlaanderen. Als slechte zwemmers zijn zoetwaterpissebedden 
vooral te vinden tussen waterplanten, tussen stenen en op de bodem, waar ze 
zich voeden met dood organisch materiaal.

Zuiders waterezeltje

Proasellus coxalis

Lector
Pieter Boets
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Zuiders waterezeltje werd in 1892 voor het eerst beschreven op basis van exemplaren 
uit het meer van Kinnereth (Israël) [2]. Men vermoedt echter dat de soort afkomstig is uit 
Zuid-Italië en de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee [2], al rekenen sommigen de hele 
Middellandse Zee-regio tot het oorsprongsgebied [3].

Eerste waarneming in België

Het Zuiders waterezeltje werd in België voor het eerst waargenomen in 1998 [4]. De soort 
werd toen gevonden in een aantal stalen die door Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 
op diverse locaties in Vlaanderen genomen werden. Hoewel het vooral zoetwaterstalen 
betreffen, werd het Zuiders waterezeltje in het studiegebied ook aangetroffen in brak water 
[5].

Verspreiding in België
 
Proasellus coxalis komt voor in en rond het Kanaal Gent-Terneuzen, zoals in de Avrijevaart 
en een aantal kreekjes ten noorden van Gent, nabij de Nederlandse grens. Ook in het 
nabijgelegen Leopoldkanaal dat in Zeebrugge in zee uitmondt, komt de soort voor [5]. Deze 
pissebed werd eveneens vermeld in de bovenloop van de Raambeek in Heist-op-den-
Berg, nabij Mechelen [2], en aan de Antwerpse Noord-Zuidverbinding [5]. Hoewel het een 
typische zoetwatersoort is, gedijt de soort in België ook in brakke wateren [6].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van het Zuiders waterezeltje buiten zijn oorsprongsgebied dateert 
van 1931 en vond plaats in het Duitse Rijngebied [7]. Vermoedelijk kwam het Zuiders 
waterezeltje vanuit de monding van de Rhône in Zuid-Frankrijk in de Rijn terecht via het 
Rijn-Rhônekanaal [7, 8]. Via het Dortmund-Eemskanaal bereikte de soort in 1987 het Eems-
estuarium in Noord-Duitsland [7]. Sinds de jaren ‘50 komt deze zoetwaterpissebed in de 
meeste binnenwateren van Noord-Duitsland voor, zoals in de Eems, de Elbe, de Ruhr en 
de Wezer. In de Boven-Rijn in Zuid-Duitsland is deze soort echter vrij zeldzaam [7].

In Nederland werd Proasellus coxalis voor het eerst vermeld in 1978 [2], toen de soort 
gevonden werd in enkele beken in de provincie Limburg. Tegenwoordig is de soort er 
vrij algemeen te vinden [9, 10]. In Centraal-Nederland komt deze zoetwaterpissebed voor 
in de Waal (nabij Nijmegen), de Rijn (nabij Arnhem) [11] en de Maas [12]. Na het herbekijken 
van eerder verzameld materiaal, werd duidelijk dat de soort al sinds 1948 in Nederlands 
Limburg (in Vlodrop aan de Ruhr rivier) gevonden werd, maar toentertijd werd verward met 
een andere niet-inheemse zoetwaterpissebed: Proasellus meridianus [9]. 



Geleedpotigen - 297

Wijze van Introductie

Het Zuiders waterezeltje heeft zich vermoedelijk via inlandse scheepvaart – als verstekeling 
in het ballastwater – doorheen de binnenwateren van Europa weten te verspreiden. De 
opening van verbindingskanalen maakte eveneens een autonome verspreiding tussen 
voorheen gescheiden rivierbekkens mogelijk [3, 8].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Water met een verhoogde hoeveelheid voedingsstoffen bevat meestal veel organisch 
afval, wat als voedsel dient voor deze zoetwaterpissebed. In het studiegebied ondervindt 
het Zuiders waterezeltje in nutriëntenarm water concurrentie door de inheemse 
zoetwaterpissebed, het waterezeltje Asellus aquaticus [11]. In het algemeen kan gesteld 
worden dat de concentraties van Proasellus coxalis als beperkt beschouwd kunnen 
worden [5].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Deze zoetwaterpissebed verkiest water met weinig stroming. Het is een slechte zwemmer 
en de volwassen exemplaren leven er voornamelijk op de bodem. Verspreiding gebeurt 
daarom vooral doordat jonge exemplaren met de stroming meegevoerd worden. Echter, 
omdat de stroomsnelheid op de plaatsen van voorkomen veelal traag is, gaat dit slechts 
over beperkte afstanden [13]. 

Hoewel het Zuiders waterezeltje een typische zoetwatersoort is, gedijt het ook in brak water, 
zoals in estuaria [14]. Zo wordt de soort in Duitse en Belgische waterlopen bij zoutgehaltes 
tot 5 psu teruggevonden [3, 15]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een 
zoutgehalte van ongeveer 35 psu.

(Potentiële) effecten en maatregelen

Er zijn geen aantoonbare effecten op het ecosysteem gekend die rechtstreeks met het 
voorkomen van deze soort in verband kunnen worden gebracht. 

Specifieke kenmerken

Zoetwaterpissebedden lijken sprekend op landpissebedden [9], al zijn ze doorgaans platter 
en hebben ze langere antennes [16]. Mannelijke exemplaren zijn tussen 7 en 10 mm lang, 
vrouwelijke individuen tussen 5 en 8 mm [2]. Ze hebben een grijsbruin tot beige kleur [2] of 
kunnen – in plaatsen zonder zonlicht – kleurloos zijn [3].
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Het Zuiders waterezeltje leeft als slechte zwemmer op de bodem of tussen rotsen en 
waterplanten van stilstaande en traag stromende wateren, waar het zich voedt met 
dood organisch materiaal [9, 14]. Net als de meeste zoetwaterpissebedsoorten draagt ook 
deze soort de bevruchte eieren in een broedbuidel met zich mee tot alle larvale stadia 
zijn doorlopen. Platen die bevestigd zijn aan de eerste vijf paar looppoten schuiven – als 
dakpannen – over elkaar en vormen zo de broedbuidel [9].

Specifiek kan het Zuiders waterezeltje onderscheiden worden van het waterezeltje 
Asellus aquaticus en Proasellus meridianus door te kijken naar de vlekken op de kop. 
Het waterezeltje heeft twee witte vlekken, terwijl Proasellus meridianus en het Zuiders 
waterezeltje er slechts één bezitten. Het onderscheid tussen deze twee soorten kan 
toch gemaakt worden doordat de vlek van Proasellus meridianus regelmatig is van vorm 
(trapeziumvormig) terwijl deze van het Zuiders waterezeltje iets onregelmatiger is [9]. Ook 
kunnen deze soorten onderscheiden worden door naar de zwempoten (pleopoden) te 
kijken. Zo kan onder andere de beharing op de vertakkingen (exopodieten) van deze 
zwempoten verschillen [9]. 

Twee exemplaren van het Zuiders waterezeltje kunnen er erg verschillend uitzien. 
Wetenschappers hebben de soort dan ook onderverdeeld in 28 verschillende groepen 
of ondersoorten [17]. Aangezien een aantal van deze ondersoorten ook in West-Europa 
voorkomen, vermoedt men dat de soort meerdere onafhankelijke introducties heeft 
gekend [13].
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Wetenschappelijke naam
Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) [1]

De slijkgrascicade Prokelisia marginata is een Amerikaanse soort die oorspronkelijk 
gedijde op Amerikaans slijkgras (Spartina alterniflora) langsheen de oostkust 
van de Verenigde Staten. De eerste Europese waarneming van deze soort 
stamt uit 1994 in de Portugese Algarve streek. De slijkgrascicade bereikte België 
vermoedelijk in 2010, hoewel het tot 20 augustus 2011 duurde vooraleer hij er 
voor het eerst werd waargenomen. Mogelijk werd deze cicade via transport met 
slijkgrasbladeren in Europa geïntroduceerd. De slijkgrascicade komt exclusief 
voor op slijkgrassen en voedt zich met het voedingsrijke sap van deze planten. De 
slijkgrascicade werd langs de Amerikaanse westkust (Washington) uitgezet om 
het daar ingevoerde Engels slijkgras biologisch te bestrijden. 

Slijkgrascicade

Prokelisia marginata

Lector
Hans De Blauwe
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de slijkgrascicade strekt zich uit langsheen 
de Amerikaanse oostkust, van Massachusetts tot Louisiana. Deze cicade is in dit gebied 
erg abundant en vormt er de belangrijkste herbivoor van het Amerikaans slijkgras, Spartina 
alterniflora [2-4].

De slijkgrascicade wordt eveneens geobserveerd in geïsoleerde intergetijdengebieden in 
Californië [4]. Hier komt hij eveneens op een andere slijkgrassoort voor, namelijk Spartina 
foliosa [2]. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat deze Pacifische populaties recent (na de 
jaren ‘70) vanuit de Amerikaanse oostkust geïntroduceerd werden [5, 6].  

Eerste waarneming in België

Nadat de slijkgrascicade op 20 augustus 2011 in Nederland, nabij Tholen, op Engels 
slijkgras Spartina townsendii var. anglica werd aangetroffen, besloot men om ook de 
Belgische slijkgraspopulaties te bemonsteren op de aanwezigheid van deze exoot. Naar 
aanleiding van deze bemonsteringcampagne werden in de Baai van Heist, op 26 augustus 
2011, enkele honderden exemplaren van de slijkgrascicade verzameld [7]. 

Aangezien deze cicade het jaar voordien reeds in Frankrijk en Nederland aangetroffen 
werd, vermoedt men dat de introductie van deze soort reeds in 2010 plaatsvond [7].

Verspreiding in België

In België werd de aanwezigheid van de slijkgrascicade reeds vastgesteld op Engels 
slijkgras aan de Baai van Heist en het Zwin te Knokke [7]. Op de andere locaties waar 
zijn gastplant groeit (o.a. te Nieuwpoort en langs de Zeeschelde) werd de slijkgrascicade 
voorlopig nog niet gemeld.

In het studiegebied komt de soort ook voor op het Engels slijkgras dat groeit langs de 
Westerschelde te Hoofdplaat, tussen Breskens en Terneuzen [7].

Verspreiding in onze buurlanden

De slijkgrascicade werd het voor het eerst in Europa aangetroffen in 1994, in de Algarve 
(Portugal). In 1998 volgden meldingen uit Spanje en in 2004 uit Slovenië (Adriatische Zee) 
[8].
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In 2008 werd de slijkgrascicade in Engeland, langs de kusten van de provincie Hampshire 
(Portsmouth), aangetroffen [9] en in 2009 in Frankrijk [8]. Op Engels slijkgras dat groeit langs 
de kusten van de Engelse provincie Kent (Dover) bleek deze soort in 2009 reeds algemeen 
voor te komen, hoewel hij er in 2007 nog niet aangetroffen werd. Dit toont aan dat de 
cicade zich zeer snel over de Engelse zuidkust heeft verspreid [9]. 

Vervolgens werd deze soort in 2010 voor het eerst in Nederland vastgesteld, waar hij 
onder meer gedijt langsheen de Oosterschelde [7]. 

Wijze van introductie

Omdat slijkgras soms als inpakmiddel voor oesters gebruikt wordt, is het mogelijk dat 
oestertransport een rol speelde bij de introductie van de slijkgrascicade vanuit Amerika 
naar Europa [7, 9]. Zo kunnen er cicade-eieren aanwezig zijn in het weefsel van de 
slijkgrasbladeren [7]. 

Na de introductie in Frankrijk kon de soort zijn verspreidingsgebied snel op natuurlijke wijze 
uitbreiden. Het is echter mogelijk dat de oorspronkelijke introducties in Spanje, Frankrijk en 
Slovenië onafhankelijk van elkaar plaatsvonden [7].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Engelse slijkgras, een geschikte gastplant voor de slijkgrascicade, komt voor in de 
intergetijdengebieden van onze kust (Nieuwpoort, Baai van Heist, het Zwin en het Schelde-
estuarium) [10]. Dit Engels slijkgras is tevens een niet-inheemse soort, die tijdens de 19e 
eeuw ontstond na een hybridisatie langs de Zuid-Engelse kust tussen het inheemse Klein 
slijkgras Spartina maritima en het exotische Amerikaans slijkgras Spartina alterniflora [11]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De slijkgrascicade kan enkel gedijen op slijkgrassoorten [6]. De verspreiding van de 
cicade is dan ook sterk gebonden aan die van zijn gastplant, die typisch voorkomt in 
intergetijdengebieden met slikken en schorren [10].

Na introductie kan de slijkgrascicade zeer grote dichtheden bereiken van meer dan 50.000 
exemplaren per m2 [5]. Naast kortvleugelige (brachypteer) exemplaren komen langvleugelige 
(macropteer) exemplaren voor die zeer goed kunnen vliegen [3]. Eenmaal in de lucht worden 
deze kleine insecten door de wind meegenomen. Er is dus geen sprake van gerichte 
dispersie. Opvallend is het hoge percentage langvleugelige exemplaren in veel Zeeuwse 
populaties, die op hun beurt kunnen zorgen voor een snelle verspreiding over grotere 
afstanden. De zeer grote bronpopulaties zorgen voor een ‘regen’ van slijkgrascicades 
langs onze kust [12]. 
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De kortvleugelige exemplaren hebben daarentegen als voordeel dat ze zich op jongere 
leeftijd kunnen voortplanten [3]. De verhouding tussen kort- en langvleugelige exemplaren 
in een populatie wordt bepaald door verscheidene omgevingsfactoren, zoals de kwaliteit 
van de waardplant en de populatiedichtheid [3, 13]. In populaties met een hoge dichtheid 
ontstaan meer langvleugelige exemplaren dan in populaties met een lage dichtheid. 

Mogelijk kan de wintertemperatuur een belemmerende rol spelen voor de noordelijke 
verspreiding van deze soort. De soort overleeft immers de winter in ‘nimf-stadia’ (een 
larvaal stadium waarin de cicaden reeds lijken op de volwassen exemplaren (imago), maar 
waarbij o.a. nog vleugels ontbreken) tussen afgestorven materiaal [4], tussen de opgerolde 
bladeren van oude halmen en in de bladoksels van jonge planten, tot het vroege voorjaar 
[6]. Een afname van de populatiedichtheid kan optreden door een lange periode van 
koud weer voorafgaand aan de lente [9, 14]. Strenge winters kunnen hun aantallen zodanig 
decimeren dat de soort tijdens de zomer niet in staat is zich te herstellen. Hierdoor is de 
noordgrens van het verspreidingsgebied van deze soort langs de Amerikaanse oostkust 
beperkt tot Massachusetts [5-7].

In de Verenigde Staten spelen stormen ook een belangrijke rol bij de verspreiding van 
deze cicade. Slijkgraspopulaties langs kreken en op lagergelegen gebieden worden door 
winterstormen gedecimeerd, doordat het losse plantenmateriaal waartussen de nimfen 
overwinteren weggespoeld wordt. Op dergelijke plekken dient de slijkgrascicade zich elk 
jaar opnieuw te vestigen.

Een volwassen slijkgrascicade kan, gedurende hoogtij, onder water overleven door 
luchtbellen vast te houden onder zijn vleugels en door zich vast te houden aan de 
binnenkant van een opgeplooid blad. De slijkgrascicade kan ook op het wateroppervlak 
blijven zitten en springen [14, 15]. 

Prokelisia marginata komt voor op Spartina alterniflora, Spartina maritima en Spartina 
anglica. De slijkgrascicade kan zich eveneens goed aanpassen aan nieuwe Spartina-
soorten [14]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Zowel het imago-stadium als de nimf-stadia van de slijkgrascicade voeden zich uitsluitend 
met het voedselrijke sap (floëem) van slijkgrassoorten. De wijfjes leggen hun eieren met 
een legboor in het vasculaire weefsel (het kanaalstelsel waarmee de plant water en floëem 
transporteert) van de plant. Als gevolg hiervan vertonen de planten bruine vlekken en 
produceren ze minder biomassa en minder kiemkrachtige zaden [6, 7].

Het Amerikaans slijkgras dat groeit in het oorsprongsgebied van de slijkgrascicade, langs 
de oostkust van de Verenigde Staten, lijkt veel minder te lijden onder de aanwezigheid 
van dit insect in vergelijking met slijkgrassen in regio’s waar deze soort voorheen niet 
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voorkwam. Zo heeft een experiment in een serre aangetoond dat Engels slijkgras eveneens 
zwaar beschadigd kan worden door hoge predatie door de slijkgrascicade [16]. Andere 
experimenten tonen aan dat de cicade binnen twee generaties na introductie, aantallen 
tot 200 exemplaren per plant kan bereiken, hetgeen overeenkomt met meer dan 50.000 
cicaden per m2 [16]. Dergelijke aantallen kunnen tot de dood van de slijkgrasplanten leiden 
[6]. 

Het verschil in resistentie tussen de verschillende slijkgrassoorten voor de slijkgrascicade 
heeft waarschijnlijk een genetische basis. Slijkgraspopulaties in regio’s waar dit insect 
vanouds niet voorkomt, zouden minder resistentie-eigenschappen bezitten [17, 18]. Op 
resistente slijkgraspopulaties bereikt de slijkgrascicade aantallen die 10 maal lager liggen 
dan bij minder resistente populaties en leidt de aanwezigheid van de cicade doorgaans 
niet tot de dood van de gastplant [18]. 

De slijkgrascicade is, omwille van de soortspecifieke negatieve invloed die hij kan hebben 
op slijkgras, een interessant organisme om niet-inheems slijkgras biologisch te bestrijden. 
Zo werd dit insect vanaf het jaar 2000 succesvol uitgezet op Amerikaans slijkgras dat 
invasief groeit in Willapa Bay en Puget Sound (Washington State, Verenigde Staten) [5, 6]. Er 
werd toen gevreesd dat het slijkgras op termijn resistent zou worden tegen deze cicade [17, 

18]. In 2007 werd er beslist om de hele regio met onkruidverdelgers te besproeien om zo 
het slijkgras volledig uit te roeien. Hierdoor blijft er onzekerheid omtrent de doeltreffendheid 
van de slijkgrascicade als biologisch bestrijdingsorganisme [5].

De toekomst zal uitwijzen of Engels slijkgras, een invasieve soort met een negatieve invloed 
op inheemse bodemdieren en kustvogels [19, 20], beïnvloed zal worden door de komst van 
deze cicade in onze streken. 

Verder kan de populatiedichtheid van de slijkgrascicade worden beïnvloed door de 
aanwezigheid van de parasieten Pseudogonatopus arizonicus (Dryinidae) en Elenchus 
koebelei (Strepsiptera) [21].

Specifieke kenmerken

De slijkgrascicade is een typische spoorcicade: het is een vrij klein insect (2,3 tot 4,4 mm 
[2]) dat zich uitsluitend voedt met het voedingsrijke sap (floëem) van slijkgrassoorten [6]. 
Deze soort heeft een gele tot licht bruine kleur op de kop en het lichaam, waarop eveneens 
horizontale bruine strepen voorkomen [2]. Hij plant zich seksueel voort. Mannetjes zoeken 
actief naar vrouwtjes en de twee geslachten communiceren met elkaar via akoestische 
signalen die voortgebracht worden als vibraties door de gastheerplant [22]. De signalen 
zijn soortspecifiek en helpen om de reproductieve isolatie tussen sympatrische Prokelisia-
soorten te behouden [23]. 

De slijkgrascicade kan onderscheiden worden van de andere spoorcicaden die in de 
Benelux te vinden zijn met behulp van een naslagwerk [24].
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De lichaamsgrootte van een volwassen Prokelisia marginata is positief evenredig met zijn/
haar vruchtbaarheid. Hoe hoger de broedtemperatuur, hoe sneller de larven groeien maar 
hun overlevingskansen worden lager [25]. 

Net zoals de meeste cicades, heeft ook deze vleugeldimorfisme (figuur 1). In een 
populatie kunnen er dus individuen met twee verschillende types vleugels voorkomen 
[26]. Langvleugelige individuen kunnen vliegen en dus veel verder disperseren (tot wel 30 
km) dan de individuen zonder vleugels. Of een cidade al dan niet vleugels krijgt tijdens 
de ontwikkeling is afhankelijk van de cicadendensiteit en de voedselrijkheid van de 
gastheerplant. Vleugels komen vaker voor in onstabiele habitats, terwijl niet gevleugelde 
cicades, die een grotere vruchtbaarheid hebben, voorkomen in stabiele omgevingen met 
een lage densiteit [27]. 

Hoewel cicaden bij het grote publiek niet zo gekend zijn, zijn ze wel verantwoordelijk 
voor een bekend verschijnsel: ‘koekoeksspuug’. Dit is een fluimachtige substantie dat 
vaak op planten aangetroffen kan worden. Het gaat om een vloeibare uitscheiding die de 
nimfen van spuugbeestjes (een andere cicade-familie dan de spoorcicaden, waartoe de 
slijkgrascicade behoort) uitscheiden en opkloppen zodat het hele lichaam erdoor omgeven 
wordt. Dit schuimnest beschermt de nimfen tegen uitdroging, parasieten en predatoren. 
Men noemt deze schuimnesten ook wel koekoekspuug omdat men vroeger dacht dat ze 
afkomstig waren van een koekoek die op de plant spuugde. De koekoeksbloem dankt 
haar naam eveneens aan het koekoekspuug dat er vaak op aanwezig is [28].

Figuur 1: Bovenaan een macropteer (langvleugelig) exemplaar, onderaan een brachypteer 
(kortvleugelig) exemplaar. Niet alleen is de achterste vleugel van een kortvleugelig exemplaar 
sterk gereduceerd, maar ook de voorste vleugel is minder ontwikkeld. Uit Denno et al. (1985) 
[3].
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Wetenschappelijke naam
Pseudodiaptomus marinus Sato, 1913 [1]

Het Pacifisch eenoogkreeftje Pseudodiaptomus marinus is oorspronkelijk 
afkomstig uit de noordwestelijke Stille Oceaan. Pas in 2007 werd de soort 
voor het eerst waargenomen in Europa, in het noorden van de Adriatische Zee. 
De soort is daar waarschijnlijk geïntroduceerd samen met andere geïmporteerde 
soorten die gebruikt worden in de aquacultuur, of via lozing van ballastwater. 
In 2010 werd het Pacifisch eenoogkreeftje voor het eerst waargenomen in het 
Belgische deel van de Noordzee, nabij de haven van Zeebrugge. De exoot is 
een klein organisme van slechts 1 mm groot en kan een breed spectrum van 
omgevingsfactoren, zoals saliniteit en temperatuur, tolereren.

Pacifisch eenoogkreeftje

Pseudodiaptomus marinus

Lector
Micky Tackx
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Pacifisch eenoogkreeftje is oorspronkelijk afkomstig uit de noordwestelijke Stille 
Oceaan [2]. Het betreft een mariene soort die hoofdzakelijk in de kustwateren van Japan, 
Rusland, Zuid-Korea en China voorkomt [3, 4]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming in België van het Pacifisch eenoogkreeftje vond plaats in de haven 
van Zeebrugge, in 2010 [4]. 

Verspreiding in België

Na de eerste waarneming werd de soort ook in de monding van de Westerschelde, rond de 
haven van Oostende en verder op zee, op de zandbank ‘Vlakte van de Raan’ gesignaleerd 
[4]. In 2015-2016 werd deze exoot tijdens een monitoringscampagne in alle samples op het 
Belgisch deel van de Noordzee in variabele abundanties aangetroffen, met piekdensiteiten 
van 560 individuen per m² [5].

Verspreiding in onze buurlanden

Het Pacifisch eenoogkreeftje werd vóór 1970 reeds als een geïntroduceerde soort 
gesignaleerd in de Indische (Maurtitius, 1964; Andamenen, 1968) en Atlantische Oceaan 
(Hawaii, 1964) [6-8]. Vervolgens verspreidde de soort zich langs de westkust van Noord-
Amerika. Het Pacifisch eenoogkreeftje werd o.a. waargenomen in Mission Bay (Californië; 
1986) en Puget Sound (Washington; 2001) [9, 10]. 

Het Pacifisch eenoogkreeftje werd voor het eerst in Europa waargenomen in 2007, in 
het noorden van de Adriatische Zee [11]. Pas in 2010 werd de exoot ook in het Kanaal 
aangetroffen [3], langs de Frans-Atlantische kust ter hoogte van de haven van Calais (2010) 
en de kustwateren van Gravelines (2011). De soort bleek in staat zich voort te planten in 
zijn nieuw leefgebied en heeft zich kunnen vestigen, maar de abundantie blijft laag [3]. Ook 
aan de Frans-Atlantische kust, in het Gironde-estuarium, werd de soort gesignaleerd [3]. Ter 
hoogte van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee – tussen de Britse en Nederlandse kust – 
werd dit eenoogkreeftje recent (2012) waargenomen via de Continuous Plankton Recorder 
Survey [12]. Ook in de Duitse wateren (Noordzee) werd het Pacifisch eenoogkreeftje reeds 
tijdens biologische monitoring aangetroffen (2011) [12]. Wetenschappers voorspellen dat 
het Pacifisch eenoogkreeftje zich mogelijk verder zal verspreiden richting de kustwateren 
van de Baltische Zee en de Oostelijke Noordzee [12]. 
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Wijze van introductie

Het Pacifisch eenoogkreeftje kan op minstens twee manieren worden geïntroduceerd in 
nieuwe gebieden: (1) samen met andere geïmporteerde soorten die gebruikt worden in de 
aquacultuur, zoals oesters en mosselen afkomstig uit Japan, en (2) via ballastwaterlozing 
[3, 9, 11, 12]. 

Beide manieren kunnen hebben bijgedragen aan de introductie in de noordelijke Adriatische 
Zee [10]. Heel wat schepen afkomstig uit Azië gebruiken immers de Middellandse Zee om 
Europa te bereiken [3]. Het is daarentegen onwaarschijnlijk dat de eerste introductie in 
het Kanaal (Calais, 2010) via aquacultuur zou gebeurd zijn, aangezien er regionaal enkel 
mosselen en vis worden gebruikt die vanuit Europa afkomstig zijn. Men vermoedt dan 
ook dat de soort geïntroduceerd werd via transoceanische schepen, afkomstig van de 
Californische kusten [3]. Tenslotte heeft de gevestigde populatie in Calais zich vermoedelijk 
noordwaarts verspreid via de heersende zeestromingen langsheen de Franse, Belgische, 
Nederlandse en Duitse kusten [3, 12]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De studie van Rajakaruna et al. (2012) identificeerde op basis van watertemperatuur 
de regio’s die het Pacifisch eenoogkreeftje potentieel kan koloniseren. De Belgische 
kustwateren vielen net binnen het voorspelde gebied [13]. Het Pacifisch eenoogkreefje 
beschikt over eurytherme en euryhaliene eigenschappen, wat bekrachtigd wordt door zijn 
voorkomen in zowel tropische als noordelijke (Japanse en Russische) wateren alsook in 
wateren met variabele saliniteit [3, 12, 14].

De soort leeft het liefst in eutrofe gebieden, waar het voedselaanbod steeds hoog is [15]. 
Pseudodiaptomus marinus kan zich voeden met zowel plantaardig materiaal als detritus. 
De soort heeft een goede strategie om het predatierisico te reduceren, dit door zijn 
preferentie voor eutrofe gebieden met hoge turbulentie in combinatie met zijn epibenthisch 
gedrag [14, 16]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De variaties in de populatiestructuur van deze exoot in het Belgisch deel van de Noordzee 
wordt best verklaard door de watertemperatuur (optimale range tussen 20 en 25°C [17]) 
en chorophyll-a concentraties. Saliniteitsvariaties en veranderingen in stikstofgehalte lijken 
geen invloed te hebben op de distributie van Pseudodiaptomus marinus [5]. Deze exoot 
wordt wereldwijd gezien als een potentiële pestsoort, te wijten aan zijn resistentie voor 
ongunstige condities en zijn tolerantie voor wijzigingen in saliniteit (2,5 tot 38 psu) en 
temperatuur (5 tot 28 °C) [16].
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Naast verspreiding via ballastwater en aquacultuurorganismen, zijn ook de heersende 
zeestromingen bepalend voor de lokale verspreiding van het Pacifisch eenoogkreeftje: de 
stromingen voeren het zoöplankton mee naar nabij gelegen gebieden [3, 12, 18]. 

De progressieve degradatie van kustzones [19] kan voordelig zijn voor Pseudodiaptomus 
marinus, aangezien deze soort zich voedt met detritus en in zones met hoge troebelheid 
leeft [20].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Er zijn weinig gekende effecten die in verband kunnen worden gebracht met de introductie 
of vestiging van het Pacifisch eenoogkreeftje. Enkel in de zuidelijke baaien in Californië 
is, vermoedelijk door de introductie van het exotisch eenoogkreeftje, de populatie van de 
inheemse soort Pseudodiaptomus euryhalinus erop achteruitgegaan. Verder onderzoek 
naar de effecten is echter nog steeds aan de orde [9]. Welke effecten de ontwikkeling 
van Pseudodiaptomus euryhalinus ter hoogte van de Belgische en Franse kusten kunnen 
veroorzaken is nog niet gekend. Er worden op heden dan ook geen specifieke maatregelen 
genomen om de soort te bestrijden. 

Specifieke kenmerken

Het Pacifisch eenoogkreeftje is een kleine calanoïde copepode (roeipootkreeftje), met een 
lengte van circa 1 mm, waarbij het vrouwtje groter wordt dan het mannetje. Het lichaam 
bestaat uit twee delen: het voorste gedeelte noemt men het prosoom en het achterste 
gedeelte het urosoom. Het urosoom is kleiner dan 2/3e van het prosoom. Deze laatste is 
lang, slank en kan nogmaals opgedeeld worden in twee delen, waarbij het cephalosoom 
de kop vormt en het metasoom de romp. Het cephalosoom is afgerond en draagt tevens 
twee paar antennes. Daarnaast draagt het metasoom vijf paar poten [6]. Het genus 
Pseudodiaptomus bevat verschillende soorten die zich van elkaar onderscheiden door 
kleine verschillen in het vijfde paar poten van het mannelijk roeipootkreeftje [9].

De eitjes worden door het vrouwtje gedragen in een zak die ze onder het achterlichaam 
draagt [9, 21]. Doordat de eitjes worden gedragen verhoogt dit zeer sterk hun overlevingskans 
[15]. De eiproductiesnelheid blijkt echter wel veel lager te zijn bij een lagere temperatuur. De 
ontwikkelingstijd (van ei tot adult) bedraagt gemiddeld 13 dagen, wat kort genoeg is om 
voor hoge soortenaantallen te zorgen onder de juiste omstandigheden [22].

Dit roeipootkreeftje leeft overdag nabij de bodem (epibenthische levenswijze). Bij 
zonsondergang verspreidt het zich in de waterkolom, waar het deel uitmaakt van het 
zogenaamde dierlijk plankton of het zoöplankton [23-25]. 
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Wetenschappelijke naam
Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) [1]

Het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii kwam oorspronkelijk enkel voor 
langs de Amerikaanse oostkust, maar werd via transport met schepen in 
Europa geïntroduceerd. De eerste Europese waarnemingen dateren al van 
1874 uit Nederland. In 1985 werd het Zuiderzeekrabbetje voor de eerste keer in 
België waargenomen, meerbepaald in de Westerschelde nabij Antwerpen. Het 
Zuiderzeekrabbetje is een typische soort voor zoete en brakke wateren en voelt 
zich dan ook thuis in riviermondingen. Ze prederen op allerlei ongewervelden.

Zuiderzeekrabbetje

Rhithropanopeus harrisii

© Marco Faasse - www.acteon.nl

Lector
Cédric d’Udekem d’Acoz
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Zuiderzeekrabbetje kwam oorspronkelijk enkel voor aan de oostkust van Noord-
Amerika, van Nova Scotia (Zuidoost-Canada) tot Mexico. Dit krabbetje leeft op een diepte 
van 0 tot 8 meter, op bodems bedekt met een dun laagje klei of modder, houtafval, 
plantaardig materiaal en schelpresten, die hij gebruikt om zich te verbergen. Soms graaft 
hij ook holen in de klei [2]. 

Eerste waarneming in België

In 1985 is voor het eerst een dood exemplaar (en iets later in dat jaar een schaarpoot)
van dit krabbetje gevonden ter hoogte van Doel, in het brakke stroomgebied van 
de Westerschelde [3]. Twee jaar later, in 1987, werd op dezelfde plaats nog eens een 
schaarpoot gevonden [2]. Het was echter pas in 1991 dat de eerste levende individuen 
gesignaleerd werden in het koelwater van de kerncentrale van Doel [4]. 

Verspreiding in België

Na 1991 werden verschillende meldingen gemaakt van het Zuiderzeekrabbetje ter hoogte 
van Doel en Lillo [5-7]. Daarnaast zijn er ook rapportages uit het gematigd zoute gedeelte 
van het Schelde-estuarium (1996, 1997) [8]. Meer recent, in 2004 nabij Lilo [9] en eind 2007 
nabij Doel [10], werd dit krabbetje opnieuw in de Zeeschelde gemeld. Recenter werd de 
exoot waargenomen in de Zeeschelde tot in Steendorp en in een hyperbenthosstaal ter 
hoogte van de Notealer (Hingene) [11].

In het Kanaal Gent-Terneuzen is er sinds 1999 een permanent gevestigde populatie 
aanwezig, die zich uitstrekt van het centrum van Gent tot aan de Nederlandse grens [12].

Het Zuiderzeekrabbetje werd in 2009 eveneens aangetroffen rond de haven van Nieuwpoort 
[13] en in de IJzer (De Ganzepoot) [14]. Op deze laatste locatie leven ze tussen keien, bedekt 
met Amphibalanus improvisus, en tussen rietwortels [15].

Verspreiding in onze buurlanden

In de tweede helft van de 19e eeuw (1874), werd het Zuiderzeekrabbetje in Nederland 
ontdekt als een nieuwe inwijkeling. Dit krabbetje werd oorspronkelijk beschreven als 
Pilumnus tridentatus. Pas in 1949 stelde men vast dat het om het uit Noord-Amerika 
afkomstige krabbetje Rhithropanopeus harrisii ging [2].
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In 1874 was dit krabbetje al algemeen in het brakke zuidelijk deel van de Zuiderzee, 
vandaar ook zijn Nederlandse naam. In die tijd was de Zuiderzee nog niet afgesloten van 
de Noordzee, waardoor het noordelijk deel zouter was dan het zuidelijk deel, en bijgevolg 
moeilijk leefbaar voor deze exoot. Ook in andere rivieren en meren in Noord-Holland, Zuid-
Holland en Groningen kwam dit brakwaterkrabbetje voor [16]. 

In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee door een dam en veranderde 
de naam naar het nu gekende IJsselmeer. Het zoutgehalte daalde, waardoor het 
Zuiderzeekrabbetje zich ook in het noordelijke deel kon vestigen; tot deze soort er in 1936 
zijn toppunt bereikte. Vanaf dan werd het IJsselmeer te zoet en namen de populaties af 
[16]. In de rest van Nederland kon deze exoot wel standhouden en sinds 1960 wordt deze 
soort verspreid teruggevonden in o.a. het Noordzeekanaal (nabij Amsterdam), in Zeeland, 
in het zuiden van Zuid-Holland en in Nijmegen [2]. 

Tot 1936 was dit diertje in Europa buiten Nederland onbekend. Daarna verspreidde de 
soort zich snel. Dit komt waarschijnlijk doordat in die periode de populaties van deze exoot 
in het IJsselmeer hun toppunt bereikten en zo makkelijker hun areaal konden uitbreiden [2].

Een eerste waarneming in Noord-Duitsland dateert van 1936 [17]. In 1939 werd de soort 
voor het eerst waargenomen in het Zuid-Rusland, maar volgens vissers zou de soort daar 
al aanwezig zijn geweest sinds 1936 [16]. Daarna volgde introductie in de Zee van Azov, 
de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. In de Baltische Zee werden eerst Polen (in 1951) [2], 
Denemarken [18], Litouwen (in 2000), Finland (in 2009) en meest recent Estland (in 2011) 
gekoloniseerd [19-21].

In Frankrijk is het Zuiderzeekrabbetje voor het eerst gemeld in 1953 in het Kanaal van Caen 
en in 1956 in het Kanaal van Tancarville, beide in Normandië [22]. Vervolgens vond men 
deze soort ook terug in 1957 in het brakwatergedeelte van de Gironde [22] en in 1968 aan 
de monding van de Loire (West-Frankrijk) [24]. 

In Groot-Brittannië wordt dit krabbetje maar recent waargenomen, sinds 1996, en enkel 
binnen de Cardiff Docks, in Zuidwest-Engeland [25]. 

Momenteel komt het Zuiderzeekrabbetje in Europa voor van de Baltische Zee, langs de 
Europese Atlantische kust (inclusief Groot-Brittannië) tot en met de Middellandse Zee, en 
in Zwarte Zee [26]. 

Wijze van introductie

Het is niet gekend hoe het Zuiderzeekrabbetje van Noord-Amerika naar Europa is gekomen. 
Sommigen suggereren dat de primaire introductie mogelijks via opname in het ballastwater 
of door vasthechting op scheepsrompen geschiedde [27]. 
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Echter, beide opties worden in vraag gesteld [22, 28]. Een primaire introductie via ballastwater 
is onwaarschijnlijk, daar de eerste Europese melding al van 1874 dateert, toen ballastwater 
weinig of niet gebruikt werd. Vóór het begin van de 20e eeuw werden echter wel stenen, 
zand en modder gebruikt als ballast, waardoor verschillende soorten (bv. slakken) mee 
getransporteerd konden worden [28]. Mogelijk werd dit diertje eveneens op deze wijze 
verspreid.

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Deze soort is een alleseter: het Zuiderzeekrabbetje predeert op zowel dode organismen, 
brakwaterpoliepen, wormen, schelpdieren, vlokreeften, zeepissebedden, aasgarnalen, 
muggenlarven als algen [2]. Hoewel het vrouwtje slechts één broedsel per jaar produceert, 
kan dit broedsel wel 1.280 tot 4.800 eitjes bevatten [29], wat weliswaar niet bijzonder hoog 
is voor een krab [15].

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Deze brakwatersoort kan een brede gradiënt van zoutgehaltes verdragen. Gewoonlijk 
wordt het Zuiderzeekrabbetje gevonden in water van ongeveer 0,1 (zoet) tot 15 psu (brak) 
[2], uitzonderlijk werd dit diertje aangetroffen in een zoutgehalte van 25 psu (zout brak) [30]. 
Ter vergelijking: de Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu.

De temperatuur daarentegen speelt een voornamere rol in het al dan niet voorkomen van 
de krab. Om eieren te leggen en te ontwikkelen moet de temperatuur boven 20 °C liggen, 
maar indien nodig kan hij migreren in de diepte, waardoor hij zelf de gepaste temperatuur 
kan opzoeken. Ook kan het Zuiderzeekrabbetje zich ingraven in de bodem of tussen de 
schelpen verstoppen om daar te overwinteren, waardoor het de koudere temperaturen 
kan overleven [21].

De secundaire verspreiding binnen Europa wordt in de hand gewerkt door de scheepvaart. 
De larven van het Zuiderzeekrabbetje zijn vrijzwemmend en blijven ongeveer 23 dagen in 
dit stadium [29]. Deze krabbetjes kunnen zich dus zowel als krab of als larve verplaatsen 
met het ballastwater. Ook door de binnenvaart kan deze soort zich verspreiden tussen 
estuaria, rivieren en meren, vastgeklampt aan scheepsrompen [25]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen 

Op economisch vlak kan het voorkomen van vele individuen van het Zuiderzeekrabbetje 
de waterdoorstroming in industriële buizen verhinderen [31]. 
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In de Baltische zee had de invasieve soort een nefast effect op het lokale voedsel web. 
Hij zorgde voor trofische cascades wat de soortenrijkdom en biodiversiteit sterk deed 
afnemen, waarbij de hoeveelheid gastropoda daalde met 99% en crustaceeën met 75%. 
De chironomiden verdwenen zelfs compleet. De gemeenschap, die eerder gedomineerd 
werd door herbivoren en periphyton-grazende gastropoda en crustaceeën, verschoof naar 
een gemeenschap die gedomineerd werd door mosselen met weinig herbivoren. Hierdoor 
konden er meer epifytische algen groeien [32]. Het is duidelijk dat de krab hier een grote 
impact had op het ecosysteem en het is goed mogelijk dat hij ook druk uitoefent op andere 
regio’s waar hij niet-inheems is [19].

Specifieke kenmerken

Het lichaam (carapax) en de poten van het Zuiderzeekrabbetje hebben een donker 
grijsgroene kleur, waarbij de buitenzijde van de vingers van de scharen wit is. Door 
begroeiing met ééncellige algen zien ze er echter eerder donkerbruin tot zwart uit. Vissers 
hebben het dan ook vaak over het ‘zwart krabbetje’ in plaats van het Zuiderzeekrabbetje. 
De vingers van de scharen blijven wit: door het veelvuldig gebruik krijgen de algen er 
immers geen kans om te groeien. De vrouwtjes zijn meestal kleiner dan de mannetjes en 
bereiken een breedte tot 2 cm. Mannetjes kunnen tot 2,6 cm breed worden. Het lichaam is 
breder dan lang, heeft een bolle vorm en is glad. De poten zijn langs de randen behaard [2]. 
 
Vrouwelijke en mannelijke exemplaren kunnen niet alleen onderscheiden worden op basis 
van de grootte. Mannetjes hebben eveneens grotere schaarpoten en een smal driehoekig 
achterlijf (abdomen, opgeplooid naar de buikzijde van de krab toe) met zeven segmenten 
waarvan er drie vergroeid zijn. Bij vrouwtjes is dit achterlijf breed ovaal en zijn er geen 
vergroeide segmenten. Dit achterlijf is bij beide geslachten langs de randen behaard [2].
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Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.

Lector
Jan Soors

Wetenschappelijke naam
Sinelobus vanhaareni Bamber, 2014 [1]

Het kustnaaldkreeftje Sinelobus vanhaareni is een buitenbeentje wat exotische 
organismen betreft: deze soort is namelijk pas beschreven in 2014 op basis van 
exemplaren uit Nederland. De herkomst van deze soort is onbekend. Toen 
de soort in 2006 en 2007 voor het eerst opdook in respectievelijk Nederland 
(Rijddelta) en België (Antwerpse haven), werd de soort op basis van de toenmalige 
literatuur gedetermineerd als Sinelobus stanfordi H. Richardson, 1901 (het 
Stanford’s naaldkreeftje). Van deze soort werd gedacht dat hij al sinds de 16e 
eeuw quasi wereldwijd verspreid was. In 2014 bleek echter dat het om een nieuwe 
soort voor de wetenschap ging, die dan ook de naam kreeg van zijn Nederlandse 
ontdekker: Sinelobus vanhaareni. Dit naaldkreeftje bewoont slibbuisjes die – 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorsprongsgebied van deze soort is tot op heden ongekend.

Eerste waarneming in België

In België werd het kustnaaldkreeftje voor het eerst aangetroffen op 19 juli 2007, in het 
Verrebroekdok van de haven van Antwerpen. Deze exoot werd aangetroffen op een 
artificieel substraat dat gebruikt wordt voor de monitoring van glasaal. Dit substraat werd 
gedomineerd door andere niet-inheemse soorten zoals de tijgervlokreeft Gammarus 
tigrinus, het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii en Jenkins’ waterhoorn 
Potamopyrgus antipodarum [2].

Verspreiding in België

In 2007 – een paar maanden na de eerste vondst van het kustnaaldkreeftje in de 
Antwerpse haven – werden grote aantallen van de soort (tot 4.200 exemplaren per 
staal) in een studiegebied aangetroffen in het Kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van 
Terneuzen. In het daaropvolgende jaar werd de vondst uit de Zeeschelde bevestigd door 
nieuwe waarnemingen en bleek het kustnaaldkreeftje ook meer landinwaarts – tot aan de 
instroomplaats van het Albertkanaal – voor te komen [2].

Ondanks de tot op heden beperkte aantallen – steeds minder dan 10 exemplaren per 
staal – in de Zeeschelde (België), wordt er verwacht dat de soort zich hier en in aanpalende 
kanalen (met zowel brak als zoet water) op artificiële substraten zoals boeien en dokmuren 
zal vestigen [2]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste Europese melding van het kustnaaldkreeftje dateert van 14 september 2006 
toen het in de Oude Maas, nabij Hoogvliet (Rotterdam, Nederland) werd aangetroffen. 
Enkele dagen later bleek – met waarnemingen in de Nieuwe Waterweg en de Hollandse 
IJssel – dat de soort ook al voorkwam in de waterwegen rond de Rotterdamse haven. 

tenminste in zijn nieuwe verspreidingsgebied – vastgehecht zijn aan harde, veelal 
artificiële substraten in het brakke water van havens en estuaria. De verspreiding 
van het diertje gebeurde vermoedelijk via scheepvaart: het naaldkreeftje kon 
zich vasthechtten aan scheepsrompen of kon verzeild raken in het vast 
ballastmateriaal en het ballastwater van schepen. 
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Ook meer noordelijk – nabij de monding van het Noordzeekanaal, dat Amsterdam met de 
Noordzee verbindt – werd de soort in dit jaar aangetroffen [2]. 

In 2009 en 2010 werd het naaldkreeftje nog verder noordelijk aangetroffen; namelijk in de 
Waddenzee ter hoogte van Harlingen (Noord-Nederland), en de havens van Emden (Duits-
Nederlandse grens) en Brunsbüttel (aan de Duitse Elbe) [3].

Uit de AquaNIS-databank blijkt dat de soort reeds in 2010 in Estland is vastgesteld en in 
2016 Finland heeft bereikt [4]. Verder komt de soort sinds 2014 voor in Polen [5]. 

Wijze van introductie

Vermoedelijk heeft dit diertje zich initieel verspreid door zich met zijn koker vast te hechten 
aan scheepsrompen of via vast ballastmateriaal [2]. Later werd het kustnaaldkreeftje mogelijk 
ook verspreid via het transport van weekdieren voor aquacultuur en via het ballastwater 
van vrachtschepen [6]. Dit laatste heeft wellicht gezorgd voor de relatief recente introductie 
van deze soort in de havengebieden langs de Noordzee [2].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Harde substraten zijn voor deze soort essentieel: ze moeten hun zelfgebouwde slibbuisjes 
namelijk kunnen vasthechten. Het kustnaaldkreeftje haalt voordeel uit de steeds talrijker 
wordende hoeveelheid artificiële harde substraten in het Schelde-estuarium, waar van 
nature voornamelijk zachte sedimenten voorkomen [7]. Voor de bouw van de buisjes waarin 
ze leven, hebben ze nood aan een zekere hoeveelheid slib in het water [2]. Ook daar is er in 
het Schelde-estuarium geen tekort aan.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

In tegenstelling tot de meeste andere naaldkreeftjes komt het kustnaaldkreeftje ook in 
zoet water voor, maar wordt het voornamelijk gevonden in brakke wateren en estuaria 
[2]. De soort kan de sterke schommelingen in zoutgehalte – kenmerkend voor estuaria 
– gemakkelijk weerstaan. In noordwest Europa werd de soort tot nu toe aangetroffen 
in licht zoet water (1,5 psu in het Schelde-estuarium) tot bijna zout water (20 psu in de 
Waddenzee). Ter vergelijking: het zoutgehalte in de Noordzee bedraagt ongeveer 35 psu. 

De temperatuur van het water waarin het kustnaaldkreeftje in onze streken werd gevonden 
varieert tussen 13 en 21 °C [2]. 

Kustnaaldkreeftjes worden aangetroffen op schelpen, zeepokken, planten, rotsen, artificiële 
constructies, tussen stenen, in het water en zelfs in de doorstroomkanaaltjes van sponzen 
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[8]. Hoewel harde substraten de grootste aantallen huisvesten, worden ze ook in mindere 
mate gevonden op zachtere slib-, klei- of zandbodems [8]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

In België en Nederland komen er enkele inheemse soorten voor – zoals de vlokreeftjes 
Apocorophium lacustre en Corophium multisetosum – die net als het kustnaaldkreeftje 
slibbuisjes vormen en zich voeden met gelijkaardig voedsel. De verwachtte competitie voor 
plaats en voedsel met deze inheemse soorten is echter tot op vandaag nog niet bewezen 
[2]. Andere potentiële effecten van deze exoot op zijn leefomgeving zijn ongekend [3]. 

Specifieke kenmerken

Volwassen exemplaren van het kustnaaldkreeftje zijn 4 á 7 mm groot [2]. Zoals andere 
naaldkreeftjes bestaat het kustnaaldkreeftje uit een kopborststuk (cephalothorax) met een 
schild (carapax), een paar scharen (chelipoden), ogen en twee paar antennes, en uit een 
achterlijf (abdomen) bestaande uit zes segmenten met kleine pootjes (pereopoden) en een 
staart (pleon) [9]. Bij de buisbewonende soorten worden de pootjes op het achterlichaam 
niet gebruikt om te zwemmen, maar om een stroom van zuurstofrijk water in het buisje te 
creëren. Bij vrouwtjes vormen afgeplatte plaatjes aan de pootjes een broedzak (marsupium) 
waarin de eitjes en vervolgens de larven zich ontwikkelen tot bijna volmaakte exemplaren 
[10, 11]. 

In tegenstelling tot andere naaldkreeftjes is er bij Sinelobus-soorten een duidelijk verschil 
in lichaamsbouw tussen de mannetjes en vrouwtjes. Bij mannetjes is het kopborststuk 
opvallend minder breed en zijn de scharen groter dan bij de vrouwtjes [2, 10].

Kustnaaldkreeftjes komen voornamelijk in ondiep water voor, maar er worden veel verwante 
soorten naaldkreeftjes aangetroffen op waterdieptes van 200 meter tot zelfs meer dan 
9.000 meter. In sommige van deze diepwaterhabitats behoren de naaldkreeftjes tot de 
meest diverse en talrijkste onder de aanwezige fauna [12].
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Wetenschappelijke naam
Synidotea laticauda Benedict, 1897 [1]

Omtrent de wetenschappelijke naamgeving van deze en verwante soorten was begin jaren ‘90 
heel wat discussie. De Brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda werd toen – samen met 
acht verwante soorten die wereldwijd werden gevonden – tot één en dezelfde soort Synidotea 
laevidorsalis gerekend. Deze soort zou tijdens de 19e eeuw via de wanden van zeilschepen de 

wereld zijn rondgedragen [2]. Omwille van de synonimisatie van deze negen soorten werden 
alle exemplaren die in Europa werden gevonden aanvankelijk gedetermineerd als Synidotea 

laevidorsalis. Meer recent werd echter duidelijk dat het effectief om negen verschillende soorten 
gaat [3]. Het is voorlopig nog niet helemaal zeker of alle exemplaren die in Europa gevonden werden 

tot de Brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda behoren, of tot één van de acht andere 
soorten.

Lector
Jan Soors

Brede brakwaterpissebed

Synidotea laticauda

© Marco Faasse - www.acteon.nl
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Oorspronkelijke verspreiding

De Brede brakwaterpissebed kwam oorspronkelijk enkel voor in de Baai van San Fancisco 
en de naburige estuaria aan de westkust van de Verenigde Staten [4]. Deze pissebed is daar 
één van de meest algemene soorten [5]. In deze contreien komt de soort voornamelijk voor 
in ondiep brak water [4], op rotsige steigers en boeien, tussen een aangroeigemeenschap 
van poliepen – waaronder de ook bij ons aanwezige (uitheemse) berenvachtpoliep Garveia 
franciscana – mosdiertjes en oesters [6]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming in België komt voort uit een bodemstaal dat op 27 september 2005 
in de Zeeschelde – nabij de kerncentrale van Doel – werd genomen [7]. De soort werd toen 
echter foutief als Synidotea laevidorsalis op naam gebracht [8]. Het is best mogelijk dat 
deze pissebed al eerder aanwezig was in het studiegebied [7].

Verspreiding in België

De Brede brakwaterpissebed kent een zeer beperkte verspreiding in het Schelde-
estuarium, en komt enkel voor nabij Doel en Kallo. Een drietal exemplaren werden in 2005 
in twee verschillende bodemstalen gevonden, maar veruit de meeste exemplaren (>100) 
werden in 2007 verzameld, op de filters die het opgezogen koelwater voor de kerncentrale 
van Doel filteren [7]. De soort is daar nog steeds talrijk aanwezig [8] en werd ook sinds 2013 
jaarlijks teruggevonden in de Zeeschelde ter hoogte van Doel [9]. Recentelijk werd deze 
pissebed in het studiegebied ook in de Westerschelde aangetroffen [10].

Verspreiding in onze buurlanden

De Brede brakwaterpissebed is blijkbaar al sinds 1975 in Europa aanwezig in het estuarium 
van de Gironde in Frankrijk [11], maar de soort werd oorspronkelijk verward met de inheemse 
brakwaterpissebed Idotea emarginata. Pas tijdens een campagne in 1991 werd de 
pissebed als een niet-inheemse soort herkend [12], maar – omwille van de toen heersende 

De Brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda kwam oorspronkelijk enkel 
voor in ondiep brak water langs de westkust van de Verenigde Staten. Het is 
een omnivoor die vooral te vinden is op harde substraten zoals boeien, pontons 
en oesterbedden. Deze pissebed werd voor het eerst in 2005 in de Zeeschelde 
aangetroffen, nabij de kerncentrale van Doel. Waarschijnlijk werd de soort bij ons – 
net als in Frankrijk en Spanje – via het ballastwater van schepen geïntroduceerd. 
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taxonomische onduidelijkheid – verkeerdelijk als Synidotea laevidorsalis geïdentificeerd. 
Na het herbekijken van de stalen bleek het wel degelijk om de Brede brakwaterpissebed 
Synidotea laticauda te gaan [3]. 

Tijdens een studie, uitgevoerd tussen 1991 en 1994, in het Guadalquivir-estuarium in Zuid-
Spanje werden meer dan 1.000 exemplaren van een brakwaterpissebed aangetroffen per 
staal. Ook deze exemplaren werden aanvankelijk als Synidotea laevidorsalis op naam 
gebracht [13]. In het nabijgelegen estuarium van Guadiana werd de soort in 2009 en 2010 
ook opgemerkt [14].

In 2016 werd de Brede brakwaterpissebed gerapporteerd in de haven van Brunsbüttel, in 
het estuarium van de Elbe, Duitsland [15]. 

Wijze van introductie

Gezien de huidige verspreiding binnen Europa – nabij estuaria met internationale havens 
– wordt vermoed dat scheepvaart verantwoordelijk is voor de introductie van de Brede 
brakwaterpissebed. Mogelijk werd de soort vastgehecht op de scheepsrompen of – meer 
waarschijnlijk – in het ballastwater meegedragen [7, 16, 17]. 

Redenen waarom de soort zo succesrijk is in onze contreien

De Brede brakwaterpissebed bewoont in haar oorsprongsgebied (Baai van San 
Francisco, Verenigde Staten) vooral de warmere wateren met een verlaagd zoutgehalte 
[4]. De soort werd in België enkel aangetroffen nabij Doel en haalt mogelijk voordeel uit de 
warmwaterlozingen van de koeltorens van de kerncentrale die daar gevestigd is [7]. De 
laatste jaren lijkt de soort zich – althans zeker in het zomerhalfjaar – verder van Doel te 
begeven [18, 19].

Deze pissebed is een opportunistische alleseter of omnivoor. Ze kunnen zich als predator 
voeden met vlokreeftjes die uit de waterkolom geplukt worden met de poten, als aaseter 
met dode oesters, krabben (in Amerika onder andere de Blauwe zwemkrab Callinectes 
sapidus) en soortgenoten en, als planteneter met zeesla (Ulva sp.) en in mindere mate met 
slijkgras (Spartina). Hiernaast staan mosdiertjes en poliepen ook op het menu van deze 
pissebed [17]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Er is erg weinig gekend over de ecologie van deze pissebed in onze wateren. De soort 
varieert seizoenaal in aantal, waarbij hij in de wintermaanden algemener blijkt voor te 
komen dan in de zomermaanden [5, 16]. De soort komt in zijn oorsprongsgebied vooral voor 
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op artificiële substraten zoals boeien, pontons en op touwen voor oesterkweek [16]. De 
Brede brakwaterpissebed wordt sporadisch ook in bodemstalen [7, 16] en bodemslepen [5, 

12, 18] aangetroffen. Dit laatste doet vermoeden dat deze pissebedsoort soms ook zwemt in 
de waterkolom, net boven de bodem [12]. Ook is de soort al zwemmend tussen vegetatie 
aangetroffen [20].

Deze exoot leeft in brak water, maar heeft een brede zouttolerantie. Zo is de soort in het 
estuarium van de Gironde aangetroffen bij zoutgehaltes tussen 0,1 en 24 psu en is hij 
het meest talrijk tussen 1 en 10 psu [12]. Zoet water (0 psu) blijkt dodelijk voor de Brede 
brakwaterpissebed, maar zoutgehaltes tot 35 psu (zeewater) worden getolereerd. 

Deze pissebed verdraagt ook zonder problemen watertemperaturen tussen 5 en 25 °C. 
Synidotea laticauda vertoont een hoge mortaliteit (>65%) boven de 30 °C [21]. Daarnaast 
tolereert de soort geen sterke schommelingen in het milieu, zoals input van zoet water via 
rivieren of via regenval [17].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Er is weinig geweten over de impact van de Brede brakwaterpissebed in onze contreien of 
in andere streken waar hij geïntroduceerd werd [17]. Wel heeft men langs de oostkust van 
de Verenigde Staten – waar de soort eveneens niet-inheems is – waargenomen dat hoge 
dichtheden van de pissebed (in september) samenvallen met sterk verlaagde aantallen van 
inheemse vlokreeftjes en het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii (daar eveneens 
inheems) [16]. Dit doet vermoeden dat hoge aantallen van de Brede brakwaterpissebed een 
effect op het ecosysteem kunnen hebben [17].

Specifieke kenmerken

Net als de meeste soorten waterpissebedden draagt ook deze soort de bevruchte eieren 
in een broedbuidel met zich mee, tot alle larvale stadia zijn doorlopen. Platen bevestigd 
aan de eerste vijf paar looppoten schuiven als dakpannen over elkaar en vormen een 
broedbuidel [22]. Deze pissebed heeft een camouflagepatroon op de rug en kleine klauwen 
aan de poten die de grip op oppervlaktes vergroten. Hij heeft zeven paar paddelvormige 
poten die toelaten om net boven de bodem en tussen vegetatie te zwemmen [12, 20]. 

De vrouwelijke exemplaren van de Brede brakwaterpissebed zijn kleiner dan de mannelijke 
individuen en kunnen 1,3 cm groot worden, terwijl de mannetjes tot 2,3 à 3 cm kunnen 
groeien [3, 16]. 
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Wetenschappelijke naam
Telmatogeton japonicus Tokunaga, 1933 [1]

De Japanse dansmug Telmatogeton japonicus was oorspronkelijk enkel bekend 
van de Japanse kusten en Hawaï. De internationale scheepvaart is welicht 
verantwoordelijk voor de verspreiding van deze soort naar Europa en de oostkust 
van Noord-Amerika. Deze exoot werd in 2004 voor de eerste keer in Belgische 
wateren waargenomen, op boeien vóór de kust. De larven van de Japanse 
dansmug groeien in kokers, vastgehecht aan harde ondergronden, en komen 
voor vanaf het bovenste gedeelte van het intergetijdengebied tot de spatzone. De 
windmolenparken langsheen de Europese kusten vormen een ideale niche voor 
deze soort: op de funderingen van sommige windturbines groeien tot 4.000 larven 
per m2.

Japanse dansmug

Telmatogeton japonicus

Lectoren
Francis Kerckhof
Bob Rumes
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorsprongsgebied van de Japanse dansmug situeert zich ter hoogte van Japan en 
Hawaï. Mogelijk behoren ook andere delen van de Stille Oceaan – zoals Australië – tot haar 
natuurlijk verspreidingsgebied [2-4].

Eerste waarneming in België

De aanwezigheid van de Japanse dansmug in België werd voor het eerst vastgesteld in 
2004. Deze exoot kwam toen al heel algemeen voor op signalisatieboeien vóór onze kust 
[5].

Verspreiding in België 

De Japanse dansmug komt in het studiegebied in hoge densiteiten voor op boeien, zowel 
nabij de kust als in open zee [5]. Niet lang na de bouw van de offshore windturbines in het 
Belgisch deel van de Noordzee, werden deze eveneens gekoloniseerd [6]. De soort is nu 
zeer abundant in de spatzone rond de windturbines [7]. De Japanse dansmug kan ook 
aangetroffen worden op scheepsrompen, maar komt slechts zeer uitzonderlijk voor op 
harde substraten in Belgische havens (o.a. Antwerpen), op strandhoofden of op dijken [8].

 
Verspreiding in onze buurlanden

De eerste Europese waarneming van de Japanse dansmug dateert van 1963 nabij Kiel 
(Noord-Duitsland). De soort werd toen onterecht als een nieuwe soort voor de wetenschap 
beschreven, onder de naam Telmatogeton remanei [9]. Bij een volgende waarneming in 
1977 in de Baai van Gdansk (Polen) werd opnieuw dezelfde fout gemaakt. Deze keer werd 
de dansmug Telmatogeton gedanensis gedoopt [10]. 

Langs de rotsige westkust van Ierland viste men in 1999 resten van de Japanse dansmug 
(vooral vervellingen van de poppen, maar ook enkele resten van volwassen muggen) uit 
het water [11]. In 2003 werd de Japanse dansmug gesignaleerd ter hoogte van het Deense 
offshore windmolenpark ‘Horns Rev’, waar de mug sinds 2004 prominent aanwezig is. 
Hier kunnen op sommige locaties meer dan 4.000 exemplaren per m2 waargenomen 
worden [12]. De populaties van deze dansmug volgen de opmars van de Europese offshore 
windmolenparken op de voet, met als resultaat dat de soort in 2018 aangetroffen werd 
langs de Britse, Ierse, Belgische, Nederlandse, Duitse, Poolse, Zweedse, Finse, Noorse 
en IJslandse kusten [4, 12, 13].
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Wijze van introductie

Gezien de locatie van de eerste waarneming in Europa (in het Kanaal van Kiel) ontstond 
al snel het vermoeden dat de scheepvaart verantwoordelijk is voor de primaire introductie 
van de Japanse dansmug in Europa. Doordat de kokers met larven zich kunnen 
vasthechten aan scheepsrompen, kunnen ze zich ook gemakkelijk verder verspreiden. 
Op lokalere schaal (secundair) spelen de mobiliteit van de volwassen individuen alsook de 
zeestromingen (meevoeren van eitjes) een belangrijke rol [2, 6, 8, 14].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Wanneer nieuwe kunstmatige habitats – zoals windturbines of signalisatieboeien – in 
zee geplaatst worden, zijn er niet steeds inheemse soorten aanwezig die deze nieuwe 
substraten efficiënt weten te koloniseren. Op dergelijke habitats is de kans groter dat een 
geïntroduceerde soort competitiever zal blijken dan de reeds aanwezige inheemse soorten 
[15]. 

De larven van de Japanse dansmug domineren in hun nieuwe leefomgeving het bovenste 
gedeelte van het getijdengebied en de spatzone [4, 15]. In de Belgische wateren groeien 
er in deze zones groenwieren [15], die een goede voedselbron voor deze larven blijken te 
zijn [16, 17]. Aangezien het aantal artificiële habitats in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog 
zal toenemen, kunnen deze mogelijk dienst doen als zogenaamde ‘stapstenen’. Hiermee 
zullen uitheemse dieren, waaronder de Japanse Dansmug, hun leefgebied gemakkelijker 
verder kunnen uitbreiden [7].

Bovendien is de Japanse dansmug aangepast aan zware, sterk variërende omstandigheden 
en een intense eutrofiëring (een overmaat van nutriënten in het zeewater). Deze laatste 
eigenschap zou geholpen hebben bij de kolonisatie van de geëutrofieerde Baltische Zee [4]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Japanse dansmug heeft een hard substraat nodig om haar eitjes aan vast te hechten 
in de spatzone. Denk hierbij aan scheepsrompen, boeien, pilonen van offshore platformen 
en windmolens, rotskusten en dijken [2, 18]. De bouw van kunstmatige constructies draagt 
dan ook aanzienlijk bij tot de verspreiding van deze soort [2, 4]. In Nederland bevordert de 
aanleg van strandhoofden de verspreiding van de Japanse dansmug [18].

De soort komt vooral voor in het mariene milieu, al komt deze dansmug in de Finse Golf 
ook voor in het brakwatermilieu met een zoutgehalte beneden 4 psu [13]. Ter vergelijking: 
de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Het lijkt echter onwaarschijnlijk 
dat de soort ook zoetwater habitats zal koloniseren [19].
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(Potentiële) effecten en maatregelen

Lokaal vormt deze uitheemse dansmug in Nederland een voornaam ondereel van het 
menu van strandlopers en steenlopers [18]. Vooral in de winter, wanneer weinig ander 
voedsel voorhanden is, zou de bijdrage van deze exoot aan hun dieet belangrijk zijn. Ook 
werd waargenomen dat trekvogels foerageren op Japanse dansmuggen [4]. 

Hoewel de Japanse dansmug in hoge densiteiten voorkomt in haar specifieke habitat 
(de verticale wanden in de spatzone), stelt de soort weinig gevaar voor andere inheemse 
soorten, aangezien deze dit type habitat niet bewonen. Hierdoor zal de Japanse dansmug 
niet in competitie treden met inheemse soorten en die ook niet wegconcurreren [20].

Samen met vele andere vastgehechte levende organismen, maakt de Japanse dansmug 
deel uit van de zogenaamde aangroeigemeenschap [6]. Aangroei kan diverse substraten 
aantasten en zelfs economische schade toebrengen. Het voorkomen van aangroei op 
scheepsrompen door een behandeling met een aangroeiwerende verf kost heel wat geld 
[21]. Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan het ecosysteem tot lange tijd 
nadat ze uit circulatie werden genomen, zoals tributyltin (TBT), waarvan het gebruik reeds 
sinds 2003 verboden werd [23]. 

Specifieke kenmerken

De Japanse dansmug behoort tot de mariene dansmuggen. De larven (figuur 1) groeien 
op in kokers die vastgehecht zijn aan vaste substraten in het bovenste intergetijdengebied 
en de spatzone, waar ze zich onder andere voeden met groenwieren en blauwwieren 
(cyanobacteriën) [4, 17]. De larven worden tot 10 mm groot, waarna een pop van maximum 
6,5 mm gevormd wordt, waaruit na 2-3 dagen een volwassen mug ontstaat [10, 17].

Figuur 1: (Links) Kokers met larven van Telmatogeton japonicus in de spatzone op een 
boei voor de Belgische kust (© Bob Rumes); (Midden) Telmatogeton japonicus larve (© 
Francis Kerckhof); (Rechts) Karakteritieke larvale monddelen (mentum en mandibels) van 
Telmatogeton japonicus (© Bob Rumes).
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De volwassen mug leeft slechts vier dagen [13]. Ze kan vliegen, maar net als verwante 
dansmuggen is ze veel behendiger in het lopen. Zo vouwt deze dansmug haar vleugels in 
rust naar elkaar toe, waardoor de poten vrij kunnen bewegen [22]. De volwassen exemplaren 
komen vooral voor op harde substraten nabij de waterrand, waar het opspattende water 
van brekende golven hen niet lijkt te deren, zelfs niet tijdens het paren [14]. De mug steekt 
niet – in tegenstelling tot de steekmuggen (Culicidae) – aangezien ze geen bloedmaaltijd 
nodig heeft om te kunnen voortplanten.

De exuvia (vervellingshuiden) – achtergelaten nadat de volwassen mug uit de pop verschijnt 
– van de Japanse dansmug kan men van andere soorten onderscheiden doordat ze 
doorschijnend zijn en slechts acht (in plaats van negen) achterste segmenten hebben [13].
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Bugulina simplex
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Wetenschappelijke naam
Bugulina simplex (Hincks, 1886) [1]

Het Geel vogelkopmosdiertje Bugulina simplex werd vanuit het Middellandse 
zeegebied naar onze streken getransporteerd als aangroei op de romp van 
vrachtschepen en jachten. Zijn oorsprongsgebied is echter ongekend. Het Geel 
vogelkopmosdiertje ziet er wat struikachtig uit en werd in 2000 voor het eerst in 
Belgische wateren waargenomen, meer specifiek in de jachthaven van Oostende. 
Nagenoeg alle waarnemingen van deze soort komen uit havens en jachthavens.

© Hans De Blauwe
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Oorspronkelijke verspreiding

In het begin van de 20e eeuw kwam het Geel vogelkopmosdiertje al voor aan de oostkust van 
Noord-Amerika, in de Middellandse Zee en de Adriatische Zee. De beperkte verspreiding 
in Noord-Amerika doet echter vermoeden dat de soort oorspronkelijk afkomstig is uit het 
Middellandse Zeegebied [2]. Het is aan de hand van exemplaren uit de Adriatische Zee dat 
het Geel vogelkopmosdiertje in 1886 voor het eerst officieel beschreven werd door Hincks 
[2]. 

Eerste waarneming in België

In september 2000 werd het Geel vogelkopmosdiertje voor het eerst in onze streken 
ontdekt, op een ponton in de Oostendse haven [2]. De exoot wordt vaak vastgehecht 
teruggevonden op kolonies van andere mosdiertjes, zoals Cryptosula pallasiana. Ook 
andere ondergronden zoals steen, hout, zeesla of scheepsrompen, blijken geschikt als 
vestigingsplaats [3, 4].

Verspreiding in België

Aanvankelijk werd het Geel vogelkopmosdiertje enkel aangetroffen in de jachthaven van 
Oostende. De soort kwam er in 2000 en 2001 samen voor met het vogelkopmosdiertje 
Bugulina stolonifera, eveneens een niet-inheemse soort [2, 5]. In 2004 werd het Geel 
vogelkopmosdiertje gevonden op een aangespoelde plastic emmer ter hoogte van de 
vloedlijn op het strand tussen Blankenberge en Zeebrugge [6]. Sinds juni 2007 is het een 
vaste gast in de jachthaven van Zeebrugge [5, 7, 8]. In het studiegebied kan deze soort ook 
aangetroffen worden in de jachthavens langs de Westerschelde [5].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste gedetailleerde melding van het Geel vogelkopmosdiertje in Groot-Brittannië 
dateert uit 1957 in Holyhead (Wales). Er zijn echter aanwijzingen dat dit mosdiertje al 
in 1893, of vroeger, aanwezig zou zijn geweest in Groot-Brittannië. De soort werd er 
toen gesignaleerd in Lowestoft (Suffolk) [9]. Meteen daarna volgden ook iets zuidelijkere 
observaties uit Milford Haven (Wales). Telkens werden de exemplaren aangetroffen op 
testpanelen die geplaatst werden om aangroeigemeenschappen te bestuderen [10]. 

Recente waarnemingen langsheen de West-Europese kusten wijzen op een uitbreiding van 
het leefgebied van de soort [2, 5]. Dit is o.a. het geval in Nederland. Net zoals in België vond 
de eerste waarneming van dit Geel vogelkopmosdiertje er plaats in september 2000, in het 
Sas van Goes, langs de Oosterschelde [3]. Door uitbreiding naar andere jachthavens komt 
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dit mosdiertje regelmatig lokaal in kleine concentraties voor in de Zeelandse Wester- en 
Oosterschelde [5, 6]. Er zijn recente meldingen uit de jachthaven van Trébeurden in Frankrijk 
en van een paar locaties langs de kust van Zuid-Engeland [5]. Ook in Ierland en Schotland 
werd de soort recent gesignaleerd [11].

Ondertussen is het Geel vogelkopmosdiertje ook in opmars richting het noorden. In 2014 
werden voor de eerste keer exemplaren van Bugulina simplex verzameld in een havengebied 
op de Shetlandeilanden. Door het regelmatig scheepsverkeer naar Noorwegen vermoedt 
men dat ook daar de introductie niet lang meer op zich zal laten wachten [12].

Wijze van introductie

Daar het Geel vogelkopmosdiertje vaak teruggevonden wordt in havens en als 
aangroeigemeenschap op schepen en zeiljachten, werd deze soort vermoedelijk ook op 
deze wijze getransporteerd vanuit meer zuidelijke regio’s [2]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het succes, vooral in havens, wordt verklaard door de vasthechting op vaste substraten 
zoals scheepsrompen of haveninfrastructuur. Daarenboven verdraagt het Geel 
vogelkopmosdiertje vervuilde condities [2]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Door vasthechting en aangroei op schepen en jachten kan het Geel vogelkopmosdiertje 
zich gemakkelijk – en over grote afstanden – verplaatsen tussen havens [2], waardoor 
verdere verspreiding te verwachten is [3]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het Geel vogelkopmosdiertje vormt samen met andere mosdiertjes – maar ook 
met zeepokken, kokerwormen, zakpijpen en nog vele andere soorten – een 
aangroeigemeenschap in havens op harde substraten, waaronder ook scheepsrompen. 
Het verwijderen van deze fauna kost handenvol geld. Het vereist het hijsen van de boten 
uit het water, het reinigen onder hoge druk en een behandeling met een aangroeiwerende 
verf [13]. 

In het begin van de eeuw kwam deze soort plaatselijk en in kleine concentraties voor, 
waardoor een sterke uitbreiding langs de Noordoost-Atlantische kust niet verwacht 
werd [3]. Wetenschappers vermoeden echter dat de soort in de nabije toekomst een 
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effect zou kunnen hebben op de lokale haven- en kustfauna’s (competitie voor ruimte) 
te wijten aan de toenemende scheepvaart en wereldwijde opwarming. Op dit moment is 
het Geel vogelkopmosdiertje aan een opmars bezig wat het aantal nieuw gekoloniseerde 
jachthavens betreft en ook de populatiegrootte neemt toe [14]. 

Specifieke kenmerken

Het Geel vogelkopmosdiertje behoort tot de mosdiertjes (Bryozoa). Mosdiertjes leven in 
kolonies opgebouwd uit een groep individuen – zoïden – die met elkaar in verbinding 
staan. De koloniegrootte kan variëren van enkele tientallen tot zelfs miljoenen individuen. 
Elke zoïde heeft een beschermend omhulsel of zoöecium, waarin zich het lichaam of de 
polypide bevindt. Elk individu bestaat uit niet meer dan een zenuwknoop, een spierstelsel, 
een maag met een voedingskanaal en een tentakelkrans die de mond omgeeft (figuur 
1). De polypide kan doorheen een opening in het beschermend omhulsel de tentakels 
naar buiten stulpen voor voedselopname. De tentakels bevatten kleine trilharen die 
een waterstroom op gang brengen, waardoor zwevende deeltjes uit het water naar de 
mondopening toestromen [7, 15]. 

Net zoals alle andere Bugulina-soorten heeft het Geel vogelkopmosdiertje een struikvormig 
uitzicht. Hoewel het Geel vogelkopmosdiertje het hele jaar door kan gevonden worden, 
zijn de kolonies het hoogst (tot 4 cm) in augustus en september. De larven worden in 
deze periode losgelaten in de waterkolom. Ze hebben slechts enkele uren tijd om zich 
te settelen op een geschikt substraat, anders sterven ze. Na de zomer sterven de oude 
kolonies grotendeels af. De pas gesettelde kolonies groeien in het begin minimaal uit, 
waardoor ze moeilijk waar te nemen zijn [7, 14]. 

Figuur 1: Vereenvoudigd schema van twee individuen (zoïden). De retractor spier zorgt ervoor 
dat het lichaam in het omhulsel kan teruggetrokken worden. (Bron: VLIZ)
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De naam ‘Geel vogelkopmosdiertje’ is geïnspireerd op de voor de Bugulina-soorten typische 
vogelkopvormige avicularia. Deze individuen staan in voor de bescherming van de kolonie. 
Ze zijn voorzien van een dekseltje of operculum waarmee ze in staat zijn een ‘bijtbeweging’ 
uit te voeren. In onze contreien kan je ook het niet-inheemse vogelkopmosdiertje Bugulina 
stolonifera aantreffen. Beide soorten zijn relatief eenvoudig van elkaar te onderscheiden, 
maar je hebt er wel een microscoop of een goede loep voor nodig. De strogeel gekleurde 
kolonies van het Geel vogelkopmosdiertje vallen sterk op ten opzichte van de dof gekleurde 
kolonies van het vogelkopmosdiertje. Daarenboven is het Geel vogelkopmosdiertje – met 
een hoogte van 2 tot 3 cm – kleiner en staan er geen twee rijen individuen op elke tak, 
maar drie tot zes rijen. De vertakkingen staan in een waaiervorm, wat niet het geval is bij 
het vogelkopmosdiertje. Tot slot bevat het Geel vogelkopmosdiertje niet twee, maar één 
stekel aan de buitenzijde van elk individu [2, 7].
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Wetenschappelijke naam
Bugulina stolonifera (Ryland, 1960) [1]

De oorspronkelijke herkomst van het vogelkopmosdiertje Bugulina stolonifera 
is ongekend. De soort wordt wereldwijd als exoot herkend als aangroei op 
scheepsrompen. De eerste Europese waarneming dateert van 1960, uit Groot-
Brittannië. De soort werd voor het eerst in België waargenomen in 1976 in de 
Spuikom van Oostende. Later dook dit mosdiertje ook op in de havens van 
Oostende en Zeebrugge, en op strandhoofden in Koksijde. Het vogelkopmosdiertje 
blijkt goed bestand tegen lage en wisselende zoutgehaltes en vervuiling, waardoor 
het goed kan gedijen in havens.

Lector
Hans De Blauwe

Vogelkopmosdiertje

Bugulina stolonifera

© Hans De Blauwe
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorsprongsgebied van het vogelkopmosdiertje is ongekend. De soort werd pas in 1885 
(mogelijk) of in 1960 (met zekerheid) voor de eerste keer in Europa waargenomen, wat erop 
wijst dat deze soort in Europa niet-inheems is. Tegenwoordig is het vogelkopmosdiertje 
terug te vinden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee, 
maar ook in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Hawaï en de Arabische Golf [2].

Eerste waarneming in België

In 1976 was er een eerste melding van het vogelkopmosdiertje in de Spuikom van 
Oostende [3, 4]. Tot in de jaren ‘90 werd deze soort echter verkeerdelijk geïdentificeerd als 
Bugula avicularia (nu Bugulina avicularia) in plaats van Bugula stolonifera (nu Bugulina 
stolonifera) [4]. Daardoor werd in 1997 opnieuw melding gemaakt van een eerste observatie 
van deze soort, op een boei in de Oostendse haven [5]. 

Verspreiding in België

Het vogelkopmosdiertje komt algemeen voor in de haven van Oostende: vastgehecht op 
schepen en andere drijvende voorwerpen, op muren van dokken en andere constructies 
die continu ondergedompeld zijn. De soort werd ook gevonden in de haven van Zeebrugge, 
zij het niet zo algemeen [5, 6]. Buiten de havens is deze soort aanwezig op strandhoofden 
in Koksijde [4]. De soort lijkt tegenwoordig minder talrijk voor te komen dan rond de 
eeuwwisseling, mogelijks te wijten aan concurrentie om ruimte met nieuwe uitheemse 
soorten zoals het Onverwacht mosdiertje (Tricellaria inopinata) en zakpijpkolonies [7].

Verspreiding in onze buurlanden

Dit mosdiertje komt tegenwoordig voor aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en 
in de Middellandse Zee. De soort werd in West-Europa voor het eerst met zekerheid 
gerapporteerd in Groot-Brittannië omstreeks 1960 [8].

In Nederland zijn er in het verleden, net zoals in België, foute identificaties gebeurd: 
vroegere meldingen van kolonies van Bugulina avicularia hadden waarschijnlijk betrekking 
op Bugulina stolonifera. Zo werd het vogelkopmosdiertje wellicht reeds gesignaleerd als 
Bugulina avicularia in 1885 in de voormalige Zuiderzee [9], maar bij gebrek aan bevestiging 
blijft de eerste officiële waarneming voor Europa op 1960 staan. De eerste Nederlandse 
meldingen onder de correcte naam vonden plaats in 1993, in de dokken van de haven van 
het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) te Texel [10]. De soort 
komt tegenwoordig algemeen voor in de Nederlandse havens, aan de Noordzeekant van 
de Brouwersdam en in kanalen en afgesloten water in Zeeland [9, 11].
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Ook in Frankrijk werd de soort al in de vroege jaren ‘70 vermeld in een inventaris van de 
Boulonnais [12]. Nu komt de soort voor langs de gehele Kanaalkust en in vele havens, zoals 
in Duinkerke, Boulogne, Calais en Le Havre [5, 13]. Ook langs de Zuid-Engelse kust, onder 
andere in de haven van Plymouth, kan het vogelkopmosdiertje waargenomen worden [2].

In meer noordelijke streken werd het vogelkopmosdiertje waargenomen in Helgoland, een 
eiland voor de Duitse kust [14]. Langs de Atlantische kust van Spanje werd de soort in 
Galicië aangetroffen [15].

Wijze van introductie

Door het hoge aantal waarnemingen in havengebieden, wordt verondersteld dat het 
vogelkopmosdiertje via scheepvaart in onze streken werd geïntroduceerd [10, 16]. Een 
alternatief hiervoor betreft de introductie door oestertransport [17]. In sommige gevallen 
betreft hun introductie (primair) en verdere verspreiding (secundair) een combinatie van 
beide mechanismen. Ook zou verspreiding mogelijk zijn via het ballastwater van schepen. 
In dit geval zouden volwassen exemplaren zich vasthechten aan de binnenkant van de 
ballasttanks [17].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het succes van deze mosdiertjes wordt verklaard doordat ze lage en wisselende 
zoutgehaltes (saliniteit) en vervuiling verdragen, condities eigen aan havens waar deze 
soort zo succesrijk is [4]. Daarnaast is de soort een typische aangroeisoort, wat impliceert 
dat ze zich door vasthechting aan schepen snel en ver kunnen laten transporteren [5].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het vogelkopmosdiertje groeit op ondergedompelde oppervlakken, op scheepsrompen, 
drijvende voorwerpen en op structuren in (jacht)havens [5].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Deze soort zet zich vaak vast op schepen, havens, boeien en andere harde substraten 
aanwezig in de kustwateren van het studiegebied. Het verwijderen van deze fauna kost 
handenvol geld. De rompen van boten worden doorgaans onder hoge druk gereinigd 
(wanneer ze zich uit het water bevinden) en dan behandeld met aangroeiwerende verf [18].

Er is verder weinig gekend omtrent de ecologische impact van deze soort. De biodiversiteits-
gerelateerde impact zal zich wellicht concentreren rond de ruimtelijke competitie [17].
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Specifieke kenmerken

Het vogelkopmosdiertje behoort tot de mosdiertjes (Bryozoa). Mosdiertjes leven in kolonies 
die zijn opgebouwd uit een groep individuen, zoïden genoemd, die met elkaar in verbinding 
staan. De koloniegrootte kan variëren van enkele tientallen tot zelfs miljoenen zoïden. Elke 
zoïde bestaat uit een beschermend omhulsel of zoöecium waarin zich een polypide of het 
lichaam bevindt. Elk individu bestaat uit niet meer dan een zenuwknoop, een spierstelsel, 
een maag met een voedingskanaal en een tentakelkrans die de mond omgeeft (figuur 1). 
De polypide kan doorheen een opening in het beschermend omhulsel gedeeltelijk naar 
buiten komen voor voedselopname met behulp van de tentakels. Deze bevatten kleine 
trilharen die een waterstroom op gang brengen waardoor zwevende deeltjes naar de 
mondopening toestromen [4, 19].

Net zoals alle andere Bugulina-soorten heeft het vogelkopmosdiertje een struikvormig 
uitzicht. Hoewel het vogelkopmosdiertje het ganse jaar door kan gevonden worden, kent 
de soort een piek in de zomermaanden, wanneer de kolonies een hoogte tot 4 cm kunnen 
bereiken [5]. De larven worden tijdens dit hoogtepunt in de waterkolom losgelaten en hebben 
slechts een paar uur om zich te settelen op een geschikt substraat, anders sterven ze. De 
oude kolonies sterven na de zomer grotendeels af. De pas gesettelde kolonies groeien in 
het begin slechts minimaal uit, waardoor ze moeilijk te zien zijn [4, 17].

Om mosdiertjes te bestuderen is een microscoop noodzakelijk. De naam van het 
vogelkopmosdiertje is geïnspireerd op de voor bijna alle Bugulina-soorten typische 
vogelkopvormige avicularia. Dit zijn zoïden die niet instaan voor de voeding maar die 
voorzien zijn van een dekseltje (operculum) waarmee ze in staat zijn een ‘bijtbeweging’ 
uit te voeren. Ze staan dan ook in ter bescherming van de kolonie. Nog kenmerkend 
is dat er slechts twee rijen zoïden staan op elke tak, wat verwarring veroorzaakt met 

Figuur 1: Vereenvoudigd schema van twee individuen (zoïden). De retractor spier zorgt ervoor 
dat het lichaam in het omhulsel kan teruggetrokken worden. (Bron: VLIZ)
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Bugulina avicularia. Bij de laatstgenoemde soort zijn de vertakkingen spiraalsgewijs om 
de hoofdas gewonden, wat niet het geval is bij het vogelkopmosdiertje. Bovendien zijn de 
avicularia kleiner bij het vogelkopmosdiertje en staan er twee stekels aan de buitenrand 
van de zoïden. Verder komt Bugulina avicularia minder voor in de havens, maar meer in de 
getijdenzone of zones die permanent onder water staan [4, 20].
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Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.

Wetenschappelijke naam
Fenestrulina delicia Winston, Hayward & Craig, 2000 [1]

Het venstermosdiertje werd voor het eerst ontdekt in Maine (Verenigde 
Staten), in 1994. Of die daar inheems is, is niet geweten. Momenteel komt 
het venstermosdiertje voor langs de kust van Frankrijk tot Zweden. Ook 
aan de Belgische kust is de soort terug te vinden sinds 2009. Door de vele 
verspreidingsmanieren, bv. via schelpdiertransport, schepen of op drijvend 
plastic, is de kans reëel dat de soort zich nog verder zal verspreiden.

Lector
Hans De Blauwe

Venstermosdiertje

Fenestrulina delicia

© Marco Faasse - www.acteon.nl
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Oorspronkelijke verspreiding

De soort werd in 1994 voor het eerst waargenomen in Maine (Verenigde Staten), later werd 
hij ook gevonden langs de westkust, meer bepaald in Alaska en San Francisco [2]. Of het 
diertje hier ook zijn oorsprong vindt is niet geweten. 

Eerste waarneming in België

Het venstermosdiertje werd voor het eerst waargenomen in België in 2009, in Lombardsijde 
[3].

Verspreiding in België

Pas sinds 2009 zijn venstermosdiertjes langs de Belgische kust waargenomen [3]. Sinds 
er een determinatiesleutel [4] werd gepubliceerd voor Bryozoa voor België en Nederland, 
hebben natuurliefhebbers het venstermosdiertje al in verschillende kolonies kunnen vinden, 
ondermeer op aangespoeld plastic [5]. 

Verspreiding in onze buurlanden 

In Nederland werd de soort voor het eerst gezien in 2005. Het venstermosdiertje werd daar 
gevonden op lege mosselschelpen, op een diepte van 5 à 10 meter, nabij Goesse Sas. In 
2011 werd de exoot ook aangetroffen in de Anna Frisopolder (Schelde). In Zierikszee en 
St. Annaland werd het mosdiertje in 2012 gevonden. Het wordt nu aangenomen dat de 
soort in de volledige Oosterschelde verspreid is [2]. 

Vanaf 2002 werd de soort in Groot-Brittannië aangetroffen [6] en vijf jaar later werd de soort 
ook in Normandië gevonden [2]. In mei 2008 werd de soort aangetroffen langsheen de 
Franse Atlantische kust, van het noorden tot Pleneuf-Val-Andre (Noord-Bretagne) [5]. Naar 
het noorden toe werd het venstermosdiertje tot Helgoland (Duitsland) gevonden, waar 
ze zich hadden vastgehecht op bruine algen. Deze algen zouden oorspronkelijk van het 
Engels Kanaal gekomen zijn [5]. De meest noordelijke waarnemingen van de soort vonden 
plaats in de Shetlandeilanden (Schotland) en tussen Bergen en Trondheim (Noorwegen) [7].

Wijze van introductie

Vaak groeit het venstermosdiertje op schelpen van mosselen. Daardoor veronderstelt 
men dat de import van bivalven voor de aquacultuur een belangrijke vector is. Zo worden 
de oesters Crassostrea gigas en mosselen nog steeds geïmporteerd uit andere landen, 
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waardoor uitheemse epifauna mee kan reizen [8]. Als secundair verspreidingsmechanisme 
kunnen ze meeliften op scheepsrompen, algen en plastic afval, dat meegesleurd wordt 
door de stromingen [5]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Kolonies van de mosdiertjes werden zowel op natuurlijke (zoals algen) als artificiële (zoals 
dammen) substraten teruggevonden. Na introductie kunnen de diertjes zich gemakkelijk 
vestigen door de toename aan artificiële substraten in de Noordzee, zoals de funderingen 
van de offshore windmolenparken. Deze structuren worden door veel exoten, waaronder 
het venstermosdiertje, gebruikt als ‘stapstenen’ om zich verder te kunnen verspreiden [5, 9]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De mosdiertjes kunnen zich naast de aanhechting aan bv. plastic of wier, eveneens 
verspreiden via biofouling of aangroei op scheepsrompen [5, 8, 9]. 

De gevoeligheid van de soort aan omgevingsomstandigheden, zoals saliniteit en 
temperatuur, is nog niet onderzocht. Het is dus niet geweten of de soort zich ook zou 
kunnen vestigen in regio’s met een kouder of tropisch klimaat. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Door de aanhechting van ventersmosdiertjes aan scheepsrompen kunnen schepen meer 
weerstand ervaren tijdens het varen, wat tevens het brandstofverbruik doet toenemen. 
Dit heeft economische gevolgen en de verwijdering van biofouling is zeer intensief werk 
[10]. Voor deze specifieke soort zal het effect van biofouling wellicht gering zijn tegenover 
andere soorten – zoals mossels en oesters – door de eerder kleine omvang van het 
organisme. Echter, intensieve studies over het effect van de soort als biofouler werden nog 
niet uitgevoerd [5]. 

Specifieke kenmerken

Een individueel mosdiertje binnen een kolonie wordt een zoöid genoemd en bestaat uit 
een cystide en een polypide. De cystide is de harde buitenste laag. De polypide bestaat 
uit de lofofoor en het viscera. Het lofofoor kan weer ingetrokken worden en bij sommige 
soorten zit er dan een operculum over. De cilia op de tentakels zorgen voor een stroming 
dat voedsel naar de mond brengt [11].
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Bryozoa zijn hermafrodiet (tweeslachtig). De larven zijn positief fototaxis en zwemmen naar 
het licht toe. Later worden ze negatief fototaxis en zwemmen naar de bodem, waar ze 
zich vasthechten. Eens ze daar zijn, bepalen de chemische stoffen in het water of het 
een geschikte spot is om te blijven. Als dat het geval is wordt er een klevend materiaal 
afgescheiden. Hierna wordt de larve een ancestrula en begint deze een nieuwe kolonie. 
De ancestrula ontstaat door seksuele voortplanting, maar de kolonie die daaruit voortkomt 
ontstaat door aseksuele voortplanting [11, 12]. 

In figuur 1 is een kolonie van venstermosdiertjes te zien. De laterale poriën van het 
venstermosdiertje zijn gedeeltelijk verborgen door calcificatie van de zoöidale rand en de 
ovicel is transversaal geribbeld [5]. 
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Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Tricellaria inopinata – Onverwacht mosdiertje. 
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 7 pp.

Wetenschappelijke naam
Tricellaria inopinata d’Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985 [1]

De soortnaam ‘inopinata’ betekent ‘onverwacht’, wat de Nederlandse naam verklaart. Dit 
mosdiertje werd zo genoemd omdat het ineens opdook in Venetië, terwijl in heel het Middellandse 

Zeegebied tot in 1985 nooit een soort van dit genus werd waargenomen [2].

De westkust van Noord-Amerika is vermoedelijk het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied van het Onverwacht mosdiertje Tricellaria inopinata. Via 
transport op scheepsrompen en/of schelpdierenimport kwam de soort naar 
Europa. Dit mosdiertje werd voor de eerste keer in Belgische wateren waargenomen 
in 2000, in de jachthavens van Blankenberge en Oostende. Sindsdien is het een 
heel algemene soort in de (jacht)havens van België en Europa in het algemeen. 
Hier en daar breidt de populatie zich uit buiten de havens, waardoor het af en toe 
ook te vinden is op aangespoelde wieren en plastic op het strand.

Lector
Hans De Blauwe

Onverwacht mosdiertje

Tricellaria inopinata

© René van Outryve
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Onverwacht mosdiertje komt oorspronkelijk voor langs de Noord-Amerikaanse 
westkust [3]. Deze soort hecht zich vast aan allerhande objecten, zoals stukken hout, 
wanden van dokken, scheepsrompen of touwen, maar ook op andere organismen zoals 
wieren of mosselschelpen [4].

Eerste waarneming in België

In Nederland werd het Onverwacht mosdiertje voor het eerst opgemerkt in augustus 2000. 
Als reactie hierop werden heel wat kusten en jachthavens – van Noord-Spanje tot Nederland 
– afgespeurd op zoek naar deze exoot. Dit leverde in oktober 2000 onder andere de eerste 
waarnemingen op voor België, namelijk in de jachthavens van Blankenberge en Oostende. 
Toen werd telkens slechts één kolonie gevonden [5].

Verspreiding in België

Na het vinden van de eerste kolonies van het Onverwacht mosdiertje in oktober 2000, 
werden op dezelfde locaties in 2001 geen exemplaren meer aangetroffen. Waarschijnlijk 
overleefde de soort op deze plaats de winter niet. In september 2001 spoelden enkele 
kolonies aan op het strand tussen Oostende en Blankenberge, vermoedelijk afkomstig 
uit het Engels Kanaal. In november van datzelfde jaar werden kolonies gevonden in 
de jachthaven van Zeebrugge. Dit zijn nakomelingen van kolonies die op de romp van 
pleziervaartuigen in de haven geïntroduceerd werden [5, 6]. Momenteel wordt dit mosdiertje 
beschouwd als een algemene soort in de kustjachthavens van België, maar ook op 
aanspoelsels in de vloedlijn op het strand [7].

Verspreiding in onze buurlanden

Het Onverwacht mosdiertje heeft vanuit de Noord-Amerikaanse westkust zijn areaal 
onder andere uitgebreid naar Japan en Nieuw-Zeeland. Uiteindelijk is deze exoot in de 
Middellandse Zee beland, waar de soort voor het eerst werd beschreven aan de hand van 
exemplaren gevonden in Venetië (1985) [3].

Langs de Noordoost-Atlantische kusten werd dit mosdiertje voor het eerst aangetroffen in 
1996 in Galicië (Noord-Spanje) [8]. Kort daarna, in 1998, vond men de soort ook in Poole 
Harbour (Zuid-Engelse kust) [9]. In 2006 werd de soort tevens gerapporteerd uit Schotland 
[10, 11]. 
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In Nederland werd de eerste kolonie in 2000 gevonden in het Goesse Meer (Zeeland), 
waar bleek dat het er al het meest algemene mosdiertje was. Dit deed vermoeden dat de 
vestiging al had plaatsgevonden in 1999 [5]. Vervolgens werd een monitorproject opgezet 
in zowel Frankrijk, Nederland als België. Dit leverde voor elk van deze landen de eerste 
waarnemingen van deze exoot op. Momenteel is het Onverwacht mosdiertje de havens 
van Europa in een ijltempo aan het koloniseren en wordt het er meestal beschouwd als 
een algemene soort [4, 7, 12].

Onlangs werd het mosdiertje ook gesignaleerd aan de oostkust van Noord-Amerika [13].

Wijze van introductie

De primaire introductie gebeurde door de vasthechting aan schepen [4] en/of 
schelpdierenimport [14]. In onze contreien speelt daarnaast ook het transport via 
pleziervaartuigen een voorname rol [4]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De lage eisen op het vlak van ondergrond spelen zeker en vast een grote rol in het succes 
van het Onverwacht mosdiertje. De vasthechting op schepen, drijvende voorwerpen of 
wieren zorgt ervoor dat exemplaren van deze soort snel nieuwe streken bereiken en over 
grote afstanden kunnen verspreid worden [4]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Dit mosdiertje kan overleven in een breed scala aan temperaturen, en kan zich reproduceren 
bij temperaturen van 8,6 tot 16,7 °C [10]. De soort heeft ook een aanzienlijke tolerantie 
wat zoutgehalte betreft, gaande van 20 psu (brakwater) tot 35 psu (zoutwater) [9]. Ter 
vergelijking: de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. 

De door de klimaatverandering gestuurde stijging in watertemperatuur zal allicht een 
verdere noordwaartse verspreiding van het Onverwacht mosdiertje, richting de zuidelijke en 
westelijke kustgebieden van Noorwegen, in de hand werken. Toch zal het niet in gebieden 
voorkomen waar het zoutgehalte minder dan 26 psu bedraagt (bv. centraal en oostelijke 
Baltische zee) en waar de temperatuur zakt beneden 2 °C tijdens de wintermaanden [10]. 

Zowel het vogelkopmosdiertje Bugulina stolonifera als het Onverwacht mosdiertje 
Tricellaria inopinata kennen een grote opgang in onze havens. Er wordt echter opgemerkt 
dat het vogelkopmosdiertje telkens in aantallen afneemt eens het Onverwacht mosdiertje 
geïntroduceerd is. Dit komt doordat het Onverwacht mosdiertje een grotere tolerantie heeft 
voor verschillen in temperatuur- en zoutgehaltes en zo in competitie treedt met andere 
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mosdiertjes voor ruimte. Het vogelkopmosdiertje gedijt wel goed in lagere zoutgehaltes, 
waardoor voorspeld wordt dat zijn verspreiding zal beperkt blijven tot waterlichamen met 
een lagere saliniteit en dat het Onverwacht mosdiertje zal domineren in havens [4].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het Onverwacht mosdiertje vormt samen met andere mosdiertjes – maar ook 
met zeepokken, kokerwormen, zakpijpen en nog vele andere soorten – een 
aangroeigemeenschap van harde substraten in havens, inclusief scheepsrompen. Het 
verwijderen van deze fauna kost handenvol geld: de boten moeten uit het water gehesen 
worden en gereinigd worden onder hogedruk. Daarna volgt een behandeling met 
aangroeiwerende verf om de nieuwe vestiging van planten en dieren te voorkomen [15].

Van dit mosdiertje is weinig gekend betreffende de ecologische impact op andere soorten. 
Vermoedelijk zal vooral concurrentie voor plaats belangrijk zijn [14]. Studies hebben 
aangetoond dat het Onverwacht mosdiertje de inheemse mosdiertjes wegconcurreert. 
Ten eerste kan het Onverwacht mosdiertje vlot groeien over andere mosdiersoorten. Ten 
tweede kan de reproductie bij het Onverwacht mosdiertje vroeger gebeuren in vergelijking 
met de andere mosdiertjes (bv. Bugulina-soorten), waardoor de larven van dit mosdiertje 
zich al vroeger kunnen vestigen en uitgroeien. Op deze manier blijft er nog weinig ruimte 
over voor de larven van andere mosdiertjes. Op sommige plaatsen werd de reproductie 
van het Onverwacht mosdiertje zelfs gedurende het gehele jaar waargenomen, waardoor 
dit diertje heel snel dichte densiteiten kan vormen [10, 16].  

Specifieke kenmerken

Het Onverwacht mosdiertje behoort tot de mosdiertjes (Bryozoa). Mosdiertjes leven in 
kolonies. Deze zijn opgebouwd uit een groep individuen, zoïden genoemd, die met elkaar 
in verbinding staan. De koloniegrootte kan variëren van enkele tientallen tot zelfs miljoenen 
zoïden. Elke zoïde bestaat uit een beschermend omhulsel of zoöecium waarin zich een 
polypide of het ‘lichaam’ bevindt. Elk individu bestaat uit niet meer dan een zenuwknoop, 
een spierstelsel, een maag met een voedingskanaal en een tentakelkrans die de mond 
omgeeft (figuur 1). De polypide kan doorheen een opening in het beschermend omhulsel 
gedeeltelijk naar buiten komen om voedsel te vangen met behulp van de tentakels. Deze 
bevatten kleine trilharen die een waterstroom op gang brengen waardoor zwevende 
deeltjes naar de mondopening toestromen [7, 17].

Een kolonie van het onverwachte mosdiertje ziet eruit als een opgericht en vertakt struikje. 
Je kan ze het gemakkelijkst waarnemen in augustus en september, wanneer de kolonie 
op haar hoogtepunt is. De larven, die tijdens dit hoogtepunt in de waterkolom losgelaten 
worden, hebben slechts enkele uren om zich te settelen op een geschikt substraat, anders 
sterven ze. Na het vrijlaten van de larven sterven de oude kolonies grotendeels af. De pas 



Mosdiertjes - 367

gesettelde kolonies groeien in het najaar en de winter slechts minimaal uit, wat ze in deze 
beginfase moeilijk waarneembaar maakt [7, 14].

Bij de studie van mosdiertjes is een microscoop noodzakelijk. Onverwachte mosdiertjes 
hechten zich vast aan het substraat met wortelachtige structuren of rhizoïden. Kenmerkend 
voor deze soort is dat elke tak van een kolonie bestaat uit twee rijen van zoïden (figuur 
2). Elke zoïde heeft drie stekels op de buitenste hoek, waarvan de dichtste bij de hoofdas 
meestal gevorkt is, en twee tot drie stekels op de binnenhoek. Deze mosdieren hebben ook 

Figuur 1: Vereenvoudigd schema van twee individuen (zoïden). De retractor spier zorgt ervoor 
dat het lichaam in het omhulsel kan teruggetrokken worden. (Bron: VLIZ)

Figuur 2: Detailbeeld van een tak van een kolonie van het Onverwacht mosdiertje. De twee 
rijen van zoïden zijn duidelijk zichtbaar. Geel: drie buitenste stekels, waarvan de eerste 
meestal gevorkt is. Oranje: twee stekels op de binnenhoek Rood: verbrede stekel, gelobd als 
elandgewei. (© Julien Cillis)
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een scutum (verbrede stekel) die vaak gelobd is als een elandgewei en grote driehoekige 
avicularia (zie tekening). Avicularia zijn individuen die niet instaan voor de voeding van de 
kolonie, maar die voorzien zijn van een dekseltje (operculum) waarmee ze in staat zijn een 
‘bijtbeweging’ uit te voeren, ter bescherming van de kolonie [5, 7].
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Wetenschappelijke naam
Cordylophora caspia (Pallas, 1771) [1]

De brakwaterpoliep Cordylophora caspia komt voor in zowel zoet als brak water. 
Het oorsprongsgebied van de brakwaterpoliep ligt rond de Kaspische Zee en 
de Zwarte Zee. Door zich vast te hechten aan scheepsrompen en/of aan 
drijvend materiaal (bv. plantenresten) heeft deze poliep via rivieren en kanalen de 
brakke wateren van West-Europa bereikt. De eerste Europese waarneming vond 
plaats langs de Zweedse kust, in 1814. In België werd dit neteldier voor de eerste 
keer waargenomen in 1905, ter hoogte van Nieuwpoort. 

Brakwaterpoliep

Cordylophora caspia
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Oorspronkelijke verspreiding

De brakwaterpoliep Cordylophora caspia is afkomstig uit de regio van de Zwarte Zee en 
de Kaspische Zee [2]. 

Deze poliep gedijt in zowel zoet- als brakwater, zoals in estuaria, lagunes, rivieren, kanalen 
en meren. De soort verkiest schaduwrijke plaatsen en komt voornamelijk voor op een 
diepte van 0 tot 10 meter. Ze hechten zich vast op een harde ondergrond, zoals rotsen, 
houten planken, boten, schelpen en ondergedoken waterplanten [2-4]. 
 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van de brakwaterpoliep in België dateert van 1905, in Nieuwpoort. 
Daarbij werden meerdere kolonies met een hoogte van 5 cm teruggevonden. Deze 
bevonden zich op planken die reeds ruim twee maanden in de haven van Nieuwpoort 
dreven [5].
 

Verspreiding in België

In 1946 werd melding gemaakt van het voorkomen van de brakwaterpoliep nabij Oostende 
[6]. Een boek uit 1952 vermeldt dat dit neteldier algemeen voorkomt in de brakke wateren 
langs de Noordzeekusten, waaronder die van België [3]. In 2002 en 2006 werd de soort 
gesignaleerd in respectievelijk de Dievegatkreek (Zwin) en nabij Nieuwpoort [7].

 
Verspreiding in onze buurlanden

De brakwaterpoliep kon zich vanuit de Zwarte en Kaspische Zee tot West-Europa 
verspreiden via kanalen, meren en rivieren. Van daaruit werden drie verschillende routes 
gevolgd: een noordelijke, een centrale en een zuidelijke route [2] (figuur 1). Via de noordelijke 
route kwam de brakwaterpoliep terecht in de Baltische Zee. Daar werd dit neteldier voor 
het eerst opgemerkt in 1816, ter hoogte van de Zweedse kust [8]. De migratie vanuit de 
Zwarte en Kaspische Zee naar het uiterste westen van Europa gebeurde voornamelijk 
via de centrale route [9]. Deze loopt via de rivieren en kanalen van Oekraïne en Polen 
naar het noorden van Duitsland [2], waar de brakwaterpoliep in 1858 in de Elbe en in 
de wateren van de Duitse deelstaat Schleswig werd waargenomen [8]. Via de zuidelijke 
route verspreidden de poliepen zich via de rivieren en kanalen van Roemenië, Hongarije, 
Oostenrijk en Duitsland naar Nederland [2]. Daar werd de brakwaterpoliep voor het eerst 
waargenomen in Amsterdam in 1874, meerbepaald in de Amstel [6]. In Nederland is de 
soort vandaag de dag wijdverspreid [4, 10]. 
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In Frankrijk werd de brakwaterpoliep pas in 1901 waargenomen in het estuarium van 
de Loire, in het noordoosten van de Golf van Biskaje [11].  Tegen 1946 kwam de soort 
wereldwijd voor, onder andere ook in het Verenigd Koninkrijk, Egypte, de Verenigde Staten, 
Brazilië, Nieuw-Zeeland en China [6].
 

Wijze van introductie

De introductie van de Ponto-Kaspische soorten in Europese wateren werd sterk in de hand 
gewerkt door de aanleg van kanalen. Via deze kanalen kwam ondermeer de Kaspische 
slijkgarnaal ook in onze waterlopen terecht. De brakwaterpoliep kan zich doorheen 
rivieren verspreiden door zich vast te hechten aan de romp van binnenvaartschepen, aan 
stukken hout of drijvende planten [2].  Anderzijds bestaat ook de mogelijkheid dat de soort 
geïmporteerd werd via het ballastwater van schepen, die opeenvolgend verschillende 
estuaria aandoen [3, 12].
 

Figuur 1: Verspreiding van de brakwaterpoliep vanuit het oorsprongsgebied naar Europa. © 
VLIZ, naar Bij de Vaate et al., 2002 [2].



376 - Neteldieren

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De brakwaterpoliep groeit en plant zich het best voort in brak water. Maar ook in zoet 
water en in water met een zoutgehalte tot 35 psu (zeewater) kan de soort leven en zich 
voortplanten. Een temperatuur tussen 10 en 28 °C is ideaal voor dit neteldier, maar het kan 
temperaturen tot 35 °C overleven. Ook vriestemperaturen tot -5 °C worden overwonnen 
via een ruststadium, door wetenschappers in het Engels ook wel ‘menont’ genoemd. In 
dit ruststadium sterven de kolonies grotendeels af en trekken de weke delen zich terug in 
het beschermende omhulsel of ‘perisarc’ en kan de poliep niet groeien of zich voorplanten. 
Eenmaal de ongunstige omstandigheden voorbij zijn, bouwt de poliep zich terug op tot 
een volledig functioneel organisme [2, 3, 6, 12]. 

Groei en voortplanting gebeurt enkel onder eutrofe condities. De rijke bemesting van de 
West-Europese landbouwgronden en de daarmee gepaard gaande afvoer van stikstof en 
fosfor naar de kanalen en rivieren, verklaart het succes van deze soort in onze streken [8]. 
De brakwaterpoliep kan zich zowel seksueel als aseksueel voortplanten. Bij de seksuele 
voortplanting worden meerdere voortplantingsorganen of ‘gonoforen’ gevormd, met 
elk 6 tot 10 eieren. Sperma wordt in zee vrijgelaten en de eitjes worden bevrucht in de 
vrouwelijke gonoforen, waar de embryo’s zich ontwikkelen tot planulae (larven) [13]. De 
aseksuele voortplanting gebeurt door knopvorming, waarbij kleine delen van de poliep zich 
gaan omvormen tot nieuwe individuen en afbreken van de ouderpoliep. Ook via verticale 
aftakkingen in het vasthechtingsorgaan – ook wel ‘hydrorhiza’ genoemd – ontstaan nieuwe 
poliepen [2]. 

De soort stelt geen specifieke eisen aan het type ondergrond of substraat waar het zich 
aan vasthecht. De enige voorwaarde is dat de ondergrond hard is [6]. 

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Door zich aan een drijvende ondergrond (boot, drijvende plank, etc.) vast te hechten 
kan de brakwaterpoliep gemakkelijk nieuwe gebieden bereiken [3]. Indien de poliep zich 
in het ruststadium bevindt, is hij bovendien bestand tegen droogte en extreme of sterk 
wisselende temperaturen [2]. Ook kan de poliep tijdens zijn ruststadium blijven kleven aan 
de poten en in de veren van watervogels en zo naar nieuwe gebieden getransporteerd 
worden [3]. 

Hoewel de brakwaterpoliep een vastgehecht bestaan leidt, zijn de larven van deze soort 
vrijlevend en kunnen ze zich op deze wijze ver verspreiden via rivieren en kanalen. De 
larven ontwikkelen zich op het voortplantingsorgaan van de vrouwelijke poliep en kunnen 
vier tot vijf weken vrij rondzwerven in de waterkolom vooraleer ze zich vasthechten [2, 

8]. Als deze larven in het ballastwater van schepen terechtkomen, kunnen ze over grote 
afstanden getransporteerd worden. Dit laatste verklaart de wereldwijde, maar discontinue 
verspreiding van de brakwaterpoliep [2]. 
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Kolonies ontwikkelen goed in water met een zoutgehalte dat varieert van bijna zoet (0,3 
psu) tot brak (10 psu), maar tolereren zelfs een range gaande van 0,08 psu tot 35 psu 
(zeewater), al zien de kolonies er dan minder gezond uit [6].

 
(Potentiële) effecten en maatregelen

Het is bekend dat dense kolonies van brakwaterpoliepen de structuur van de bodem 
veranderen. Zo is er eventueel een impact te verwachten op de levensgemeenschappen 
van zowel de bodem als de waterkolom [14, 15]. Sommige dieren vinden beschutting tegen 
predatoren of sterke stromingen tussen de opeengepakte kolonies en zullen bijgevolg meer 
succesvol worden. De dense kolonies nemen anderzijds veel suspensiemateriaal op, en 
ontnemen op deze wijze voedsel van inheemse soorten. Verder vormen de poliepkolonies 
zelf het voedsel van tal van andere dieren. Ook kunnen ze in concurrentie treden met 
inheemse soorten voor de ruimte op harde ondergrond. 

In het algemeen verhindert de aanwezigheid van de brakwaterpoliep en andere uitheemse 
soorten, voornamelijk uit de Ponto-Caspische regio, het herstel van inheemse soorten. Zo 
is gedurende de laatste dertig jaar de waterkwaliteit in de Rijn in Duitsland zich gestadig 
aan het herstellen, maar komt de oorspronkelijke soortensamenstelling niet terug door de 
aanwezigheid van uitheemse soorten [16].

De brakwaterpoliep is de meest voorkomende aangroeisoort in het Antwerpse 
havengebied, waarbij het de nodige problemen veroorzaakt. Dit organisme kan namelijk 
de waterleidingen verstoppen van de havenbedrijven die koelwater oppompen uit 
de Schelde. Koelwaterinstallaties vormen een heel aantrekkelijke omgeving voor de 
brakwaterpoliep: er is namelijk een constante toevoer van zuurstof en voedsel in de 
leidingen [17] en de predatiedruk is er beperkt [18]. Momenteel maken veel Antwerpse 
havenbedrijven gebruik van chloor om deze invasieve soort te bestrijden. Dit is echter 
niet eenvoudig: de brakwaterpoliep betreft een ‘taaie’ soort en kan zich na blootstelling 
aan de chloorbehandeling makkelijk opnieuw regenereren. Om zijn groei en voortplanting 
onder controle te houden moet het biocidegebruik regelmatig opnieuw worden uitgevoerd, 
echter zonder de huidige lozingsnormen te overschrijden. Een andere methode om de 
groei van de brakwaterpoliep onder controle te houden is om ze sporadisch bloot te stellen 
aan warm water. Dit verandert namelijk de condities die net zo aantrekkelijk waren om zich 
er te vestigen, waardoor ze vrij gemakkelijk, zonder een groot risico voor de omgeving, 
kunnen verwijderd worden [19]. Juist omwille van zijn sterke resistentie, zal het wellicht niet 
mogelijk zijn om deze soort volledig uit te roeien in het havengebied [20].
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Specifieke kenmerken

De brakwaterpoliepen vormen kolonies en hebben een bruin- tot geelachtige kleur. De 
kolonies kunnen 10 cm hoog worden. De brakwaterpoliep kan naargelang de omgeving 
variëren in vorm, grootte, aantal vertakkingen en het aantal voortplantingsorganen. Vooral 
het zoutgehalte, maar ook de temperatuur en het licht, spelen daarin een rol [2, 3, 6].

De hoofdsteel van een kolonie wordt ook de hydrocaulus genoemd. Deze hydrocaulus is 
verbonden met een vasthechtingssysteem (figuur 2), de hydrorhiza, waarmee de kolonie 
zich aan vast substraat hecht. De zijtakken van de hydrocaulus worden ook hydrocladia 
genoemd en zijn op hun beurt vertakt met pediceli. De hydrocladia zijn omgeven door een 
dik omhulsel, de perisarc (figuur 2). Op het uiteinde van elke pedicel staat steeds 1 enkel 
poliepindividu: de hydranth. Alle hydranthen binnen één kolonie zijn ofwel vrouwelijk, ofwel 
mannelijk. Elke hydranth heeft een mond met daarrond tentakels [21, 22].

De brakwaterpoliep kan op basis van een aantal kenmerken van andere poliepen 
onderscheiden worden. Zo vormt deze soort grote kolonies, waarbij de hydranth zich op 
het uiteinde van de zijtakken, de pediceli, bevindt. De tentakels staan ook verspreid over 
de volledige hydranth en zijn niet op één plaats gegroepeerd zoals bij vele andere soorten 
(o.a. de berenvachtpoliep Garveia franciscana) [21].

Figuur 2: Detailtekening van een poliep (Bron: Leloup, 1952) [3].
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Op de tentakels van de poliepen bevinden zich netelcellen (of ‘nematocysten’). Ze worden 
gebruikt om zich te verdedigen en om voedsel te verzamelen. Bij een kleine aanraking 
van de tentakels, wordt een opgewonden draad uit de netelcellen afgeschoten richting de 
prooi. Deze draad is gevuld met verlammend gif [23].
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Wetenschappelijke naam
Diadumene lineata (Verrill, 1870) [1]

De Groene golfbrekeranemoon Diadumene lineata is een anemoon, een 
type bloemdier (Anthozoa), dat oorspronkelijk enkel terug te vinden was in de 
noordwestelijke Stille Oceaan en rond Japan. De anemoon zou tegen het 
einde van de 19e eeuw naar Europa gebracht zijn door middel van vasthechting 
aan scheepsrompen of door aquacultuur met kweekoesters. Pas in 1998 werd 
de Groene golfbrekeranemoon voor het eerst waargenomen langs onze kust, 
namelijk in de Spuikom van Oostende. De soort is goed bestand tegen wisselende 
omgevingsfactoren en kan zich razendsnel voortplanten.
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Oorspronkelijke verspreiding

De Groene golfbrekeranemoon Diadumene lineata is een anemoon, een type bloemdier, 
dat oorspronkelijk enkel terug te vinden was in de noordwestelijke Stille Oceaan. Het 
oorspronkelijke verspreidingsgebied omvat onder andere China, Japan en Hongkong [2-4].

 
Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van golfbrekeranemoon in België dateert van 1998. Het eerste 
exemplaar werd in de Spuikom van Oostende gevonden [5]. 

 
Verspreiding in België

In 2003 was de Groene golfbrekeranemoon op verschillende plaatsen in de Oostendse 
Spuikom talrijk aanwezig [6]. Hier lijkt de soort dus permanent gevestigd. Er zijn echter geen 
meldingen van de soort op andere plaatsen langsheen de Belgische kust.

 
Verspreiding in onze buurlanden

De Groene golfbrekeranemoon zou tegen het einde van de 19e eeuw naar Europa 
overgebracht zijn. De soort werd hier voor het eerst in 1896 waargenomen, in Plymouth 
(Verenigd Koninkrijk) [7]. Vandaag komt de soort algemeen voor in de brakke wateren van 
Groot-Brittannië [3].

In Nederland werd deze soort voor het eerst opgemerkt in 1912-1913 nabij de haven 
van Den Helder. De soort kon hier tot de jaren ‘30 waargenomen worden [8].  In 1968 en 
1969 werd hij mogelijk aangetroffen in het Veerse Meer, nabij de Oosterschelde. Pas op 
12 juni 1981 werd opnieuw melding gemaakt van deze exoot in Nederland, en dit maal 
op het Waddeneiland Texel. Later werd de soort ook op het nabijgelegen eiland Vlieland 
aangetroffen [9-11]. Momenteel is de soort wijdverspreid in de provincie Zeeland [12] en in de 
Westerschelde, bijna tot aan het Land van Saeftinghe [13].

In Duitsland werd slechts éénmaal een gevestigde populatie waargenomen, namelijk 
tussen 1920 en 1924 in Busum, ten noorden van het Elbe-estuarium. Deze drukbevaren 
regio kon nooit opnieuw gekoloniseerd worden. De reden die men hiervoor aanhaalt is het 
lage zoutgehalte van de regio. De Groene golfbrekeranemoon zou niet kunnen overleven 
in water met een zoutgehalte van slechts 12 psu. Ter vergelijking: het zeewater in de 
Noordzee heeft een zoutgehalte van 35 psu. Daar bovenop heeft de introductie van het 
niet-inheemse baksteenanemoontje Diadumene cincta in de Duitse kustwateren tijdens 
de jaren ‘20 mogelijk een rol gespeeld. Het baksteenanemoontje bevolkt een gelijkaardige 
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niche als de Groene golfbrekeranemoon en kan door zijn agressief gedrag de vestiging van 
andere anemoonsoorten bemoeilijken [14]. 

 
Wijze van introductie

Transport door vasthechting op scheepsrompen of de aquacultuur met Japanse 
kweekoesters Crassostrea gigas heeft de Groene golfbrekeranemoon tegen het einde 
van de 19e eeuw naar Europa geleid [15]. De anemonen zouden het moeilijk hebben om 
zich rechtstreeks aan scheepsrompen te hechten. Ze kunnen zich echter makkelijk op en 
tussen schelpen van oesters vestigen, ook als deze zelf aan een scheepsromp bevestigd 
zijn. Tussen deze schelpen zitten ze bovendien relatief beschut en kunnen ze zich snel 
aseksueel voortplanten. Zo kan het dat één enkel exemplaar dat zich aan schelpen op 
een scheepsromp weet te hechten, verscheidene gebieden langs de vaarroute weet te 
koloniseren [14]. 

De Groene golfbrekeranemoon is in staat zijn voetschijf over het oppervlak te schuiven, 
waardoor de soort zich – zij het nogal traag – al kruipend kan verplaatsen. In sommige 
gevallen – bijvoorbeeld bij plotse vervuiling van het water – kunnen deze dieren zich volledig 
losmaken en al drijvend op zoek gaan naar een betere plaats om zich te settelen. Op deze 
manier kunnen ze makkelijk in contact komen met scheepsrompen in het water [16, 17], die 
hun verdere verspreiding een duwtje in de rug geven.

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De soort is goed bestand tegen wisselende omgevingsfactoren (saliniteit, temperatuur) 
en kan zich zowel seksueel als aseksueel snel voortplanten, waarbij ze zich bij aseksuele 
voortplanting kunnen vermeerderen via dwarsdeling [16].

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De verspreiding van mariene organismen is afhankelijk van hun fysiologische 
eigenschappen, omgevingsfactoren, hun dispersiepotentieel en ecologische interacties [18]. 
Lage zoutgehaltes (minder dan 12 psu) beperken de ontwikkeling van deze niet-inheemse 
anemoon en limiteren de verspreiding tot estuariene en mariene gebieden [9, 16]. In sommige 
mariene gebieden kan de soort massaal voorkomen tot vrij hoog in de getijdenzone. In 
brak water kan de anemoon zich zelfs handhaven in gebieden waar het water tijdens eb 
sterk verzoet [13]. 

In de Baltische Zee heerst een saliniteitsgradiënt van 15 naar 3 psu naarmate men zich 
verder verwijdert van de Noordzee [19]. Dit vormt een barrière voor deze anemoon, die 
het liefst in zout water vertoeft (24 tot 34 psu). Bij een saliniteit van 7 psu kunnen zich 
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niet langer aseksueel voortplanten. De soort zou zich dus wel kunnen verspreiden in het 
Skagerrak en Kattegat, maar niet verder oostwaarts [18]. De Noordzee, met een saliniteit 
van 35 psu, zou dus in theorie volledig te koloniseren zijn.

 
(Potentiële) effecten en maatregelen

De Groene golfbrekeranemoon hecht zich aan mosselen en oesters. In kweekculturen 
kunnen deze weekdieren hinder ondervinden van de aanwezigheid van deze anemoon en 
als gevolg een lagere productiviteit hebben. Mogelijk heeft deze inwijkeling ook een invloed 
op inheemse anemonen. Van dit laatste zijn echter nog geen voorbeelden bekend [20].

Specifieke kenmerken

De Groene golfbrekeranemoon bestaat – in open of uitstaande toestand – uit een zuil of 
steel die aan de basis meestal donkergroen is met oranje lengtestrepen. Deze lengtestrepen 
kunnen bij sommige individuen echter afwezig zijn, wit zijn of samen met witte strepen 
voorkomen. Het bovendeel is lichtgroen en gaat over in de tentakels. De tentakels zijn 
langer dan de zuil, hebben een licht grijsgroene tot witte kleur en zijn soms voorzien van 
verspreide lichte vlekjes. De dieren kunnen tot 4 cm groot worden, al bereiken ze bij ons 
zelden deze afmetingen [10, 16].
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Wetenschappelijke naam
Garveia franciscana (Torrey, 1902) [1]

In het Spaans krijgt deze exoot bij de lokale bevolking uit Venezuela rond het Maracaibomeer 
ook wel de naam ‘pelo de oso’, wat letterlijk ‘vacht van een beer’ betekent [2]. Vandaar dus de 

Nederlandse naam ‘berenvachtpoliep’.

De berenvachtpoliep Garveia franciscana heeft iets van een nobele onbekende. 
Het is niet zeker waar de soort oorspronkelijk voorkwam en hoe ze tot bij ons is 
geraakt. Het is misschien zelfs zo dat de soort hier altijd al geweest is, maar nog 
nooit eerder werd ontdekt. Deze poliep wordt bijgevolg getypeerd als cryptogeen. 
De berenvachtpoliep komt hoofdzakelijk voor in brak water en is in België niet 
in zee terug te vinden. In 1962 werd dit neteldier voor de eerste keer in België 
waargenomen, in de Westerschelde. 

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Garveia franciscana – Berenvachtpoliep. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.

Berenvachtpoliep

Garveia franciscana
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Oorspronkelijke verspreiding

De berenvachtpoliep Garveia franciscana is een cryptogene soort [3], dit wil zeggen dat 
het oorsprongsgebied van de soort onbekend is. Tegen 1950 werd hij zowel gevonden 
aan de Atlantische als Pacifische kust van de Verenigde Staten, rond India, Australië en 
West-Afrika [4]. Sommigen beschrijven deze soort als mogelijk inheems voor de estuaria 
in het noorden van de Indische Oceaan [5] of als kosmopoliet in tropische en gematigde 
wateren [6].

De soort komt voor in brakwater, tot enkele meters diep, waar het zich vasthecht op 
allerhande harde materialen en organismen zoals schelpdieren, algen, mosdiertjes en 
manteldieren [6]. 

 
Eerste waarneming in België

Het is niet duidelijk welke de vroegste waarneming van deze soort voor België is. In 1952 
werd een poliep waargenomen in het brakwatergedeelte van de Westerschelde, nabij Doel, 
Lillo en Liefkenshoek. Deze observatie werd toen toegekend aan de soort Bougainvillia 
ramosa [7]. Een latere studie vermoedde echter dat het toen om de berenvachtpoliep 
Garveia franciscana ging [4], omdat wetenschappers tien jaar later op exact dezelfde locatie 
gevestigde populaties aantroffen van de berenvachtpoliep, en niet van de andere soort. 
Men kan dit echter niet met zekerheid aantonen daar het materiaal uit 1952 niet werd 
bewaard. Daarom wordt 1962 aangehouden als de eerste officiële waarneming van deze 
soort in België [4]. 

 
Verspreiding in België

Zijn enige gekende verspreidingsgebied in België beperkt zich tot de Westerschelde. Hij 
werd hier nabij Doel en de Nederlands-Belgische grens tussen 2001 en 2005 regelmatig 
waargenomen [8].

Verspreiding in onze buurlanden

In 1920 vond men de eerste exemplaren van de berenvachtpoliep in het zuidoosten van de 
Zuiderzee – het huidige IJsselmeer – in Nederland. Deze vondst werd – net zoals in België – 
aanvankelijk gedetermineerd als Bougainvillia ramosa [9], maar na een nieuwe determinatie 
werd besloten dat het om de berenvachtpoliep ging [4]. Tot twee jaar na de afdamming van 
de Zuiderzee en de vorming van het IJsselmeer (1932) werd de soort er aangetroffen [4], 
daarna bleek die verdwenen. Deze poliep werd in 1958 ook gesignaleerd nabij Willemstad 
in het Hollands Diep ten noorden van Noord-Brabant [10] en in de daaropvolgende jaren in 
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Hellevoetsluis in het Haringvliet [4]. Rapporten over de aanwezigheid van de berenvachtpoliep 
in de Oosterschelde [11] worden gecontesteerd [8]. De poliep is nog steeds in de Schelde 
aanwezig en werd tussen 2000 en 2005 ook aangetroffen in de Westerschelde, nabij de 
Nederlands-Belgische grens [8, 12]. In 2004 werd ze aangetroffen bij Lauwersoog in het 
Nederlandse Waddengebied [13] en in 2010 in het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en 
de Noordzee [8].

De berenvachtpoliep komt vanaf 1946 voor in de monding van de Elbe in het westen van 
Duitsland [4] en sinds 1950 ook in de Baltische Zee [14]. Ook in de Adriatische Zee wordt 
deze poliep aangetroffen en dit sinds 1978 [6]. 

 
Wijze van introductie

De introductie in nieuwe gebieden vindt plaats via vasthechting van volwassen individuen 
aan scheepsrompen en transport van vrijlevende larven in het ballastwater [5]. 

 
Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Dit neteldier is niet kieskeurig wat betreft het substraat waarop het zich vasthecht. Dat 
kunnen artificiële oppervlakken in havens zijn of stenen, maar ook andere organismen 
zoals mosselen [6]. De soort doet het verder goed in de aanwezigheid van veel organisch 
materiaal [6]. 

 
Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De berenvachtpoliep kan water met zoutgehaltes verdragen tussen 3,5 psu (licht brak) en 
35 psu (zeewater) [4], maar komt in natuurlijke omstandigheden enkel voor in brak water [15]. 
Zo is de verspreiding van de soort in Belgische wateren eveneens beperkt tot het brakke 
water van het Schelde-estuarium. De soort heeft een optimale groei tussen 9 en 34 °C [4], 
waardoor de poliep zowel in tropische als gematigde streken te vinden is [6]. 

Hoewel de berenvachtpoliep een vastzittende levenswijze heeft, produceert deze soort 
vrijlevende larven. Zeestromingen of ballastwater kunnen de larven meevoeren en ze op 
deze manier verder verspreiden [4, 5]. 

 
(Potentiële) effecten en maatregelen

De berenvachtpoliep hecht zich vast aan scheepsrompen of andere infrastructuur, 
zoals ondergedompelde waterpompen. Dit kan leiden tot biologische corrosie van het 
materiaal, met economische schade als gevolg [2]. Ook zullen de brandstofkosten oplopen 
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door de verhoogde weerstand die de aangroeigemeenschap op de scheepsrompen 
met zich meebrengen. Aangroei kan wel voorkomen worden door het aanbrengen van 
aangroeiwerende verf, al heeft ook dit economische en vaak ook ecologische gevolgen [16]. 
Wanneer de aangroei manueel wordt verwijderd kunnen volwassen individuen hun eitjes 
reeds gelost hebben, waardoor ze zich alsnog hebben kunnen voortplanten. Daarom wordt 
aangeraden om de dieren frequent te verwijderen, zodat ze geen kans krijgen om oud 
genoeg te worden om zich voort te planten. Een wekelijkse of tweewekelijkse frequentie 
zou voldoende moeten zijn om de verspreiding van de meeste uitheemse soorten te 
voorkomen, maar is uiteraard zeer veel in vergelijking met de huidige reinigingsfrequentie 
van om en bij de één à twee maal per jaar. Verder wordt het best gereinigd in het gebied 
waar de aangroei vandaan komt, aangezien het afval van de schoonmaak eitjes kan 
bevatten die op hun beurt elders nieuwe aangroeiingen kunnen ontwikkelen [17].

 
Specifieke kenmerken

De berenvachtpoliep vormt kolonies die een oranje tot bruingele kleur hebben. De kolonies 
kunnen 20 cm hoog worden en vertonen vele vertakkingen waarbij de hoofdsteel – 
ook de hydrocaulus genoemd – onvertakt is. Deze hydrocaulus is verbonden met een 
vasthechtingssysteem, de hydrorhiza, waarmee de kolonie zich aan vast substraat hecht. 
De zijtakken van de hydrocaulus worden ook hydrocladia genoemd en zijn op hun beurt 
vertakt met pediceli. Op het uiteinde van elke pedicel staat steeds één enkel poliepindividu, 
de hydranth. Alle hydranthen binnen één kolonie zijn ofwel vrouwelijk, ofwel mannelijk. 
Elke hydranth heeft een mond met daarrond acht tot twaalf tentakels. Vaak bevinden zich 
aan de hydrocaulus nog bolvormige aanhangsels, de voortplantingsorganen of gonoforen. 
Daarnaast zijn de hydrocladia omgeven door een dik omhulsel, de perisarc genoemd [6, 15].

Op de tentakels van poliepen bevinden zich netelcellen of nematocysten. Deze dienen ter 
verdediging en om voedsel te verzamelen. Bij een kleine aanraking van de tentakels, wordt 
een opgewonden draad uit de netelcellen afgeschoten in de richting van de prooi. Deze 
draad is gevuld met verlammend gif [18].

In het verleden werd dit neteldier soms verward met de brakwaterpoliep Cordylophora 
caspia, eveneens een uitheems neteldier dat tevens een brede waaier aan zoutgehaltes 
verdraagt. Toch zijn beide soorten met het blote oog eenvoudig van elkaar te onderscheiden. 
Een kolonie van de brakwaterpoliep is een stuk kleiner – slechts tot 10 cm – en is bovendien 
veel onregelmatiger van vorm. Daarenboven staan de tentakels bij de brakwaterpoliep 
verspreid over het hele lichaam, terwijl ze bij de berenvachtpoliep in een krans rond de 
mond staan [4]. 
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Lector
Lies Vansteenbrugge

Wetenschappelijke naam
Gonionemus vertens A. Agassiz, 1862 [1]

De Japanse kruiskwal Gonionemus vertens is een uitheemse kwal die oorspronkelijk 
voor de kusten van China en Japan voorkwam. Ze heeft zich vooral via de 
export van Japanse oesters en de scheepvaart verspreid naar andere delen 
van de Stille Oceaan en Europa. Hoewel in Nederland gevestigde populaties 
voorkomen in Zeeland, werd de soort in België enkel waargenomen in de Spuikom 
van Oostende in 1946 en recent opnieuw op dezelfde plaats.

Gonionemus vertens

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Gonionemus vertens – Japanse kruiskwal. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.

Japanse kruiskwal 

© Konstantin Novikov
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Oorspronkelijke verspreiding

De Japanse kruiskwal komt van oorsprong voor in het noordwesten van de Stille Oceaan, 
langs de kusten van China en Japan, hoewel door sommige auteurs ook de oostkust van 
Noord-Amerika als potentieel oorsprongsgebied naar voren werd geschoven [2-4]. De soort 
wordt tevens aangetroffen in de noordoostelijke Stille Oceaan, van de staat Washington 
tot de Aleoeten [3-5].  De soort komt niet voor in Arctische wateren en beperkt zich tot 
gematigde en warmgematigde klimaten [5]. Het is een strikte kustsoort, aangezien ze 
afhankelijk is van het voorkomen van zeegras- of algenbedden [3].

Eerste waarneming in België

De eerste melding van de aanwezigheid van Japanse kruiskwal in België dateert uit 1946. 
De kwal werd toen aangetroffen tijdens de late lente en zomer in de Spuikom van Oostende, 
tijdens een studie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
naar mogelijke veranderingen in de fauna en flora van de Spuikom na het aanleggen van 
een afsluitdijk [6].

Verspreiding in België

De Japanse kruiskwal is niet waargenomen langs de Belgische kust, behalve in de Spuikom 
van Oostende. Bovendien werd ze daar sinds de eerste waarneming in 1946 niet meer 
geobserveerd, tot de lente van 2014 [7]. Na deze datum werd de soort hier nog occasioneel 
waargenomen [8]. 

Verspreiding in onze buurlanden

Gonionemus vertens werd voor het eerst in Nederland waargenomen in juli 1960, in 
een kreek nabij Vlissingen [9]. Nadien werd ze opnieuw aangetroffen in juli 1976, dit keer 
in het Grevelingenmeer. De soort heeft zich er kunnen vestigen en de verspreiding is 
toegenomen met de uitbreiding van de plaatselijke zeegrasbedden. Ook in de haven van 
Goes, die in verbinding staat met de Oosterschelde, werd de kwal waargenomen, maar 
in de Oosterschelde zelf is ze waarschijnlijk niet aanwezig omwille van sterkere getijden en 
minder sterk ontwikkelde zeegrasbedden [4]. 

Waarnemingen zijn ook bekend uit kustgebieden van Engeland, Noorwegen, Zweden, 
Frankrijk, Duitsland en Ierland [6, 9, 10]. In Atlantisch Europa werd de kwal in de 19e eeuw 
waargenomen in Portugal. In 1913 werd ze waargenomen in Noordoost-Engeland. 
Wetenschappers merkten de kwal ook in het Oslofjord (Noorwegen) op, in 1921 [11]. In de 
Middellandse Zee komt de soort voor langs de kust van Frankrijk, maar vermoedelijk leeft 
ze ook in de Adriatische Zee. In de jaren ‘10 werd ze immers teruggevonden in aquaria 
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in Wenen, Praag en Berlijn, die bevoorraad waren met zeewater afkomstig uit het huidige 
Kroatië [3].

Wijze van introductie

Omdat de Japanse kruiskwal een strikte kustsoort is, kan ze zich onmogelijk op natuurlijke 
wijze verspreid hebben vanuit het oorspronkelijke leefgebied in de Stille Oceaan. Het 
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) stelt drie mogelijke manieren 
voor langs dewelke de kwal zich kan hebben verspreid, namelijk via ballastwater van 
schepen, door zich vast te hechten aan scheepsrompen of via introductie samen met 
organismen die voor aquacultuur bestemd waren [11, 12]. Vooral het transport van uitheemse 
oestersoorten wordt in dit verband aangehaald. De Japanse kruiskwal zou zich via 
transport van Portugese oesters (Crassostrea angulata) van Portugal naar West-Europa 
verspreid hebben. Voordien zou ze al naar Europa getransporteerd zijn via de invoer van 
Japanse oesters (Crassostrea gigas) vanuit Oost-Azië [5]. Het vasthechten gebeurt tijdens 
het poliepstadium van het dier. In dit stadium zijn neteldieren niet vrij levend, maar na een 
metamorfose worden ze volwassen kwallen die vrij rondzwemmen.

Transport over lange afstanden is mogelijk ook veroorzaakt door het vasthechten van de 
poliepen op scheepsrompen [13]. Dit zou één van de manieren kunnen zijn waarop de 
kwallen zich over kortere afstanden verspreiden, zoals in het Grevelingenmeer in Nederland. 
Vooral kleine recreatieve boten kunnen in ondiep water over zeegrasbedden varen en zo 
de kwallen over relatief korte afstanden verspreiden [4]. De volwassen kwallen kunnen zich 
waarschijnlijk ook via ballastwater verspreiden [14].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Japanse kruiskwal leeft van oorsprong in gematigde tot warmgematigde klimaten en 
kan dus perfect om met de heersende klimatologische omstandigheden in onze contreien 
[5]. De kwal is ook afhankelijk van de aanwezigheid van zeegras- of algenbedden.  Ze kan 
dus goed gedijen tussen de algen van het genus Ulva in de Spuikom van Oostende [6].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het transport van Japanse en Europese oesters van hun oorspronkelijke leefgebieden naar 
West-Europa heeft de verspreiding van de Japanse kruiskwal hoogstwaarschijnlijk in de 
hand gewerkt [5]. Ook het toegenomen scheepvaartverkeer zou een verspreidingsvector 
kunnen vormen. Gevestigde populaties zouden zich bovendien ook op natuurlijke wijze, 
door het langzaam uitbreiden van hun verspreidingsgebied, kunnen verspreiden indien 
de lokale omstandigheden dit toelaten [15]. Deze natuurlijke verspreiding kan gehinderd 
worden door een plotse verandering in saliniteit, zelfs wanneer deze slechts 1 à 2 psu 
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bedraagt [16]. Het is voor de Japanse kruiskwal dus niet vanzelfsprekend om op natuurlijke 
wijze de Spuikom te bereiken, aangezien het zoutgehalte er sterk kan afwijken van dat van 
het naburige havenwater (30-35 psu in de Spuikom t.o.v. 0-35 psu in de haven) [17].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Over mogelijke ecologische effecten van geïntroduceerde Japanse kruiskwallen is 
nauwelijks iets geweten. Het dier kan echter wel zwemmers en watersporters tot last 
zijn, aangezien het pijnlijk kan netelen. Er zijn gevallen bekend van relatief heftige reacties 
op een steek in het studiegebied. Het ging hier echter telkens om gevallen waarin het 
slachtoffer gevoelig is aan kwallensteken [4].

Om problemen zo veel mogelijk te vermijden, wordt aangeraden niet te zwemmen in 
water waar de aanwezigheid van de Japanse kruiskwal werd aangetoond, of zoals in 
de Spuikom, wetsuits te dragen en het afdrijven naar zones met Ulva te voorkomen. Het 
verwijderen van dichte vegetaties van zeewier en/of zeegrassen in recreatieve zones zou 
ook een effectieve maatregel zijn [14].

Specifieke kenmerken

Het kwalstadium van de Gonionemus vertens is klein (tot 3 à 4 cm) en heeft een klokvormig 
scherm. De dieren zijn gemakkelijk herkenbaar aan de geelbruine tot oranjerode 
kruisvormige tekening vlak onder het scherm, waaraan ze hun naam ontlenen. Dit zijn de 
voortplantingsorganen. De kwal heeft een groot aantal tentakels die geknikt zijn door de 
aanwezigheid van hechtschijfjes [4, 18].

Hoewel niet levensgevaarlijk kan een steek van de Japanse kruiskwal pijnlijk zijn. Na een steek 
kunnen krampen ontstaan, die een dag lang kunnen aanslepen. Er kan jeuk of prikkeling 
optreden en de huid kan rood verkleuren op de plaats van het netelen. In het Russische 
Verre Oosten zijn zelfs gevallen bekend van tijdelijke blind- en doofheid, hallucinaties en 
langdurige pijn tot zelfs de dood, maar in Europa is dit nog niet voorgekomen. Bovendien 
komen de meest ernstige problemen slechts voor bij mensen die erg gevoelig zijn aan 
het gif [4, 7, 14, 15]. Bij een steek wordt aangeraden om de wonde niet met zoet water uit te 
spoelen, maar 96% ethanol te gebruiken, gevolgd door verdund ammoniak [4].
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Wetenschappelijke naam
Nemopsis bachei L. Agassiz, 1849 [1]

Bache’s knotsklokje Nemopsis bachei kwam oorspronkelijk enkel voor langs de 
Atlantische kust van Noord-Amerika. Deze kwal heeft in de 19e eeuw allicht 
Europa bereikt via de vasthechting van de poliepjes op scheepsrompen of 
via transport van de kwalstadia of larven in ballastwater. Het feit dat Bache’s 
knotsklokje in de voortplantingscyclus een (tijdelijk) kwalstadium heeft, laat de soort 
toe zich snel verder te verspreiden. De eerste waarnemingen van het kwalstadium 
van Bache’s knotsklokje langs de Belgische kust dateren uit 1996, in de haven van 
Zeebrugge.

Lector
Lies Vansteenbrugge

Bache’s knotsklokje

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Nemopsis bachei – Bache’s knotsklokje. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 6 pp.

Nemopsis bachei
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Oorspronkelijke verspreiding

De meeste onderzoekers veronderstellen dat Bache’s knotsklokje oorspronkelijk enkel 
voorkwam langs de Atlantische kust van Noord-Amerika. Deze soort werd ontdekt voor 
de kust van Massachusetts en komt daar momenteel voor van Woods Hole tot Florida [2, 

3], waarbij in sommige gebieden enkel een seizoenaal voorkomen wordt waargenomen [4]. 
Sommige wetenschappers stellen de Noord-Amerikaanse oostkust als oorsprongsgebied 
echter in vraag [5]. Het wordt als vreemd ervaren dat een diertje dat in zulke grote aantallen 
aanwezig is, pas zo laat ontdekt werd. Een mogelijke verklaring die hiervoor gegeven wordt 
betreft het feit dat het mariene onderzoek in deze gebieden indertijd eerder schaars was [6].

Eerste waarneming in België

Op 2 september 1996 werden in het Wielingdok en het Containerdok in de voorhaven 
van Zeebrugge voor het eerst exemplaren van het kwalstadium van Bache’s knotsklokje 
waargenomen [4]. Het terugvinden van de poliepen bleek echter een veel moeilijkere 
opdracht. De kleine poliepen vallen enkel op bij een bepaalde lichtinval waardoor deze 
pas op 13 september 2002 voor de eerste maal werden waargenomen in de haven van 
Zeebrugge, waar ze zich hadden vastgehecht aan een stuk doorschijnend plastic folie [7].

Verspreiding in België

Bache’s knotsklokje kan vrijwel overal langs de Belgische kust waargenomen worden 
[8]. De soort is talrijk aanwezig in het Verbindingsdok van de Zeebrugse achterhaven en 
kwam er waarschijnlijk terecht via zeewater dat ter hoogte van de zeesluis in het dok 
wordt gepompt. In het Oostendse havengebied en de Spuikom is Bache’s knotsklokje 
ook algemeen verspreid [9]. Ook verder in zee – ter hoogte van het windmolenpark op de 
Thorntonbank – werd Bache’s knotsklokje al gevonden [8, 10]. 

De kwallen verschijnen in de waterkolom vanaf mei tot december, met piekdensiteiten in 
juni. De hoogste concentratie die tot op heden in België werd waargenomen betreft 23 
knotsklokjes per m³ water [9].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van Bache’s knotsklokje in Europa vond plaats in Schotland, waar 
het in 1853 per vergissing, onder de naam Nemopsis crucifera, als een nieuwe soort voor 
de wetenschap werd beschreven. Bij een volgende waarneming in 1879 in Noorwegen 
werd deze fout opnieuw gemaakt. Dit keer werd Bache’s knotsklokje er als Nemopsis 
heteronema gedoopt.
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De eerste waarneming in Nederland dateert uit 1905 in de Zuiderzee [5, 11, 12]. In de zomer van 
1993 werd deze kwal in de Oosterschelde gevonden en in september 1996 werd melding 
gemaakt van het voorkomen in Cadzand. In datzelfde jaar werd Bache’s knotsklokje ook 
waargenomen nabij Neeltje Jans en in de Wetsterschelde, in de koelwaterinlaat van de 
kerncentrale van Borssele [4]. 

In Duitsland werd deze niet-inheemse soort in 1942 voor het eerst waargenomen nabij het 
eiland Helgoland [13]. Bache’s knotsklokje zou zich van daaruit – met enkele tussenstappen 
langs de Nederlandse kust – tot in de zuidelijke Noordzee hebben kunnen verspreiden. 
In Frankrijk werd Bache’s knotsklokje voor het eerst waargenomen in 1953, aan de 
Atlantische kust en in het estuarium van de Gironde. 

In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen heeft deze soort zich ondertussen 
permanent gevestigd [14, 15]. Bache’s knotsklokje werd verder ook al waargenomen langs 
de westkust van Schotland [4].

Wijze van introductie

Poliepen hechten zich vaak vast op scheepsrompen en kunnen zich zo via scheepvaart 
verspreiden. De kwalstadia en de larven van Bache’s knotsklokje kunnen eveneens 
meegevoerd worden in het ballastwater van schepen [4, 14]. Wellicht is één van deze 
transportvectoren verantwoordelijk voor de primaire introductie in Europa. In theorie 
zou deze kwal tevens Europa kunnen hebben bereikt door mee te liften op gunstige 
oceaanstromingen (bv. de Golfstroom). Dit is echter de minst plausibele hypothese, daar 
ze nog nooit zijn waargenomen in de open oceaan [4].

De poliepen kunnen zich ook vasthechten aan drijvende voorwerpen zoals hout en plastic, 
en op deze manier nieuwe gebieden koloniseren [7]. Vastgehechte poliepen op commercieel 
geïmporteerde oesters kunnen eveneens de verspreiding bevorderen [4]. Aangezien 
Bache’s knotsklokje vooral wordt gemeld in gebieden met een lager zoutgehalte – zoals 
riviermondingen en jachthavens – is de kans reëel dat pleziervaartuigen een voorname rol 
hebben gespeeld in de verdere secundaire (lokale) verspreiding [7]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Bache’s knotsklokje kent een typisch voorkomen in kustgebieden en kan verschillende 
en wisselende omgevingscondities verdragen, zolang er voldoende voedsel voorhanden 
is [10]. De kwallen gedijen zowel in brak water, met een zoutgehalte van 10 psu, als in zout 
water van 45 psu. Er werd aangetoond dat ze zelfs extreme zoutgehaltes tot 75 psu 
kunnen verdragen [6, 10]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 
35 psu. Als de omgevingsomstandigheden tijdelijk ongunstig zijn om als kwal te overleven, 
kan het dier overleven als poliep [5]. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Door de vorming van een kwalstadium (naast het sessiele poliepstadium) zou deze soort in 
principe in korte tijd via zeestromingen lange afstanden kunnen overbruggen [4]. De kwal is 
echter heel klein – gemiddeld 1,5 cm – wat het onwaarschijnlijk maakt dat hij al zwemmend 
grote afstanden kan afleggen [16]. Het feit dat poliepen zich aan scheepsrompen kunnen 
hechten werkt de verdere verspreiding eveneens in de hand (zie boven).  

Effecten of potentiële effecten en maatregelen

De impact van deze soort op zijn omgeving is momenteel ongekend [15]. Watersporters 
of zwemmers hoeven zich echter niet ongerust te maken, daar de netelcellen van het 
Bache’s knotsklokje (kwalstadium) de menselijke huid niet kunnen binnendringen [17]. 

Specifieke kenmerken

Bache’s knotsklokje heeft zowel een kwalstadium als een poliepstadium, waarbij beiden 
elkaar afwisselen. Beide stadia komen voor in ondiepe zeeën, dicht bij de kust [4]. Het 
vrijzwemmende kwalstadium van Bache’s knotsklokje is één van de stadia in de levenscyclus 
van de soort. Het zijn de vastzittende poliepen die deze kwallen voortbrengen, en de 
kwallen planten zich vervolgens geslachtelijk voort. Hierbij ontstaan vrijzwemmende larven, 
die zich na een bepaalde tijd vasthechten aan een geschikt substraat. Uit deze larven 
ontwikkelen zich dan weer poliepen, die voor de volgende generatie kwallen zorgen [5]. De 
kwallen van Bache’s knotsklokje ontspringen aan de top van deze poliepen en niet op de 
steel zoals bij veel andere kwalvormende neteldieren [11]. 

Bache’s knotsklokje heeft zijn naam te danken aan het klokvormige lichaam van de kwal en 
de aanwezigheid van twee knotsvormige tentakels. Deze twee tentakels ontwikkelen zich 
pas wanneer de kwalletjes een schermdiameter van 2,5 à 3 mm bereiken. De kwal blijft 
gedurende zijn volledige leven groeien en het aantal lange tentakels blijft tevens toenemen. 
Zo kan een kwal met een schermdiameter van 1,3 cm wel 30 tentakels tellen [7, 18]. 

Bache’s knotsklokje voedt zich vooral ’s nachts, waarbij niet alleen (microscopisch) kleine 
kreeftachtigen gegeten worden, maar ook dinoflagellaten en de larven van kreeftachtigen [4, 

19]. Als hinderlaagroofdier blijft de kwal stationair wanneer die eet, waardoor de hoeveelheid 
voedsel die hij binnenkrijgt bijna volledig afhankelijk is van de beweging van de prooi [20].
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Wetenschappelijke naam
Keratella tropica (Apstein, 1907) [1]

Het Tropisch puzzelraderdier Keratella tropica is, zoals de meeste raderdiertjes, 
wijdverspreid. Het diertje is vooral gekend in tropisch en subtropisch zoetwater, 
maar gedijt in de zomer ook goed in gematigde streken. Dit raderdiertje is 
een vrijzwemmende soort die ook brak water tolereert. Via het transport met 
ballastwater van schepen doorheen kanalen of via vogels belandde deze soort 
in onze contreien. In België werd dit diertje voor het eerst waargenomen in 1974, 
in het Donkmeer en in de Gentse Watersportbaan (Oost-Vlaanderen). Momenteel 
heeft deze soort de bovenloop van de Schelde en de Zeeschelde gekoloniseerd.

Lector
Micky Tackx

Tropisch puzzelraderdier

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Keratella tropica – Tropisch puzzelraderdier. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 7 pp.

Keratella tropica
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Oorspronkelijke verspreiding

In het zuiden van Frankrijk en Spanje is het Tropisch puzzelraderdier inheems [2]. De soort 
komt wereldwijd voor in tropisch en subtropisch zoetwater [3], maar kan tijdens de zomer 
ook gedijen in gematigde streken. Het is een vrijzwemmende soort die ook brak water 
tolereert [4]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van dit raderdiertje in België vond plaats in 1974, in het Donkmeer 
(Overmere) [5]. In datzelfde jaar werd het Tropisch puzzelraderdier ook aangetroffen in de 
Watersportbaan (Gent) [6]. 

Verspreiding in België

Wetenschappers meldden in 1983 dat het Tropisch puzzelraderdier in België een invasief 
karakter heeft tijdens hete zomers [7]. In de lente en zomer van 2002 werd de diversiteit 
van de raderdiertjes in het Schelde-estuarium specifiek onderzocht. Het Tropisch 
puzzelraderdier werd er toen waargenomen, telkens in juli en augustus, en veelal in de 
bovenloop van de Schelde tot Gent. Maar ook ter hoogte van Antwerpen – in het brak 
waterdeel van het estuarium – trof men enkele exemplaren van dit raderdiertje aan [4]. 

Verspreiding in onze buurlanden

In Nederland werd het voorkomen van dit raderdiertje voor het eerst gemeld in augustus 
1959, toen het werd aangetroffen in de zoetwatergetijdenzone van de monding van de Rijn, 
ter hoogte van Biesbosch [8]. Later, in 1976 en 1977, werd deze soort opnieuw gesignaleerd 
in respectievelijk het Hollands Diep ten zuiden van Rotterdam en in de Reewijkse Plassen 
tussen Rotterdam en Amsterdam [6].

Dit raderdiertje komt ook voor in zoetwater in Frankrijk. In het zuiden van Frankrijk en 
Spanje is de soort echter inheems [2]. In Zuid-Frankrijk werd dit radardiertje gevonden 
in de provincies Landes en Gironde (in het zuidwesten) en in La Dombes (ten noorden 
van Lyon) [9]. Verder werd dit diertje tussen 1972-1975 en 1987-1988 door onderzoekers 
waargenomen in kunstmatige reservoirs verspreid over gans Spanje [10, 11]. Ook in natuurlijke 
waterlichamen wordt deze soort aangetroffen [12]. Vandaag wordt dit diertje beschouwd als 
een algemene zoetwatersoort binnen Europa [4]. 
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Wijze van introductie

De introductie gebeurde mogelijks via het ballastwater van schepen. Naast het 
internationaal transport kan ook het lokaal scheepvaartverkeer een rol hebben gespeeld 
in de verspreiding van deze exoot [13]. In het geval van de Schelde kan de introductie ook  
hebben plaatsgevonden via transport over de kanalen vanuit de Rijn of de Maas [4]. 

Watervogels – zoals de wilde eend – kunnen eveneens een rol spelen in de verspreiding 
van raderdiertjes, en dit op twee manieren. Enerzijds kunnen de rusteieren van raderdiertjes 
opgegeten worden en op een andere plaats – samen met de uitwerpselen – vrijkomen. 
Anderzijds kunnen de diertjes – of hun rusteieren – blijven kleven aan de poten of de veren 
van vogels en zo naar andere gebieden worden overgebracht [14]. De locaties waar het 
Tropisch puzzelraderdiertje gevonden werd, liggen op de migratieroutes van vogels die 
overwinteren in (sub)tropische gebieden en broeden in koude en gematigde streken [9]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het transport via ballastwater van schepen of de verspreiding via migrerende vogels kan 
zorgen voor een snelle uitbreiding van het areaal van deze soort richting verschillende 
zoetwaterlichamen en estuaria [4, 9]. Daarbovenop kan dit diertje zich snel op geslachtelijke 
en ongeslachtelijke wijze voortplanten, waardoor uit één enkel rustei een nieuwe populatie 
kan ontstaan [15]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Zoals de meeste raderdiertjes komt het Tropisch puzzelraderdier vooral voor in zoet water. 
De soort kan echter ook overleven in het brakke milieu. In de Schelde is dit diertje tot een 
zoutgehalte van 2,62 psu geobserveerd. Op het moment van zijn aanwezigheid varieerde 
de temperatuur er tussen 18,5 en 23,6 °C, eerder warme condities voor de Schelde. 
Deze soort is in onze streken enkel in de zomermaanden in grote aantallen te vinden of 
op plaatsen waar het water verwarmd wordt door warm koelwater [4, 6, 8]. De opwarming 
van de aarde werkt dan ook de ontwikkeling van deze soorten in onze regio’s in de hand.
Daarenboven blijkt dit raderdiertje goed te gedijen in voedselrijke omstandigheden, typisch 
voor estuaria zoals de Schelde [16, 17]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

In de zomermaanden, vooral in augustus, kan het Tropisch puzzelraderdiertje tot bijna 8% 
van de totale densiteit van alle raderdiertjes uitmaken in het Schelde-estuarium. Dit kan 
mogelijk een effect hebben op het voedselweb van het estuarium [4], hoewel daar nog geen 
bewijzen voor zijn. 
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Specifieke kenmerken

Raderdiertjes zijn micro-organismen, enkel te herkennen met behulp van een microscoop. 
Ze hebben een vooraan gelegen kop, een romp en een achteraan gelegen regio of voet 
(figuur 1). De kop draagt een gewimperde structuur, het raderorgaan of de corona, dat 
gebruikt wordt om zich te voeden, door partikels uit het water te filtreren, en om zich 
voort te bewegen. Te midden deze structuur bevindt zich de mond en net daarachter 
de mastax, een harde structuur die gebruikt wordt om de voedselpartikels te kauwen. 
De vorm van de mastax is vrij specifiek voor iedere soort, en kan gebruikt worden als 
identificatiekenmerk. Sommige soorten zijn omgeven door een pantser of ‘lorica’, terwijl 
dit bij anderen ontbreekt [18]. 

Het Tropisch puzzelraderdier is ongeveer 165 µm groot (stekels meegerekend) (figuur 
2). Het diertje is omgeven door een pantser, dat gebruikt wordt voor de identificatie op 
soortniveau. Het bestaat uit verschillende platen, waarvan de aanwezigheid van een klein 
achterwaarts gelegen plaatje de soort karakteriseert. Verder heeft het pantser zes stekels 
aan de kopzijde en twee stekels achteraan [4], maar de lengte ervan varieert sterk tussen 
individuen. Eén van deze twee stekels (de rechterstekel) is steeds langer dan de andere 
stekel [19] (figuur 3). Puzzelraderdiertjes hebben geen voet [2].

Figuur 1: Algemeen bouwplan raderdieren (Bron: VLIZ).

Figuur 2: Het Tropisch puzzelraderdier (Bron: Azémar et al. 2007) [3, 4]. 
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Onderzoek wijst uit dat een vrouwelijk raderdiertje de aanwezigheid van een predator in de 
omgeving kan detecteren via bepaalde stoffen (‘cairomonen’) die de predatoren afgeven. 
Als reactie hierop gaan de nakomelingen – bij ongeslachtelijke voortplanting via amictische 
eitjes (zie verder) – stekels ontwikkelen die als verdediging tegen de aanwezige predatoren 
dienstdoen. Wetenschappers noemen dit fenomeen ‘fenotypische plasticiteit’, wat 
betekent dat het vermogen om deze stekels te ontwikkelen aanwezig is in het genetisch 
materiaal (DNA), maar dat de eventuele ontwikkeling van deze stekels bepaald wordt door 
de omgeving [2, 20].

Het Tropisch puzzelraderdiertje behoort tot de groep van de Monogononta. Deze naam 
verwijst naar de aanwezigheid van slechts één (mono) geslachtsklier (gonade). Bij de 
raderdieren zijn er altijd veel meer vrouwelijke individuen dan mannelijke, waarbij de 
mannetjes veel kleiner zijn. Als er weinig mannetjes zijn, kunnen vrouwtjes zich zonder 
bevruchting voortplanten, ook wel parthenogenese of ‘maagdelijke voortplanting’ genoemd. 
Hierbij leggen ze eitjes die men ‘amictisch’ noemt, dit wil zeggen dat ze twee exemplaren 
van elke chromosoom bevatten (2N). Daarnaast leggen vrouwtjes, bij verslechterende 
omstandigheden, ook ‘mictische’ eitjes die slechts één stel chromosomen bevatten (N), 
al is de situatie hier iets complexer. Een deel van de mictisch eitjes wordt niet bevrucht en 

Figuur 3: Variatie in grootte van de rechterstekel bij het tropisch puzzelraderdier (Bron: Azémar 
et al. 2007) [4]. 

Figuur 4: Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij raderdieren (Bron: VLIZ).
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deze eitjes evolueren tot mannetjes, die vervolgens de andere mictische eitjes bevruchten 
[2, 15]. Uit een bevrucht mictische eitje ontwikkelt zich een ‘rustei’ of ‘duurei’. Dit ei zal pas bij 
betere omstandigheden – soms pas na enkele maanden tot zelfs jaren – uitkomen en zal 
altijd vrouwelijke individuen voortbrengen. Deze duureieren zijn heel geschikt om minder 
gunstige milieuomstandigheden te overbruggen en kunnen bovendien met de stromingen 
naar andere gebieden getransporteerd worden (figuur 4).

Referenties

[1] World Register of Marine Species (WoRMS) (2020). Keratella tropica (Apstein, 1907). http://www.
marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=248010 (2020-11-17).

[2] Segers, H. (2009-2011). Persoonlijke mededeling

[3] Segers, H. (2007). Annotated checklist of the rotifers (Phylum Rotifera), with notes on nomenclature, 
taxonomy and distribution. Zootaxa 1564: 1-104. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140748]

[4] Azémar, F.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2007). New occurrence of Lecane decipiens (Murray, 
1913) and some other alien rotifers in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 137(1): 75-83. [http://www.
vliz.be/en/imis?module=ref&refid=112260]

[5] Coussement, M. (1977). Nieuwe gegevens omtrent de Rotatoria-fauna van het Donkmeer in Oost-
Vlaanderen. Natuurwet. Tijdschr. 58(3): 138-146. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140153]

[6] Leentvaar, P. (1980). Note on some Brachionidae (Rotifers) from the Netherlands. Hydrobiologia 73(1-
3): 259-262. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=139914]

[7] Dumont, H.J. (1983). Biogeography of rotifers. Hydrobiologia 104: 19-30. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=139918]

[8] Leentvaar, P. (1961). Quelques rotateurs rares observes en Hollande. Hydrobiologia 18: 245-251. 
[http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140138]

[9] De Ridder, M. (1981). Some considerations on the geographical distribution of rotifers. Hydrobiologia 
85: 209-225. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=139912]

[10] Guiset, A. (1977). General distribution of planktonic rotifers in Spanish reservoirs. Ergeb. Limnol. 8: 
222-225. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140334]

[11] De Manuel Barrabin, J. (2000). The rotifers of Spanish reservoirs: Ecological, Systematical and 
zoogeographical remarks. Limnetica 19: 91-167. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140744]

[12] Miracle, M.R. (1982). Biogeography of the freshwater zooplanktoninc communities of Spain. J. 
Biogeogr. 9(6): 455-467. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=142407]

[13] Wasson, K.; Zabin, C.J.; Bedinger, L.; Diaz, M.C.; Pearse, J.S. (2001). Biological invasions of estuaries 
without international shipping: the importance of intraregional transport. Biol. Conserv. 102: 143-153. [http://
www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140750]

[14] Frisch, D.; Green, A.J.; Figuerola, J. (2007). High dispersal capacity of a broad spectrum of aquatic 
invertebrates via waterbirds. Aquat. Sci. 69: 568-574. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140746]

[15] Thane, A. (1974). Rotifera, in: Giese, A.C. et al. Reproduction of marine invertebrates: 1. Acoelomate 
and Pseudocoelomate Metazoans. Reproduction of marine invertebrates, 1. Academic Press: New York: pp. 
471-484. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=10016]

[16] Duggan, I.C.; Green, J.D.; Shiel, R.J. (2002). Distribution of rotifer assemblages in North Island, New 
Zealand, lakes: relationships to environmental and historical factors. Freshwat. Biol. 47: 195-206. [http://www.
vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140126]



Raderdieren - 415

[17] Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Heip, C.; Meire, P. (2005). 
Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium 
and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach. Hydrobiologia 540(1-3): 29-45. [http://www.
vliz.be/en/imis?module=ref&refid=75934]

[18] Ruppert, E.E.; Barnes, R.D. (1994). Invertebrate zoology. 6th edition. Saunders College Publishing: 
Orlando. ISBN 0-03-026668-8. 1056 pp. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=9414]

[19] Green, J. (1980). Asymmetry and variation in Keratella tropica. Hydrobiologia 73(1-3): 241-248. [http://
www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=139916]

[20] Zagarese, H.E.; Marinone, M.C. (1992). Induction and inhibition of spine development in the rotifer 
Keratella tropica. Freshwat. Biol. 28: 289-300. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=140341]





Ribkwallen

7





Ribkwallen - 419

Wetenschappelijke naam
Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 [1]

De Amerikaanse ribkwal Mnemiopsis leidyi is een beruchte predator van dierlijk 
plankton en viseieren. Deze soort kwam oorspronkelijk enkel voor langs de 
Atlantische kusten van Noord- en Zuid-Amerika, maar werd in de jaren ‘80 
via het ballastwater van vrachtschepen ongewild geïntroduceerd in de Zwarte 
Zee. De introductie leidde tot de ineenstorting van het ecosysteem. Sinds enkele 
jaren komt de Amerikaanse ribkwal nu ook voor in de Noordzee en werd ze voor 
de eerste maal in België waargenomen in 2007. Het is nog onduidelijk wat de 
ecologische gevolgen zullen zijn in onze contreien tengevolg van de introductie 
van deze exoot.

Lector
Lies Vansteenbrugge

Amerikaanse ribkwal

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Mnemiopsis leidyi – Amerikaanse ribkwal. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 10 pp.

Mnemiopsis leidyi

© Aquapix
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Oorspronkelijke verspreiding 

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Amerikaanse ribkwal strekt zich uit 
over gematigde tot subtropische voedselrijke (eutrofe) riviermondingen en kustwateren 
langsheen de oostkusten van Noord- en Zuid-Amerika. In Noord-Amerika komt deze soort 
voor vanaf Rhode Island tot de Caraïben, terwijl hij in Zuid-Amerika voorkomt ter hoogte 
van de Braziliaanse en Argentijnse kusten [2, 3]. 

Eerste waarneming in België

De aanwezigheid van de Amerikaanse ribkwal in het studiegebied werd voor het eerst 
aangetoond via genetische analyse van stalen met ribkwallen, die tussen augustus en 
november 2006 in de Westerschelde nabij Borssele (Nederland) genomen waren [4]. De 
eerste waarneming in België vond plaats in 2007, in de haven van Zeebrugge [5]. 

Verspreiding in België

Twee jaar na de eerste waarneming werd de Amerikaanse ribkwal langsheen de volledige 
Belgische kustlijn aangetroffen, zowel in de havens als 27 km uit de kust, ter hoogte van 
het offshore windmolenpark C-Power (Thorntonbank). Waarnemingen van adulte dieren in 
de koudste wintermaanden – zelfs tijdens de uitzonderlijk koude winter van 2010 – duiden 
erop dat de soort zonder problemen onze winters overleeft. Deze exoot kan lokaal in grote 
aantallen voorkomen: zo zwommen er in oktober 2010 in de Oostendse Spuikom tot 17 
Amerikaanse ribkwallen per m³ water, terwijl op zee maximaal één exemplaar per m³ werd 
gerapporteerd [6, 7]. 

In 2011 en 2012 werd een grote bemonsteringscampagne ondernomen. In een aantal 
stations op het Belgische deel van de Noordzee werden maandelijks planktonstalen 
genomen [8]. Resultaten toonden aan dat Mnemiopsis leidyi vooral vanaf augustus tot 
december voorkomt. De ribkwal werd toen aangetroffen in de havens van Oostende en 
Zeebrugge, de Westerschelde en op zee, maar nooit verder dan op 30 km van de kust. 
Populatiedichtheden waren – vergeleken met de Zwarte Zee – relatief laag (≤0,5 individuen 
per m³). Relatief hoge densiteiten werden gerapporteerd in september 2012 in de haven 
van Oostende (tot ruim 18 individuen per m³) en in oktober 2012 in het Schelde-estuarium 
(tot bijna 2 individuen per m³). Beide locaties worden gekenmerkt door halfopen bekkens 
met een milde hydrodynamica, wat de groei van grotere populaties ten goede komt. De 
Westerschelde en de havens langs de Belgische kust functioneren als een soort van 
broedplaatsen voor de Amerikaanse ribkwal. Dit werd bevestigd door de vondst van larven 
van Mnemiopsis leidyi tijdens de herfst- en wintermaanden in deze gebieden [8]. 
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In het najaar van 2014, het voor- en najaar van 2016 en het najaar van 2018 werden 
eveneens grote aantallen van de Amerikaanse ribkwal aangetroffen tijdens de Belgica 
-monitoringscampagne van ILVO, ter hoogte van de Thornton- en Hinderbanken 
(respectievelijk 30 en 60 km in zee), gebruik makend van een 22 mm boomkornet [9].

Gebieden met hoge dichtheden kunnen lijden onder de predatie en competitie van deze 
uitheemse ribkwal [8]. Door de hoge antropogene druk zou de Noordzee net zo kwetsbaar 
kunnen zijn als de Zwarte Zee [10-15]. Een geringe verandering in omgevingscondities zou 
reeds een exponentiële toename van de soort in de hand kunnen werken [16]. Kwallen die 
zich voeden met andere kwallen, zoals de inheemse Beroe gracilis (i.e. een natuurlijke 
predator van zeedruifjes Pleurobrachia pileus), kunnen optreden als natuurlijke vijand van 
Mnemiopsis leidyi [17]. Zo heeft de meloenkwal Beroe ovata in de Zwarte Zee de uitbraak 
kunnen inperken [8, 18, 19]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste introductie in Europa was in de Zwarte Zee, waar de Amerikaanse ribkwal via het 
ballastwater van schepen terechtkwam en in het jaar 1982 voor het eerst opgemerkt werd 
[20]. Tegen de zomer van 1988 had de soort zich al over de volledige Zwarte Zee verspreid 
met gemiddelde dichtheden tot 310 kwallen per m³ (ongeveer 1 kg natgewicht per m³) [20]. 
Via zeestraten zette de verspreiding zich verder naar aanpalende bekkens (figuur 1). 

De exponentiële groei werd in de hand gewerkt door de lokale overbevissing van 
ansjovis, waardoor er meer zoöplankton beschikbaar was voor de kwallen. Bovendien 
zorgde extensieve landbouw voor anoxisch bodemwater, wat in het voordeel van de 
tolerante Mnemiopsis leidyi werkte, wiens prooi gevoeliger is voor zuurstoftekorten en dus 
makkelijker te vangen is [21].

In de Zwarte Zee bracht de Amerikaanse ribkwal een grote verschuiving in de samenstelling 
van het bodemleven teweeg. De ribkwal voedt zich namelijk op de larven van bivalven. 
Toen de populaties van Mnemiopsis leidyi in 1999 in elkaar stortte door predatie van de 
meloenkwal Beroe ovata, keerden de bivalven niet terug, maar ontstond er een ecosysteem 
gedomineerd door borstelwormen [22].

In 1990 werd de Amerikaanse ribkwal voor de eerste maal in de Egeïsche Zee (Middellandse 
Zee) gespot [22]. Van hieruit verspreidde de soort zich snel naar de Levantijnse Zee (oostelijk 
deel van de Middellandse Zee) [23]. In 2005 werd Mnemiopsis leidyi in de Adriatische Zee 
aangetroffen en in de kustwateren van Frankrijk (figuur 1) [24-26].  Ondertussen had de 
Amerikaanse ribkwal ook reeds de Kaspische Zee bereikt (1999) [22]. In 2009 werden 
op verschillende plaatsen in de Middellandse Zee enorme bloeien van deze soort 
gerapporteerd, zoals in Italië [27] en Spanje [28]. De snelle verspreiding in de Middellandse 
Zee betreft allicht een gevolg van ballastwatertransport in combinatie met transport via 
natuurlijke stromingen [28]. 
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Wellicht opnieuw via ballastwater, werd de Amerikaanse ribkwal vanuit de noordwestelijke 
Atlantische Oceaan ook naar de Baltische Zee en de Noordzee getransporteerd, waar ze 
begin de jaren 2000 voor de eerste maal opgemerkt werd [4, 29, 30]. 

In Nederland werd in 2004 een ribkwal gefotografeerd die later gedetermineerd werd als de 
Amerikaanse ribkwal [31]. In juli 2005 werd deze ribkwal opnieuw – en sinds augustus 2006 
veelvuldig – in Zeeland (o.a het Grevelingenmeer) aangetroffen [4]. Eind juli 2006 werden 
in Lauwersoog (Waddenzee) ook ribkwalletjes gevangen, die eveneens de Amerikaanse 
ribkwal bleken te zijn [32]. De soort bleek zelfs massaal voor te komen in de Waddenzee, 
waarbij men denkt dat het warme zomerweer in 2006 aan de basis lag van een bloei van 
deze exoot.

De Amerikaanse ribkwal was waarschijnlijk al eerder in Nederlandse wateren aanwezig, 
maar kon mogelijk – door onoplettendheid en gebrek aan kennis over deze soort – niet 
onderscheiden worden van sterk gelijkaardige ribkwallen [4]. Zo kunnen jonge exemplaren 
verward worden met zeedruifjes Pleurobrachia pileus, en lijken grotere exemplaren op de 
ribkwalsoort Bolinopsis infundibulum, die in onze streken weliswaar vrij zeldzaam voorkomt 
[4].

Ook de Duitse wateren bleven niet gevrijwaard van de Amerikaanse ribkwal (figuur 1). De 
soort werd zowel gevonden in de Noordzee als de Baltische Zee [33-36]. Opvallend was dat 
deze inwijkeling de winter in deze streken had weten te overleven. Tussen januari en mei 
2007 bleken 80% van de gevangen individuen jonge diertjes te zijn, met een lichaamsgrootte 
van minder dan 1 mm. Dit betekent dat deze exoot zich zelfs in de zuidelijke Baltische Zee 
permanent zou hebben gevestigd.

De soort heeft zich tevens verder noordwaarts in de Baltische Zee verspreid, tot aan 
de Zweedse westkust [4]. Ook in de Oslofjorden (Noorwegen) werden deze ribkwallen 
al waargenomen [34]. In Engeland en langs de Atlantische kusten van Spanje werd de 
Amerikaanse ribkwal tot op heden niet waargenomen (figuur 1) [34] . 

Wijze van introductie

Deze niet-inheemse kwallensoort zou passief meegevoerd worden in het ballastwater van 
vrachtschepen [34]. Genetische analyses maken gewag van meerdere (primaire) introducties 
in de Euraziatische zeeën, waarbij de kwallen uit de Zwarte Zee vanuit Centraal-Amerika 
(Golf van Mexico) afkomstig zijn en de kwallen in Noord/West-Europese zeeën Noord-
Amerikaanse wateren als oorsprongsgebieden kennen [29, 30]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Amerikaanse ribkwal is tweeslachtig (hermafrodiet) en kan bijgevolg aan zelfbevruchting 
doen. Dit betekent dat een enkele ribkwal aanleiding kan geven tot een nieuwe populatie 
[38, 39]. De kwal kan tot 8.000 eitjes geproduceren in 23 dagen, en geslachtsrijpheid van de 
nakomelingen treedt al op na 13 dagen [38]. Dergelijke ontwikkelingssnelheid vereist een 
hoge voedselopname, waarbij de kwallen weinig selectiviteit aan de dag leggen [40]. Hun 
prooien omvatten in hoofdzaak zoöplankton, maar daarnaast worden ook viseieren en 
vislarven gegeten [41]. 

Daarbij stelt de ribkwal weinig strikte eisen aan zijn omgeving. De soort heeft een hoge 
tolerantie voor variërende omgevingsfactoren zoals temperatuur, saliniteit, zuurstofgehalte 
en vervuiling. Dit, in combinatie met hun snelle ontwikkeling, geeft de Amerikaanse ribkwal 
het potentieel om andere soorten weg te concurreren (zoals zoöplanktivore vissen) en een 
enorme druk te zetten op prooisoorten [40, 42]. 

Figuur 1: Verspreiding van Mnemiopsis leidyi in de westelijke Euraziatische wateren in de 
periode 1990 tot 2016, gebaseerd op 12.400 geogerefereerde waarnemingen (zwarte stip-
pen). Afzonderlijke waarnemingen van enkele dieren of omgevings-DNA in de periode 2014-
2015 zijn aangegeven aan de hand van oranje stippen. In de in blauw gemarkeerde regio’s is 
de soort afwezig, in de rode regio’s is de kwal aanwezig (Bron: Jaspers et al. 2018) [37].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Amerikaanse ribkwal komt voor in wateren waar de temperatuur op jaarschaal 
schommelt tussen 0 en 32 °C [43-45], en waar het zoutgehalte varieert van minder dan 2 psu 
tot 40 psu [28, 46, 47]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 
psu. Dit optimale zoutgehalte, in combinatie met een zeewatertemperatuur van ongeveer 
20 °C, biedt ideale omstandigheden voor het voorkomen en overleven van deze soort [48]. 

Het kolonisatiesucces van de Amerikaanse ribkwal blijkt sterk beïnvloed te worden door 
de intensiteit en de duur van de winterperiodes [49]. Niettegenstaande de hoge tolerantie 
voor de individuele omgevingsparameters (temperatuur, saliniteit en zuurstof (tot 1 mg/l)) 
[28, 45, 48] blijken ongunstige combinaties van deze paramters wel zijn overleving in te 
perken. Zo kan de soort bijvoorbeeld de winter niet overleven in de Zee van Azov, waar 
de oppervlaktesaliniteit varieert tussen 0 en 14 psu en de temperatuur <4 °C bedraagt [24].

In principe kunnen koude winters, of te koude temperaturen op open zee, de vestiging 
van deze soort in onze contreien dus belemmeren. Biologische factoren, zoals het 
voedselaanbod en de aanwezigheid van predatoren, kunnen tevens een bepalende rol 
hebben in het al dan niet voorkomen van de Amerikaanse ribkwal in een bepaalde streek 
[28, 46]. 

Verder vertoont de Amerikaanse ribkwal een aantal typische kenmerken die eigen zijn 
aan pestsoorten: (1) een uitgebreid oorspronkelijk verspreidingsgebied met hoge en 
lage temperatuurextremen, (2) de mogelijkheid om zich heel snel voort te planten, (3) de 
mogelijkheid om zowel in mariene als estuariene (brakke) wateren, alsook in eutrofe en 
vervuilde wateren, te gedijen, en (4) goede verspreidingscapaciteiten die ervoor zorgen dat 
de soort zich na zijn vestiging nog verder kan verspreiden [50].

(Potentiële) effecten en maatregelen

In de Zwarte Zee is de controle van Mnemiopsis leidyi het resultaat van twee factoren. 
Enerzijds heeft zijn natuurlijke vijand – de meloenkwal Beroe ovata - het gebied kunnen 
koloniseren. Anderzijds was de bemesting drastisch verminderd door de val van het 
communisme, wat de instroom aan nutriënten reduceerde [21]. 

Specifieke kenmerken

De Amerikaanse ribkwal kan in haar oorsprongsgebied tot 18 cm worden, wat aanzienlijk 
groot is voor een ribkwal [32]. In onze streken werden tot op heden echter nog geen 
exemplaren groter dan 7 cm teruggevonden, gemeten van de orale tot aborale zijde (zonder 
lobben) [8]. De kwal is cilindervormig, met twee beweeglijke lepelvormige lobben [32]. Over 
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elk van deze lobben lopen vier ribben waaraan deze dieren hun naam danken (ribkwallen). 
Deze ribben bestaan eigenlijk uit een aaneenschakeling van ‘zwemplaatjes’, die nodig 
zijn voor hun voortbeweging. Bij aanraking kunnen deze ribben sterk fosforesceren en zo 
een groene gloed geven (bioluminescentie) [51]. Centraal in het dier loopt een gelatineuze 
kolom, van aan de mond aan de onderzijde – vanwaar het darmkanaal vertrekt – tot aan 
de bovenzijde van het dier. Om zich te oriënteren in de waterkolom, beschikken deze 
kwalletjes over een speciaal evenwichtsorgaan, een statocyst.
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Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Haliclona (Soestella) xena – Paarse buisjesspons. 
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.

Wetenschappelijke naam
Haliclona (Soestella) xena De Weerdt 1986 [1]

Toen de Paarse buisjesspons voor het eerst werd gevonden, herkende men hem als een vreemde, 
nieuwe spons. Dit verklaart zijn wetenschappelijke naam Haliclona (Soestella) xena. ‘Xena’ is 

namelijk afgeleid van het Griekse ‘xenos’, wat ‘vreemd’ of ‘buitenstaander’ betekent [2].

Het oorsprongsgebied van de Paarse buisjesspons Haliclona (Soestella) xena is 
vooralsnog onbekend. Er heerst een vermoeden dat oesterkweek aan de basis 
ligt van de introductie. In 1977 werd de soort voor het eerst in Nederland ontdekt. 
Het duurde echter nog tot 1986 vooraleer deze voor de wetenschap ongekende 
soort beschreven werd en een wetenschappelijke naam kreeg. Anno 2009 heeft 
de soort zich verspreid langsheen de Nederlandse kust, zowel in Zeeland als in 
de Waddenzee. In België is deze spons voor het eerst gesignaleerd in 1988, in de 
jachthaven van Zeebrugge, en sinds 2009 ook in de Oostendse Spuikom. Deze 
paarsrode tot lichtbruine spons hecht zich vast op allerhande substraten in marien 
en brak water.

Paarse buisjesspons

Haliclona (Soestella) xena

Lector
Nicole de Voogd

© Hans De Blauwe
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Paarse buisjesspons is op heden nog niet 
gekend [3]. Het gaat allicht wel om een niet-inheemse soort, aangezien er in de Nederlandse 
sponzencollectie, die vanaf 1880 wordt bijgehouden, voor 1977 geen enkele buisjesspons 
voorkwam. Na 1977 nam het aantal buissponzen echter snel toe. Vandaag behoort de 
soort tot één van de meest algemene sponzensoorten van Nederland [4]. 

Eerste waarneming in België

Op 6 november 1988 is voor het eerst een exemplaar van de Paarse buisjesspons gevonden 
op metalen buizen in de haven van Zeebrugge, ter hoogte van de oostelijke strekdam. 
Deze buizen waren voordien onder water ingezet voor opspuitingen en baggerwerken, 
maar lagen op het moment van de ontdekking al op het droge [5]. 

Verspreiding in België

Ondertussen is de Paarse buisjesspons één van de algemenere sponzen in België [6]. 
De exoot wordt aangetroffen in de haven van Zeebrugge als aangroeisoort, zowel in de 
jachthaven als in het Insteekdok [7, 8]. Sinds maart 2009 wordt de soort ook aangetroffen in 
de Spuikom van Oostende [9]. 

Verspreiding in onze buurlanden

In Nederland werd de Paarse buisjesspons voor het eerst op 24 november 1977 verzameld. 
Het duurde echter tot 1986 vooraleer de soort beschreven werd en een wetenschappelijke 
naam kreeg [2]. 

Vandaag is deze spons een van de meer algemene sponzen in de Nederlandse kustwateren, 
zowel in Zeeland (Oosterschelde en Grevelingenmeer) als in de Waddenzee. Ook in Le 
Havre, in het noordwesten van Frankrijk en in Helgoland – een eiland in het noorden van 
Duitsland – werd deze soort gesignaleerd [6]. 

Wijze van introductie

Hoe de introductie plaats heeft gevonden is onzeker. Wel werd de Paarse buisjesspons 
rond de tijd van zijn ontdekking vooral aangetroffen op oesterbanken. Dit doet vermoeden 
dat de oesterkweek – meer bepaald de import van oesterbroed dat moet dienen voor de 
kweek – verantwoordelijk is voor de introductie van deze spons [2, 3]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Eén van de oorzaken die het voorkomen van de Paarse buisjesspons verklaart, is dat deze 
zich kan vasthechten op allerhande harde substraten. Havens met hun talrijke pontons en 
andere harde objecten of organismen, zoals mosselen en oesters, vergemakkelijken op 
deze manier de vestiging van deze exoot [3].

Net als andere sponzen kan ook deze soort zich na beschadiging herstellen, een proces 
dat men ‘regeneratie’ noemt: een stukje spons kan uitgroeien tot een volwaardig individu. 
Regeneratie kan op die manier ook zorgen voor de ongeslachtelijke voortplanting van de 
soort. Dit – in combinatie met geslachtelijke voortplanting – zorgt ervoor dat de soort goed 
kan gedijen [10]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Naast het voorkomen in zout water, kan de Paarse buisjesspons zich ook goed handhaven 
in brak water, zoals in de Oostendse Spuikom [11]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Voor sponzen wordt het risico op transport met schelpdieren hoog ingeschat, maar de 
kans dat dit een aanzienlijke impact op het ecosysteem zal hebben is eerder klein. Tot 
heden zijn er geen aanwijzingen dat deze spons een nadelige impact heeft op andere 
soorten. Integendeel, het lijkt zelfs een aantrekkelijk substraat voor inheemse manteldieren 
(tunicaten) te vormen [12].

Microbiële gemeenschappen die in associatie leven met de Paarse buisjesspons in de 
Noordzee werden voor de eerste keer in 2014 geïdentificeerd. Wellicht vallen hieronder 
een aantal nieuwe genera (afkomstig van de Chlamidiae stam), waarvan de functies en 
potentiële effecten op heden nog niet gekend zijn [13].

Specifieke kenmerken

De Paarse buisjesspons is op het zicht te herkennen als een dikke massa paarsrode 
tot lichtbruine buisjes, gevestigd op een harde ondergrond in de intergetijdenzone en in 
ondiep water. Deze buisjes kunnen elk een hoogte bereiken van 10 tot 15 cm en een 
diameter van 1 tot 2 cm. Een kolonie kan een totale diameter van 20 cm bereiken. Deze 
soort is zacht en is gemakkelijk te breken [3]. 
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Een spons heeft tal van instroomopeningen waarlangs het water – inclusief voedseldeeltjes 
– binnenkomt, maar het zijn vooral de uitstroomopeningen die bij de Paarse buisjesspons 
goed te zien zijn [3]. De waterstroom wordt gecreëerd door speciale cellen, de kraagcellen, 
die met hun zweepharen een stroom doen ontstaan [10].

Bij alle sponzen komt zowel seksuele als aseksuele voortplanting voor. De meest 
voorkomende vorm van aseksuele voortplanting is regeneratie, waarbij een deel van 
het sponslichaam uitgroeit tot een nieuw individu, bv. na beschadiging. Bij seksuele 
voortplanting bestaan zowel één- als tweeslachtige soorten (hermafrodiet) [10]. Een studie 
toonde aan dat bij de Paarse buisjesspons beide types voorkomen. Spermacellen komen 
met de waterstroom in de spons terecht waar bevruchting van de eicel optreedt. Larven 
worden vrijgelaten in de waterkolom en hechten zich bij deze soort bijzonder snel – al na 
slechts enkele uren – vast op een geschikt substraat [14]. 
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Struikaster

Baccharis halimifolia

Wetenschappelijke naam
Baccharis halimifolia L. [1]

Struikaster Baccharis halimifolia is een exoot van Noord-Amerikaanse origine 
die in de loop van de 17e eeuw in Europa geïntroduceerd werd als sierplant. 
Deze struik is geliefd bij siertelers in kustgebieden vanwege zijn tolerantie voor een 
zoutrijke omgeving en de grote verscheidenheid aan bodems waarop de plant 
kan groeien. De eerste waarneming in België dateert van 1924. Het betrof hier een 
aanplanting in de duinen van Raversijde. Sindsdien wordt de plant regelmatig in 
het wild waargenomen in de buurt van aangeplante exemplaren.
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Oorspronkelijke verspreiding

De struikaster is een zoutminnende plant die van nature voorkomt langs de oostkust van 
Noord-Amerika en het noordoostelijk deel van de Golf Van Mexico [2]. De plant is ook 
gekend onder de namen Breedbladig roerkruid [3] en kruisstruik [4].

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van struikaster in België dateert van 1924. Het betrof hier een 
aanplanting in de duinen van Raversijde, ten westen van Oostende. De eerste waarneming 
van niet-aangeplante struikaster dateert van 1948 in de haven van Oostende [5]. 

Verspreiding in België

Sinds 1924 is de opmars van struikaster geleidelijk verlopen. Het is pas sinds de tweede 
helft van de jaren ‘90 dat de struik regelmatiger wordt waargenomen langs de Belgische 
kust [5]: onder meer in Knokke in het natuurreservaat ‘Baai van Heist’, de achterhaven in 
Zeebrugge, de oude visserhaven in Blankenberge, in Bredene, Koksijde, De Panne en 
meer landinwaarts in Veurne [5, 6]. Struikasters aanwezig in een natuurlijke omgeving zijn 
vaak verwilderde exemplaren afkomstig van aanplantingen in de buurt [2]. Er bevonden zich 
sterk uitbreidende populaties in de ‘Baai van Heist’ en de Panne [5], maar deze worden 
actief bestreden en onder controle gehouden [7]. Deze exoot komt langsheen de ganse 
kust voor, maar in eerder beperkte concentraties. Recent wordt de struikaster ook in de 
rest van Vlaanderen waargenomen, al blijven de aantallen beperkt [6, 7]. 

Verspreiding in onze buurlanden

In Europa werd struikaster waarschijnlijk voor het eerst in 1683 als sierplant geïntroduceerd 
in Frankrijk [8, 9]. Aanplantingen gebeurden in het begin vooral langs de Zuid-Atlantische 
kust en later meer noordelijk, langs de kusten van Bretagne en Normandië [10], waar de 
struikaster ook als windkerende haag wordt gebruikt [5]. In tegenstelling tot de nog vrij 
beperkte aantallen in België, staat de struikaster in Frankrijk – net als in Spanje – in de top 
20 van de meest schadelijke invasieve soorten. De struikaster groeit er in alle estuaria rond 
de Baai van Biskaje en verdringt er de inheemse plantensoorten [11, 12].

In Groot-Brittanië werd de plant voor het eerst in het wild gerapporteerd als een ‘ontsnapte’ 
sierplant in 1924, aan de kust in Hamworthy (Dorset) [13]. Struikaster wordt in Groot-
Brittannië ook aangeplant omwille van haar windbestendigheid [14]. 
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De eerste aanplantingen van struikaster in Nederland vonden plaats in het begin van de 
19e eeuw [3]. Na 2014 werd de plant slechts twee maal waargenomen (telkens één enkel 
exemplaar) in Zuid-Nederland [15]. 

Wijze van introductie

Struikaster werd in 1683 in Frankrijk geïntroduceerd als sierplant [8, 9, 14]. De soort wordt 
vooral in kustgebieden zeer gewaardeerd door siertelers omwille van zijn tolerantie voor 
hoge zoutconcentraties en sterke wind. Vandaag wordt de soort meestal geïntroduceerd 
als sierplant in tuinen, parken, bermen, etc. omwille van de opvallende en rijkelijke bloei [5]. 
Eenmaal aangeplant doet de natuur verder haar werk. Via de wind worden de zaden over 
grote afstanden verspreid [16]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De struikaster produceert een gigantische hoeveelheid zaden – tot wel anderhalf miljoen 
per plant – die zeer licht zijn en een pluizig aanhangsel hebben. De wind transporteert de 
zaden over honderden meters. Soms gebeurt de verspreiding ook via het water [16]. Verder 
kent de plant een snelle groei en is ze bestand tegen de milde vorst in onze streken [16]. 

Struikaster voelt zich thuis in tal van natuurlijke habitats, zoals periodiek onderlopende 
zoute graslanden (hoge schorren), vloedmerken, brakke poelen, duinen en groene 
stranden. De soort verdraagt ook een hoge menselijke invloed en is dan ook aanwezig in 
ruderale duinen (i.e. duinen die door de mens sterk verrijkt zijn met onder andere organisch 
materiaal), opgespoten terreinen en braakliggende kleiakkers langsheen onze kust [2, 5]. 
Verder is de plant eveneens in staat zich snel te herstellen na een brand of andere schade 
[11, 16].

In Frankrijk wordt struikaster vaak waargenomen daar waar een zoete en zoute omgeving 
met elkaar in contact komen. In brakke milieus is deze exoot vaak succesvoller dan de 
inheemse soorten, wat kan leiden tot een monotone vegetatie bijna uitsluitend bestaande 
uit struikaster [17].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De verspreiding van de struikaster wordt in belangrijke mate bepaald door de 
omgevingstemperatuur. Net als in Noord-Amerika heeft deze plant ook in onze contreien 
een noordelijke verspreidingsgrens omdat ze slechts een milde vorstperiode kan verdragen. 
In de loop van de 20e eeuw is deze grens noordwaarts opgeschoven, te wijten aan het 
veranderende klimaat [5]. 
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Struikaster kan zowel in een zoute als zoete omgeving gedijen (van 1 tot 30 psu), al neemt 
de overlevingskans van de plant af met een toenemende saliniteit, omwille van de stress 
die een zoute omgeving teweegbrengt [18]. Verder groeit de plant op een grote variëteit aan 
bodems zoals zand, klei, grind en turf, maar ze is niet terug te vinden op zware kleibodems 
[19].

Wilde exemplaren van struikaster worden vaak aangetroffen in de buurt van aanplantingen. 
Een toename in het aantal aanplantingen (populair bij siertelers) kan aanleiding geven tot 
een grotere verspreiding van de soort in het wild [5].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Struikaster bevindt zich voorlopig nog in het ‘vestigingsstadium’ en is minder prominent 
aanwezig in België in vergelijking met de Franse kustgebieden, ondanks de vergelijkbare 
ecologische (bv. beschikbaarheid van substraat en weinig competitie met andere soorten) 
en klimatologische kenmerken (temperatuur). De soort wordt op heden actief bestreden 
(o.a. in de Baai van Heist en het Zwin), wat mee de geringe aanwezigheid in de natuur 
verklaart [20]. Een mogelijke toekomstige invasie, en dus een bedreiging van de lokale 
biodiversiteit, valt niet uit te sluiten [5]. 

In gebieden waar de invasiviteit van de soort reeds werd aangetoond (bv. in West-Frankrijk 
[11, 13] en Australië [21]), wordt hij vaak gezien als een agressieve pestsoort of hardnekkig 
onkruid, ondanks het feit dat de soort een geliefde sierplant blijft bij telers en tuinders 
in kustgebieden [5]. Ook in Zuid-Europa (Spanje) is struikaster een agressieve invasieve 
soort die de inheemse kruidachtige plantengemeenschappen in brakke kustmilieus en 
getijdenmoerassen verdringt [18]. Vooral het natuurgebied Urdaibai (Baskenland) is sterk 
aangetast. Tussen 2010 en 2013 werd via een Europees LIFE-project de struikaster 
verwijderd om ruimte te creëren voor inheemse vegetatie. Hierbij werden jonge scheuten 
manueel uitgetrokken en oudere gekapt, waarna herbicide werd aangebracht op de 
overblijvende stomp om de vorming van nieuwe scheuten tegen te gaan. Deze methode 
bleek zeer efficiënt, maar om ook op lange termijn resultaten te boeken moeten jonge 
scheuten steeds opnieuw verwijderd worden [21, 22].

De stuikaster is opgenomen op de Unielijst van invasieve exoten (Verordening (EU) nr. 
1143/2014) waardoor een verbod geldt op het verhandelen, bezitten en uitzetten van 
de soort. EU-lidstaten dienen de soort op te sporen en te verwijderen, of in geval van 
gevestigde populaties, maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. 
Sensibilisering van sierplantkwekers over de mogelijke effecten van geïmporteerde 
sierplanten op de lokale biodiversiteit [5] en het voorstellen van niet-invasieve alternatieve 
planten vormt tevens een voorname piste [23]. 

Verder kan het stuifmeel van de plant bij de mens allergische reacties opwekken en zijn 
haar bladeren giftig voor het vee [17, 18].
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Specifieke kenmerken

Struikaster is een matig uitstaande struik die gemiddeld 1 à 2 meter hoog wordt, maar 
soms een hoogte van 6 meter bereikt. De bladeren zijn omgekeerd eirond tot ruitvormig, 
groen zilverachtig van kleur en hebben een leerachtige textuur. Struikaster produceert 
groepjes geelwitte, buisvormige bloemen op de uiteinden van de takken (eindstandige 
bloemhoofden). Er zijn planten met uitsluitend mannelijke bloemen en uitsluitend vrouwelijke 
bloemen. Na de bloei krijgt het bloemhoofd een penseelvormig uiterlijk. Bestuiving van de 
bloemen gebeurt via de wind, net als de verspreiding van de zaden [5, 18, 24, 25].

De bladeren van struikaster bevatten een gif dat dodelijk kan zijn voor schapen (die 
regelmatig grazen op de plant), wanneer ze meer dan één percent van hun lichaamsgewicht 
aan bladeren eten [2]. In onze streken verliest de struikaster haar bladeren in de winter. Dit 
is echter niet overal het geval. In het noorden van Australië behoudt de plant het hele jaar 
door haar bladeren. In haar oorsprongsgebied verliest struikaster gedurende de winter wel 
haar bladeren, omdat het er over het algemeen kouder is [5].
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Wetenschappelijke naam
Spartina anglica C.E. Hubbard [1]

Het Engels slijkgras Spartina anglica kent zijn oorsprong in Zuid-Engeland. De 
soort is ontstaan uit een bastaard of hybride van het in Europa inheemse Klein 
slijkgras Spartina maritima en de Noord-Amerikaanse slijkgrassoort Spartina 
alterniflora. Het Engels slijkgras werd destijds massaal aangeplant om aan 
landwinning en sedimentbinding te doen en werd in België voor het eerst 
waargenomen vanaf 1936. De soort bleek echter heel invasief en zorgde voor 
een sterke wijziging in slikke- en schorrevegetaties. Het resultaat hiervan was een 
verlaagde natuurwaarde van dit zeldzame kusthabitat.

Engels slijkgras

Spartina anglica 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Engels slijkgras Spartina anglica komt oorspronkelijk uit Zuid-Engeland. Het gras is 
een bastaard of hybride van het in Europa inheemse Klein slijkgras Spartina maritima en 
het Noord-Amerikaans slijkgras Spartina alterniflora [2].

Nog vóór 1870 is deze Amerikaanse exoot, waarschijnlijk via transport in ballastwater, in 
Southampton (zuidkust Engeland) terecht gekomen. Op de schorren (het gebied dat enkel 
bij springtij overstroomt) rond Hythe, een kustplaats in die streek, kruiste het Amerikaans 
slijkgras met het inheemse Klein slijkgras [3]. Hierdoor werd een hybride Spartina townsendii 
gevormd, die echter niet in staat was om zich voort te planten. Uit deze steriele plant is 
rond 1890, door een chromosoomverdubbeling (polypoloïdie) een vruchtbare of fertiele 
hybride ontstaan, namelijk het Engels slijkgras Spartina townsendii var. anglica (nu Spartina 
anglica genoemd) [4, 5]. Het is deze laatste fertiele soort die uiteindelijk onze streken heeft 
weten te bereiken. 

Eerste waarneming in België

Engels slijkgras werd in 1924 overgebracht vanuit Engeland en als slibvanger aangeplant 
in het toenmalige Zuid-Sloe-estuarium [6]. Door het indijken van dit gebied ontstond hier in 
1962 het haven- en industriegebied ‘Vlissingen-Oost’ [7], gelegen aan de oostoever van de 
Westerschelde. De eerste waarneming op het Belgische grondgebied dateert van 1936 [8]. 

Verspreiding in België

Engels slijkgras betreft een pioniersoort en is typisch voor zilte, natte bodems. Dit slijkgras 
komt voor in zoute tot sterk brakke wateren in slikken (gebieden die bij eb droog staan 
en bij vloed onder water) en lage schorren. De soort komt bij ons momenteel voor in het 
Schelde-estuarium (op brakke, zoute slikken nabij Doel), in de IJzermonding te Nieuwpoort, 
in de Baai van Heist en in het Zwin te Knokke [9, 10]. 

Verspreiding in onze buurlanden

In 1906 werd het Engels slijkgras voor de eerste maal overgebracht naar het Europese 
vasteland, namelijk Normandië (Frankrijk). In 1924 werden dan weer 50 planten 
overgebracht van Engeland naar Nederland en aangeplant in het Nederlandse Sloe-
estuarium en in de daaropvolgende jaren werd de soort ook in andere estuaria aangeplant. 
Sindsdien verloopt de gebiedsuitbreiding snel en vestigde de plant zich op vrijwel alle 
geschikte plaatsen, waardoor het slijkgras nu algemeen voorkomt in zowel de Waddenzee 
als het Deltagebied [11, 12]. 
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Naast de aanplantingen in het Nederlandse deel van de Waddenzee, werd het Engels 
slijkgras in de jaren ‘30 ook in de Duitse en Deense delen aangeplant. Voor Duitsland zou 
het gaan om zo’n 70.000 scheuten. In beide landen bleek het slijkgras goed te gedijen [13]. 

Op het Europese vasteland strekt het areaal zich vandaag uit langsheen de Atlantische 
kusten van Frankrijk tot in de Baltische Zee [5, 13]. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is de 
soort, met uitzondering van Schotland, wijdverbreid langs zowel de oost- als westkust [14]. 
Enkele populaties in Zuid-Engelse estuaria gaan er de laatste decennia op achteruit. Men 
vermoed dat de terugval van deze 80 jaar oude populaties een natuurlijke oorzaak kent. 

Ondertussen is het Engels slijkgras ook geïntroduceerd in Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Noord-Amerika en China, waar de soort zich telkens invasief gedraagt. De introducties in 
Zuid-Amerika en Zuid-Afrika waren echter zonder succes [15]. Momenteel komt Engels 
slijkgras voor in Europa tussen 48-57 °NB, in China tussen 21-41 °NB en in Australië en 
Nieuw Zeeland tussen 35-46 °ZB [15]. 

Wijze van introductie

Het zaad van het Amerikaans slijkgras zou oorspronkelijk in Engeland zijn beland via het 
ballastwater van een schip, afkomstig uit Noord-Amerika. Na het ontstaan van het Engels 
slijkgras – uit een kruising tussen het Amerikaans en het Klein slijkgras – breidde het 
leefgebied van deze nieuwe soort zich uit door opzettelijke introducties en aanplantingen 
als bescherming tegen kusterosie enerzijds en voor landwinning anderzijds [5]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het Engels slijkgras bezit enkele eigenschappen die het succes van deze exoot helpen 
verklaren. De soort groeit heel makkelijk en snel, heeft een heel hoge vruchtbaarheid en is 
een agressieve kolonisator. Eenmaal gevestigd, kan de plant zich snel ongeslachtelijk of 
vegetatief verspreiden via de groei van de wortelstokken (ook wel ‘rhizomen’ genoemd). 
Dit invasieve karakter heeft tot gevolg dat het natuurlijke ecosysteem van slikken snel 
overwoekerd wordt [16].

Door de vlezige wortelstokken is de soort in vergelijking met elke andere zoutminnende 
plant in onze streek beter bestand tegen erosie. Zo kan het Engels slijkgras gedijen tot één 
meter onder de gemiddelde hoogwaterlijn, waardoor de planten bij hoogtij telkens onder 
water komen te staan [12]. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Engels slijkgras gedijt het best op zachte, slibrijke bodems [12]. In koudere streken ondervindt 
de soort moeilijkheden om vruchtbaar zaad te produceren [5]. De exoot gedijt dan ook het 
best bij temperaturen tussen 10 en 25 °C. De soort verkiest ook bodems waarvan het 
poriewater een zoutgehalte heeft tussen 0,1 en 0,2 Molair [12], wat ongeveer overeenkomt 
met 6,3 à 12,6 psu. Onverdund zeewater (35 psu) is voor deze soort te zout om in te 
overleven en vormt bijgevolg een beperkende factor in de verspreiding [11].

Deze niet-inheemse soort kan zich op twee manieren voortplanten, en zich zo ook verder 
verspreiden. Enerzijds is er een geslachtelijke voortplanting, waarbij de geproduceerde 
zaden door zeestromingen of wind meegenomen worden en op andere plaatsen terug 
worden afgezet. Anderzijds kan het Engels slijkgras zich ongeslachtelijk of vegetatief 
voortplanten door het continu groeien van de wortelstokken of rhizomen. Het is dus duidelijk 
dat plotse veranderingen in de sedimentatiepatronen en schommelende klimatologische 
omstandigheden de verdere verspreiding van deze soort in de hand werken [12]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Engels slijkgras is heel productief en kan bijgevolg een beduidend aandeel van het organisch 
materiaal binnen een ecosysteem vertegenwoordigen. Dit vertaalt zich in voedsel voor 
grazers, zoals eenden, ganzen en andere watervogels [13, 15]. Daarnaast geeft de uitbreiding 
van Engels slijkgras – na afzetting van sediment – de mogelijkheid tot de ontwikkeling van 
nieuwe schorrevegetaties met o.a. Lamsoor en Schorrekruid [17]. Niettegenstaande deze 
positieve effecten kan deze soort zeer schadelijk zijn voor het ecosysteem [13]:
• Verlies van habitat voor o.a. bodemdieren, watervogels en migrerende kustvogels;
• Verlies van broedplaatsen voor vissen;
• Vervanging van inheemse plantensoorten en de meestal rijkere dierengemeenschappen 

die ermee in associatie leven;
• Omkering van successieve ontwikkelingsstadia in slikken- en schorrensystemen.

Specifiek voor België heeft het verdrijven van het inheemse Klein slijkgras en het overwoekeren 
van andere autochtone soorten, zoals Langarige zeekraal Salicornia procumbens, het 
uitzicht van slikken en schorren lokaal gewijzigd. Het resultaat hiervan is een verlaagde 
intrinsieke natuurwaarde, waarbij de komst van deze exoot de natuurlijke zonering 
van de vegetatie in slikken en schorren sterk verstoord heeft [5, 12]. Deze veranderingen 
hebben onder andere een negatieve invloed op de bodemdieren — zoals de Veelkleurige 
zeeduizendpoot Hediste diversicolor (een worm) en het wadkreeftje Corophium volutator 
(een vlokreeftje) [13] — en kustvogels, waaronder steltlopers en meeuwen [18]. Het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat het Engels slijkgras door veel natuurbeschermers de bijnaam 
‘slikpest’ heeft meegekregen.
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Vanuit agrarisch standpunt is de soort evenmin interessant te noemen. De Nederlandse 
weiden waar voorheen Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) groeide, waren 
bij veeboeren heel geliefd. Deze zoute planten geven het vlees namelijk een typische 
smaak die door veel gastronomen sterk gewaardeerd wordt. Het nu aanwezige slijkgras 
wordt door het vee veel minder graag gegeten, hoewel de jonge ondergrondse delen of 
wortelstokken door Grauwe ganzen Anser anser begraasd worden [12]. Verder zou het 
Engels slijkgras de eigenschappen van de bodem veranderen waardoor deze steeds 
minder zuurstof bevatten. Planten (waaronder Engels slijkgras) kunnen moeilijk gedijen in 
zuurstofloze bodems [16].

Een voorbeeld van het invasieve karakter van Engels slijkgras is de kolonisatie in de baai 
van Arcachon, in Zuidwest-Frankrijk. In 1985 werd de soort daar voor de eerste maal 
waargenomen. Het slijkgras bleek er zich zeer snel te verspreiden en tegen eind de jaren 
‘90 waren honderden hectaren van de slikken en schorren ingepalmd. In 1997 werd een 
programma uitgewerkt om deze exoot uit te roeien: via de injectie van snellijm in de bodem 
werden de wortelstokken vernield [19].

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden de planten besproeid met kopersulfaat, met als 
doel ze te vernietigen. Later werden pogingen ondernomen om de soort onder controle te 
krijgen met de herbiciden Dalapon en Feneron, telkens in combinatie met het uitgraven van 
de zaailingen [5, 20]. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen – waaronder Dalapon 
– werd ondertussen verboden, omwille van milieuredenen. Andere efficiënte mechanische 
bestrijdingstechnieken zijn het verstikken van de planten door ze met plastic te bedekken, 
vertrappelen en repetitief afbranden [13]. Deze technieken zijn echter vrij duur, niet erg 
efficiënt om op grote schaal te gebruiken en durven (bv. bij plastic bedekking), omwille van 
invloed van de getijden, wel eens te mislukken [13, 15]. 

Tussen het jaar 2000 en 2007 werd het Engels slijkgras langs de Amerikaanse westkust 
(Washington State) biologisch bestreden door de introductie van de slijkgrascicade Prokelisia 
marginata [21]. Dit insect, dat zich exclusief voedt met het voedingsrijke sap (floëem) van 
slijkgrassoorten, wordt sinds 2011 eveneens langs de Belgische kust aangetroffen [22].

Het Engels slijkgras staat genomineerd als één van de 100 ergste invasieve soorten ter 
wereld [23]. Ondanks de dreiging op het behoud van natuurlijke slikken- en schorrensystemen, 
ontbreekt voldoende kennis over de ecologische en economische impact van deze soort 
[13]. Maatregelen werden dan ook amper getroffen. Mogelijk zal de verdere verspreiding van 
deze soort nog versterkt worden door de opwarming van de aarde [13].

Specifieke kenmerken

De plant kan tot 130 cm hoog worden en heeft lange, vlezige wortelstokken. De stijve, 
grijsgroene bladeren zijn tot 50 cm lang en 15 mm breed en eindigen in een harde, fijne 
punt. Een compleet overzicht van de morfologische kenmerken van deze soort is terug te 
vinden in de literatuur [12]. 
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Engels slijkgras is de ideale plant om op een natuurlijke wijze aan landwinning te doen en 
om kustlijnen te stabiliseren. De dichte wortelstructuren voorzien in een goede binding van 
de kustsedimenten en de stengels bevorderen het afzetten van extra sediment. Bovendien 
is deze soort in staat sneller en verder richting zee open slikken te koloniseren dan om 
het even welke inheemse concurrent. Dit leidde dan ook in het verleden tot het massaal 
aanplanten van deze soort, zelfs tot ver in China [5]. Op andere plaatsen wordt deze soort 
echter meer gevreesd dan gewenst.  
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Lector
Filip Volckaert

Wetenschappelijke naam
Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766) [1]

De Latijnse naam Micropogonias undulatus betekent letterlijk: met de korte (micro-) baard (pogon). 
Deze vis kreeg de naam ‘knorrepos’ toegewezen door het Nederlandse Rijksinstituut voor Visserij 

Onderzoek (RIVO) in 2005. Enerzijds omdat de soort lijkt op onze pos Gymnocephalus cernua 
en anderzijds vanwege de typische knorrende geluiden die deze vis maakt wanneer hij wordt 

vastgenomen. Deze geluiden worden geproduceerd door het aanspannen van de zwemblaas [2].

De knorrepos Micropogonias undulatus komt oorspronkelijk enkel voor aan de 
Amerikaanse oostkust, waar het één van de meest algemene bodemvissen 
is. Door zijn levenswijze nabij de bodem is het weinig waarschijnlijk dat de soort 
op eigen houtje de Atlantische oceaan wist over te steken. Zo kan transport 
in ballastwater van schepen aan de oorsprong van een introductie in Europa 
gelegen hebben. De knorrepos is sinds 1998 in beperkte aantallen aanwezig in 
Nederland en België.

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Micropogonias undulatus – Knorrepos. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.

Knorrepos

Micropogonias undulatus
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Oorspronkelijke verspreiding

De knorrepos komt oorspronkelijk voor aan de oostkust van de Verenigde Staten en in de 
Golf van Mexico (noordwestelijke en zuidwestelijke Atlantische Oceaan). Daar is ze langs 
de kusten een van de meest algemene bodemvissen. Er leeft tevens een populatie aan de 
Atlantische kusten van Zuid-Brazilië en Noord-Argentinië [3, 4]. 

 
Eerste waarneming in België

De knorrepos werd voor de eerste keer in België waargenomen op 17 augustus 1998. Een 
garnaalvisser haalde toen een onvolwassen visje boven voor de kust van Oostende, maar 
wist toen niet welke soort het betrof [2].

Verspreiding in België

De soort is nog maar drie keer waargenomen in Belgische wateren [3]. Na een eerste 
waarneming in 1998 in Oostende [4] werd het visje een tweede keer gezien in oktober 
2001 in de Zeeschelde, voor Antwerpen [2]. Vier jaar later – op 24 augustus 2005 – was het 
opnieuw een garnaalvisser die een knorrepos voor de kust opviste. Dit was de derde – en 
voorlopig laatste – waarneming van deze soort in Belgische wateren [3]. 

Het gevestigd karakter van de knorrepos in Belgische wateren vormt onderdeel van 
discussie, terwijl de soort wel als gevestigd wordt beschouwd in Nederlandse wateren. 
Enerzijds typeert ICES (International Council for the Exploration of the Sea) de permanente 
vestiging van deze soort als ‘onzeker’ [5]. Anderzijds stellen een aantal wetenschappers dat 
het erg waarschijnlijk is dat de knorrepos permanent voorkomt in sommige Belgische havens 
en/of riviermondingen. Om dit te staven hebben wetenschappers de gehoorsteentjes 
(otolieten) van de gevonden jonge vissen onderzocht. Deze vertonen – net als bij bomen 
– groeiringen, aan de hand waarvan men de leeftijd van een vis kan bepalen. Als vissen 
in ongunstige omstandigheden leven, bv. tijdens transport in ballastwater van een schip 
en met weinig voedsel voorhanden, dan wordt hun groei vertraagd en is dit tevens te zien 
in de op dat moment aangemaakte ringen van de gehoorsteentjes. Dit bleek echter niet 
het geval, waaruit de wetenschappers afleiden dat de gevonden exemplaren hier werden 
geboren [2, 6]. Op basis van deze resultaten wordt de soort als gevestigd beschouwd.

Verspreiding in onze buurlanden

In Nederland zijn er na de eerste waarnemingen van jonge vissen (oktober 2003: één 
exemplaar in de oostelijke Waddenzee; en oktober 2004: twee exemplaren in het 
Noordzeekanaal) [2] regelmatig waarnemingen van jonge en volwassen exemplaren in het 
Noordzeekanaal en in het Europoortgebied. 
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Wijze van introductie

Een aantal wetenschappers stelt dat ‘alle’ knorrepossen die in West-Europa worden 
waargenomen, geïntroduceerd werden als (post-)larvale stadia of als jonge vissen in het 
ballastwater van schepen [7]. Het is voor een kustgebonden bodembewonende vissoort 
niet evident om zelfstandig de Atlantische oceaan over te steken. Anderen zijn dan weer 
van mening dat de soort zich hier reeds voortplant, onder meer in het Noordzeekanaal (het 
kanaal tussen Amsterdam en IJmuiden). De jonge dieren die we hier aantreffen worden 
bijgevolg geacht hier geboren te zijn [2]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Knorrepossen werden sinds 2005 niet meer waargenomen in België, maar wel in Nederland. 
Dit belet niet dat de knorrepos in de (nabije) toekomst algemener wordt. De knorrepos is 
een bodemgebonden kustsoort [4] met een brede tolerantie voor saliniteit en temperatuur 
en kan daardoor op veel plaatsen gedijen (= eurytoop) [8]. Het Schelde-estuarium is met 
zijn grote waaier aan leefgebieden of habitats heel geschikt voor deze exotische vissoort. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

In het oorsprongsgebied kunnen de larven via de oceaanstromingen nabijgelegen estuaria 
– tot 100 kilometer ver – bereiken [8]. Naast de scheepvaart (primaire introductie) kunnen 
natuurlijke processen tevens bijdragen tot de verdere (secundaire) verspreiding van deze 
soort in Europa. 

Verder is de knorrepos bestand tegen lage zuurstofgehaltes (hypoxie) en zou deze exoot 
daardoor beter kunnen overleven dan sommige andere inheemse soorten [9].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Ondanks de geringe vangsten wordt de knorrepos in onze contreien geclassificeerd 
onder de gevestigde niet-inheemse soorten van het Schelde-estuarium, zonder daarbij 
een noemenswaardig effect op de biodiversiteit en ecosysteemfuncties uit te oefenen [10]. 
Tegenmaatregelen zijn dus ook nog niet ondernomen. 

In Amerika staat de knorrepos bekend als een lekkernij en wordt daarom veelvuldig 
gevangen. Hierdoor dreigt de vis in deze streken overbevist te geraken [4, 11]. 
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Specifieke kenmerken

De knorrepos behoort tot de familie van de ombervissen (Sciaenidae), die typisch 
voorkomen in subtropische en tropische wateren. In het Noordoost-Atlantische gebied 
(inclusief Middellandse en Zwarte Zee) komen zeven soorten ombervissen inheems 
voor [12]. Enkel de Gewone ombervis Argyrosomus regius is – naast de knorrepos – heel 
uitzonderlijk in de zuidelijke Noordzee te vinden [4]. De knorrepos lijkt sterk op de zeeraaf 
Sciaena umbra, een andere vissensoort binnen de familie van de ombervissen. Op basis 
van de gelijkenissen werd eerder de Nederlandse naam ‘Amerikaanse zeeraaf’ voorgesteld 
voor deze niet-inheemse soort [4].

De knorrepos wordt gekenmerkt door een langwerpige lichaamsbouw, met een gewelfde 
rugzijde en een rechte buikzijde. Op de onderzijde van de mond staan drie tot vijf paar 
kindraden ingeplant. Het lichaam heeft een zilvergrijze tot bronzen kleur en is voorzien van 
opvallende schuine strepen. Volwassen exemplaren kunnen tot 55 cm lang worden en 
wegen ongeveer 2,5 kg. De rugvin bestaat uit twee delen (tweeledig): het eerste deel bevat 
tien harde stekels, het tweede deel heeft één harde en 27 zachte vinstralen. De anaalvin 
heeft twee zachte en acht harde stralen [2, 4].

De knorrepos trekt als postlarve riviermondingen (estuaria) binnen. ’s Winters bevinden de 
volwassen vissen zich verder in zee om zich voort te planten (tot 100 meter diep) [13]. In het 
voorjaar zullen ze de riviermondingen opzwemmen om er de zomer door te brengen. Het 
is een vissoort die typisch voorkomt op zandige en modderige bodems, en die zich daar 
vooral voedt met bodemdieren, zoals wormen, kleine kreeftachtigen of visjes [2, 4, 9].
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Wetenschappelijke naam
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) [1]

De zwartbekgrondel Neogobius melanostomus is een bodemvis die oorspronkelijk 
voorkomt in de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. De soort is voornamelijk via 
ballastwater getransporteerd naar andere delen van Europa en Noord-Amerika, 
maar kan zich ook op natuurlijke wijze verspreiden. De zwartbekgrondel werd 
voor het eerst in België waargenomen in 2010, in het Schelde-estuarium nabij 
Antwerpen. De zwartbekgrondel kent ondertussen een verspreid voorkomen en 
kan in grote aantallen aangetroffen worden in de Grensmaas en het Albertkanaal. 
Ook het Kanaal Gent-Terneuzen, de Zeeschelde en andere kanalen en rivieren zijn 
ondertussen gekoloniseerd door de zwartbekgrondel.

Lector
Hugo Verreycken

Zwartbekgrondel

Neogobius melanostomus

© Rostislav Stefanek
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Oorspronkelijke verspreiding

De zwartbekgrondel Neogobius melanostomus komt oorspronkelijk voor in ondiepe zones 
van de Zwarte Zee, de Zee van Azov, de Zee van Marmara en de Kaspische Zee. Verder 
leeft deze soort in de estuaria van rivieren die in deze zeeën uitmonden, waaronder de 
Dnjestr, de Don en de Donau. De zwartbekgrondel is minder talrijk in het zuiden van de 
Zwarte Zee, waar het zoutgehalte hoger ligt, te wijten aan een beperktere aanvoer van 
zoetwater via de rivieren [2, 3].

Eerste waarneming in België

De zwartbekgrondel werd voor het eerst in België waargenomen op 8 april 2010, in het 
Schelde-estuarium nabij de Liefkenshoektunnel. Het eerste exemplaar werd aangetroffen 
in een fuik van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), als onderdeel van een 
monitoringsprogramma van vissen in de Schelde [4].

Verspreiding in België

Twee maanden na de ontdekking van het eerste specimen in de Schelde, werden door 
een hengelaar 12 exemplaren opgevist uit het Albertkanaal, nabij Hasselt [4]. Diezelfde 
maand werd een ander specimen aangetroffen in een fuik in de Schelde nabij Zandvliet 
[4]. Sindsdien is de zwartbekgrondel sterk verspreid geraakt en komt de exoot in grote 
aantallen voor in het Albertkanaal (van Antwerpen tot Kanne) en talrijke andere kanalen 
en rivieren, zoals het Kanaal Gent-Terneuzen, de Zeeschelde, de Grensmaas, het Kanaal 
Brussel-Zeeschelde, het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, etc. [5, 6]. In de Maas in Wallonië 
kent de zwartbekgrondel ook een algemeen voorkomen [7].

Verspreiding in onze buurlanden

Reeds vóór de eerste waarnemingen in België werd de zwartbekgrondel in 2004 
aangetroffen in het Nederlandse Deltagebied [4, 8]. Deze waarneming in de rivier Lek, nabij 
Schoonhoven, betrof de eerste waarneming van de soort in estuaria en rivierbekkens in het 
Noordzeegebied. Hierna nam het aantal waarnemingen aanzienlijk toe, de zwartbekgrondel 
koloniseerde de grote rivieren vanuit het benedenrivierengebied en het Noordzeekanaal, 
waar hij ook in brakwater voorkomt [9]. In de Elbe werden de eerste exemplaren van de 
zwartbekgrondel gevonden in 2008 ter hoogte van Hamburg [10] en tussen 2011 en 2013 
werden ze daar frequent opgevist door hengelaars. Ook in de bovenloop van de Elbe ter 
hoogte van Tsjechië komt de soort officieel voor sinds 2015 [11].
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In West-Europa komt de vis verder ook in Duitsland en Frankrijk voor, waar populaties 
werden waargenomen in de Rijn, de Weser en de bovenloop van de Donau [4, 12], de Franse 
Rijn en de Moezel [13]. In de rest van Europa wordt de soort ondertussen aangetroffen in 
landen die deel uitmaken van het Donaubekken, in de Baltische Zee en in Rusland. De 
Baltische Zee wordt gekenmerkt door een lager zoutgehalte in vergelijking met andere 
zeeën, waardoor de zwartbekgrondel hier toch kan overleven. In 2011 werd de soort in 
Finland waargenomen [14, 15]. 

De eerste waarnemingen buiten het oorspronkelijke leefgebied dateren uit de jaren ‘80 in 
Rusland [16]. Begin jaren ‘90 kwam de soort voor in de Baai van Gdansk in Polen [16], van 
waaruit deze exoot zich verder heeft verspreid over grote delen van de Baltische Zee, van 
Duitsland tot Zweden en Estland [17]. 

Wijze van introductie

Het ballastwater van schepen vormt de voornaamste transportvector voor de 
zwartbekgrondel. Deze transportwijze heeft ervoor gezorgd dat de soort zich snel over 
grote delen van Europa en Noord-Amerika heeft kunnen verspreiden [18]. Recentelijk werd 
de introductiewijze van de zwartbekgrondel in België via ballastwater bevestigd op basis 
van genetische en parasitaire informatie [19]. Het is aannemelijk dat de grondel zich vanuit 
de gekoloniseerde gebieden op een natuurlijke manier verder heeft verspreid, hoewel deze 
soort niet als een goede zwemmer aanzien wordt. Toch is al vastgesteld dat sporadisch 
relatief lange afstanden kunnen afleggen [20]. 

De aanleg van een aantal belangrijke kanalen heeft de verspreiding in de hand gewerkt. 
Zo kon de soort in Belgische wateren terechtkomen langs het Main-Donaukanaal, dat het 
Rijnbekken met het Donaubekken verbindt, en het Schelde-Rijnkanaal [4]. Opzettelijke of 
accidentele vrijlatingen uit aquaria kunnen eveneens aan de basis liggen van incidentele 
introducties van de zwartbekgrondel buiten het oorspronkelijke leefgebied [21]. In de jaren 
‘50 werd de soort bv. uitgezet in het Aralmeer om de lokale fauna te verrijken [22]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De zwartbekgrondel wordt gekenmerkt door een sterke saliniteitstolerantie en komt van 
nature voor in zowel zoet (Europese rivieren) als brak water (Kaspische Zee en de Zwarte 
Zee, met zoutgehaltes van respectievelijk 13 en 19 psu) [16, 20, 21, 23, 24]. Deze exoot zou 
ook reeds gesignaleerd zijn in water met een hoger zoutgehalte (tot 40,5 psu) [25], hoewel 
dit vrij uitzonderlijk lijkt en enkel te wijten zou kunnen zijn aan een andere chemische 
samenstelling van het zout [20]. Een laboratoriumexperiment toonde immers aan dat de 
zwartbekgrondel niet kan overleven in zeewater (35 psu) [26]. Hoewel zwartbekgrondels 
een saliniteit van 30 psu lijken te tolereren, blijkt dit wel een negatief effect te hebben op 
hun lichaamlijke conditie [27]. Het is dan ook evident dat er nooit gevestigde populaties 
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van zwartbekgrondels worden aangetroffen in volledig mariene milieus [24]. Bijgevolg is het 
onwaarschijnlijk dat deze soort de Noordzee zal koloniseren.

Zwartbekgrondels kunnen tot enkele dagen lang water met een laag zuurstofgehalte (tot 4 
mg/l) verdragen en zijn tolerant voor temperaturen van 0 tot 30 °C [20]. Om goed te kunnen 
gedijen heeft de soort een rijke voedselbasis nodig, bestaande uit weekdieren, schaaldieren 
en juveniele visjes, en mag de predatiedruk, door onder meer kabeljauw, snoek, paling of 
kleine zeezoogdieren, niet te hoog zijn [21]. Verder geeft de soort een voorkeur voor harde of 
dicht (met vegatetatie) begroeide bodems, hoewel de zwartbekgrondel ook op zanderige 
bodems kan voorkomen [21]. De gevarieerde habitats, en vooral de typische, niet-natuurlijke 
verstevigingen met stortsteen in de Belgische rivieren, kanalen en estuaria, zorgen ervoor 
dat de soort hier goed kan gedijen. Stortsteen voorziet in schuilmogelijkheden en vormt 
een geschikte plaats om hun eieren af te zetten [28]. In Nederland stelt men als oplossing 
voor om meer natuurlijkere oever- en substraattypes te gebruiken, aangezien deze een 
lager aantal uitheemse grondels herbergen dan niet-natuurlijke oever- en substraattypes 
[29].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Aangezien de zwartbekgrondel een bodembewonende vis is die wateren verkiest met 
een diepte tussen 0 en 30 meter [21], kan de vis mede om deze reden (in combinatie met 
ongunstige saliniteit en het feit dat het een slechte zwemmer betreft) niet op natuurlijke 
wijze de Atlantische Oceaan hebben overgestoken. De populaties in de Grote Meren 
van Noord-Amerika zijn dus enkel en alleen te wijten aan transport via ballastwater van 
zeeschepen [18]. Daarnaast heeft het gebruik van ballastwater (zowel transoceanisch als 
via binnenvaart), naast de aanleg van kanalen, ervoor gezorgd dat de soort zich relatief 
eenvoudig kon verspreiden over het Europese continent. Op deze manier werd dispersie 
mogelijk gemaakt vanuit de Zwarte Zee naar onze streken en naar de Baltische Zee [4]. 

Neogobius melanostomus larven zijn pelagisch tijdens de nacht waar ze zich voeden met 
zoöplankton nabij het wateroppervlak, op een diepte tussen 0 en 9 meter [30, 31]. Nachtelijk 
uitwisselen van ballastwater kan hierdoor de verspreiding van duizenden juvenielen in de 
hand werken [20].

Aangezien de zwartbekgrondel op de bodem leeft, er zijn eitjes legt en geen echte larven 
heeft [4, 21], zijn het vrijwel zeker de juveniele dieren die via ballastwater worden verspreid [19, 

21]. Wijzigingen aan natuurlijke ecosystemen, zoals het aanleggen van dijken of golfbrekers, 
creëren nieuwe habitats voor de zwartbekgrondel, waardoor verdere verspreiding in de 
hand wordt gewerkt [29, 32]. 
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(Potentiële) effecten en maatregelen

De zwartbekgrondel kan een negatieve invloed uitoefenen op bestaande voedselwebben 
en kan inheemse gemeenschappen van weekdieren en schaaldieren benadelen, 
waardoor hij als invasief kan worden beschouwd [21]. Experimenten in Noord-Amerika 
hebben aangetoond dat driehoeksmossels (Dreissena polymorpha) aanzienlijk in aantal 
verminderen bij aanwezigheid van de zwartbekgrondel [33]. Deze driehoeks- of zebramossel 
is daar echter zelf een invasieve exoot en wordt bovendien door de zwartbekgrondel 
als voedsel verkozen boven de inheemse Amerikaanse weekdieren [34]. Er wordt zelfs 
gespeculeerd dat de zwartbekgrondel zich zou hebben aangepast aan een dieet van 
driehoeksmossel. Het is namelijk zo dat, om de mossel te kunnen verteren, zijn schelp eerst 
moet worden gebroken zodat verteringsenzymen het lichaam van de mossel zelf kunnen 
bereiken. Wanneer men de uitwerpselen onderzocht, bleken alle driehoeksmossels te zijn 
verteerd, maar andere prooien, zoals mosselkreeftjes (Ostracoda), bleken niet verteerd 
en leefden soms nog [35]. De Gewone driehoeksmossel is als niet-inheemse soort ook 
in het Noordzeegebied aanwezig [36] en het is bewezen dat ze een belangrijk onderdeel 
van het dieet van de zwartbekgrondel kan vormen [5, 35] alhoewel ze eerder schaaldieren 
(vlokreeften, garnalen, driehoeksmosselen, etc.) verkiezen [7, 37]. Uit preliminair onderzoek 
in Vlaanderen blijkt dat zwartbekgrondel een opportunistische voedingswijze heeft, waarbij 
de aanwezige aantallen van een prooisoort mede bepalend zijn voor de voedselkeuze [5].

Inheemse vissoorten worden benadeeld door de aanwezigheid van de zwartbekgrondel [38]. 
De soort kan zich voeden met larven en juvenielen van andere vissen en op deze manier de 
natuurlijke populatie-aangroei verstoren [18]. Omwille van het hoge reproductiepotentieel van 
de zwartbekgrondel (vrouwtjes kunnen jaarlijks meerdere keren eitjes leggen, in totaal tot 
bijna 10.000 per jaar [21]) verloopt concurrentie met de inheemse vissen vaak onevenwichtig. 
In Noord-Amerika heeft men aangetoond dat op deze manier een negatieve invloed 
uitgeoefend wordt op onder meer de donderpad Cottus bairdii [39, 40]. Ook in Nederland 
wordt de achteruitgang van populaties van rivierdonderpad (Cottus perifretum) sinds 2000 
in verband gebracht met de snelle expansie van de zwartbekgrondel, die met deze soort 
concurreert [38]. Er zijn zelfs gevallen van directe predatie op andere soorten, zoals bot, 
bekend [14]. De zwartbekgrondel kan op zijn beurt zelf ook een nieuwe voedselbron vormen 
voor andere organismen. In zijn natuurlijke leefgebied wordt de soort voornamelijk bejaagd 
door vissen, zoals de snoek (Esox lucius), de steur (o.m. Huso huso), de roofblei (Aspius 
aspius) en de snoekbaars (Sander lucioperca) [41]. Ook in het geïntroduceerde leefgebied 
van de Noord-Amerikaanse Grote Meren zijn roofvissen de belangrijkste predatoren [18]. 
De predatie ligt hoger in open habitats met weinig mogelijkheden tot schuilen [28]. In de 
Baltische Zee heeft onderzoek dan weer aangetoond dat de aalscholver (Phalacrocorax 
carbo) een voorname predator is [42]. 

De zwartbekgrondel kan als bodemvis gemakkelijk blootgesteld worden aan vervuilde 
sedimenten en kan hier relatief goed overleven [43]. Dit kan een probleem worden voor 
de mens wanneer vissoorten die voor consumptie bevist worden zich voeden met deze 
zwartbekgrondels, waarvan het vlees de gifstoffen opstapelt [18, 43, 44]. 
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Preventief zijn nog geen specifieke maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding 
van de zwartbekgrondel. De inwerkingtreding van het Internationaal Verdrag voor de 
controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (september 2017) 
zou in de toekomst wel moeten leiden tot een verminderd transport van zwartbekgrondel 
via ballastwater van transoceanische schepen. Daarnaast wordt de aanleg van 
natuurvriendelijke oever- en substraattypes in het huidig natuurbeheer als mitigerende 
maatregel toegepast [29]. Het opheffen van migratiebarrières op rivieren (in het kader van 
de Beneluxbeschikking van 2009) kan daarentegen de verdere verspreiding van allerlei 
invasieve, uitheemse soorten (zoals de zwartbekgrondel) richting ecologisch interessante 
bovenlopen in de hand werken [7].

Om doeltreffend op te kunnen treden is het nodig dat de verspreiding van de zwartbekgrondel 
nauwgezet opgevolgd wordt. Het is echter moeilijk, zo niet onmogelijk, om gevestigde 
populaties van uitheemse vissen en andere organismen uit te roeien. Het doelgericht 
vissen op zwartbekgrondel zou wel een middel kunnen vormen om de verdere verspreiding 
van de soort in te dijken. De omvang van sommige populaties zou gerichte visserij zeker 
commercieel leefbaar maken; in de Golf van Gdansk in Polen wordt de zwartbekgrondel 
nu al commercieel bevist [32]. Echter, de eventuele bijvangst van andere vissoorten die het 
nu reeds moeilijker hebben vormt hierin een knelpunt. Anderzijds kan tevens geopteerd 
worden om de visserij op de natuurlijke (inheemse) predatoren van de grondel, zoals baars 
of snoek, aan banden te leggen of om extra roofvissen uit te zetten. Kwabaal (Lota lota) 
lijkt hiervoor een geschikte soort; ze zijn tevens bodembewoners en schuilen graag tussen 
de stenen. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft reeds aangetoond dat de kwabaal zijn 
voedingsgedrag aangepast heeft aan de aanwezigheid van zwartbekgrondel, waardoor 
deze laatste nu een van de meest abundante prooien is in de maag van de kwabaal [45, 46]. 

Daarnaast kan men de zwartbekgrondel ook selectief in vallen lokken. De mannetjes stoten 
namelijk een balts van 175 Hz uit die vrouwtjes aantrekt. Wanneer dit geluid artificieel 
wordt nagebootst, slaagt men erin de vrouwtjes in de val te lokken [37, 47].

Specifieke kenmerken

De zwartbekgrondel is een relatief kleine bodemvis met een maximale lengte van ongeveer 
25 cm (FishBase, 2018). Invasieve (zoetwater)populaties blijven over het algemeen kleiner 
met lengtes tussen de 6 en 10 cm [37]. De in Vlaanderen bemonsterde exemplaren van 
zwartbekgrondel hebben een gemiddelde lengte van 7,1 cm en variëren tussen 1,3 en 19,2 
cm (VIS-databank, INBO 2018). De soort lijkt op andere grondelsoorten en kan met deze 
verward worden. Zwartbekgrondel heeft echter een duidelijke zwarte vlek op de eerste 
rugvin die ontbreekt bij alle andere uitheemse grondels in Vlaanderen. Mannetjes worden 
iets groter dan de wijfjes en kleuren volledig zwart tijdens de paartijd [16]. De mannetjes 
doen er drie tot vier jaar over om volwassen te worden, de vrouwtjes maar één of twee 
jaar. Buiten hun natuurlijk leefgebied kan dit echter korter zijn [18]. De paartijd kan duren van 
april tot juni of zelfs september [48] en de wijfjes leggen meerdere keren hun eitjes af tijdens 
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het paaiseizoen. Het mannetje maakt een nest en bewaakt dit ook nadat de eieren gelegd 
zijn. Nadat de eieren uitkomen sterft het mannetje vaak van uitputting. Om het vrouwtje 
tot zijn nest aan te trekken, stoot hij een balts uit van rond de 175 Hz, hetgeen ook andere 
mannetjes afstoot [37].

De tweede rugvin heeft geen stekels en zoals bij alle soorten van de Gobiidae zijn de 
buikvinnen vergroeid tot een zuignap waarmee de vis zich in snel stromend water kan 
vasthechten aan de bodem [4, 21]. De zwartbekgrondel voedt zich voornamelijk met 
weekdieren, visseneitjes, larven en vlokreeftjes [37, 49].
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Wetenschappelijke naam
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) [1]

Magallana gigas (Thunberg, 1793) [1]

Zowel Crassostrea gigas als Magallana gigas betreffen aanvaarde naamgevingen.

De Japanse oester Crassostrea gigas of ‘creuse’ komt van nature voor in 
Zuidoost-Azië en werd in 1969 in België geïmporteerd als alternatief voor de 
falende kweek met de lokale Platte oester Ostrea edulis. Men dacht oorspronkelijk 
dat de Japanse oester zich hier niet zou kunnen voortplanten vanwege het 
koude klimaat. Ze vestigt zich op alle mogelijke harde ondergronden (dijken, 
strandhoofden, mosselbanken, etc.), waarbij ze in concurrentie treedt voor ruimte 
en voedsel met lokale mosselen en schaaldieren.

Japanse oester

Crassostrea gigas (Magallana gigas)

Lector
Thierry Backeljau

© André Meijboom - Wageningen Marine Research



478 - Weekdieren

Oorspronkelijke verspreiding

Van oorsprong komt de Japanse oester voor in Zuidoost-Azië en Japan [2]. Deze weekdieren 
kunnen zich met hun linker schelpklep vasthechten op bijna elke harde ondergrond of 
substraat, en dit zowel in mariene als estuariene wateren. Men vindt ze ook in modderige 
of zandige zones, waar ze vastzitten op pakketten van lege schelpen of op levende banken 
van een andere schelpensoort [3]. Na verloop van tijd kan op deze manier een oesterbank 
ontstaan. Zo ontwikkelt er ‘nieuw’ hard substraat in gebieden waar voordien enkel zacht 
substraat aanwezig was. 

Eerste waarneming in België

De kweek van de inheemse Platte oester Ostrea edulis ging vrijwel geheel verloren door 
de strenge winters van 1962-1963. In 1969 werden daarom Japanse oesters ingevoerd 
uit Nederland en uitgezet in de Spuikom van Oostende. Deze Nederlandse oesters 
stamden echter rechtstreeks af van Canadese en Japanse voorouders [4]. Men ging 
ervan uit dat natuurlijke reproductie niet mogelijk was door te lage wintertemperaturen 
in onze wateren. In datzelfde jaar (1969) werd Crassostrea gigas voor de eerste keer 
buiten de kweekinstallaties aangetroffen, in het Sluisdok van de haven van Oostende 
[4]. Daarbovenop kwam sinds 1980 ook nog eens de oesterziekte Bonamiasis de kop 
opsteken, veroorzaakt door de uitheemse oesterparasiet Bonamia ostreae. Hierdoor ging 
het Platte oester-bestand nog verder achteruit [5, 6] terwijl de Japanse oester bestand bleek 
tegen de parasiet [7].

Verspreiding in België

Broedval van Japanse oesters buiten de oesterpercelen zorgde voor een moeilijk te 
stoppen gebiedsuitbreiding. Ondertussen wordt de Japanse oester in het hele Belgische 
zeegebied als gevestigd beschouwd. De soort komt langs de hele Belgische kust voor 
op alle geschikte – meestal artificiële – harde substraten. De oesters vestigen zich veelal 
tussen het hoog- en laagwaterniveau, op voorwaarde dat bepaalde condities van stroming, 
verzanding, voedselaanbod, etc. gunstig zijn [8]. De Japanse oester komt tegenwoordig in 
grote aantallen voor in de havens van Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge en Blankenberge, 
maar ook op strandhoofden en boeien in zee [8-10]. 

Voor de Spuikom van Oostende werd berekend dat zo’n 3,7% van het bodemoppervlak 
bedekt is met Japanse oesters. De oesters vormen hier riffen die voornamelijk uit lege 
schelpen bestaan. Deze riffen trekken Crassostrea gigas larven aan waarbij deze larven de 
riffen opnieuw kunnen koloniseren [11]. De nieuw gevestigde oesters komen vooral dichtbij 
de kwekerijen (in het zuidelijk deel van de Spuikom) abundant voor [11]. 
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Crassostrea gigas komt niet alleen in de nabije kuststrook voor, maar is verspreid op 
boeien over het hele Belgische zeegebied en sedert 2010 ook op de turbines van de 
windmolens [12]. De soort is op offshore constructies beperkt tot de getijdenzone of tot de 
bovenste zone van drijvende structuren. Op de zeebodem (offshore) komt de soort niet 
voor en het is weinig waarschijnlijk dat ze zich daar zal vestigen [8].

Er werd ook melding gemaakt van grote hoeveelheden jonge Japanse oesters vastgehecht 
op aangespoelde zaagjes Donax vittatus op de stranden van Westende tot De Panne [13]. 
Verder werden levende exemplaren van de Japanse oester opgemerkt op een Stevige 
strandschelp Spisula solida te Koksijde en op Gewone strandkrabben Carcinus maenas 
te Oostduinkerke [14].

Verspreiding in onze buurlanden

De Japanse oester is in grote aantallen aanwezig in Nederland, Duitsland, Engeland en 
Frankrijk en komt in het noorden voor tot Denemarken en het zuiden van Noorwegen [15, 16]. 

In Nederland zijn riffen met duizenden Japanse oesters terug te vinden in de Ooster- en 
Westerschelde, de Noordzee en de Waddenzee. Tal van betonnen dijken zijn er overgroeid 
met een tapijt van Japanse oesters [6]. De eerste Nederlandse verwilderde exemplaren 
werden in 1971 in de Oosterschelde waargenomen [17]. De opmars in de Waddenzee 
begon rond 1983 op het Waddeneiland Texel [6]. De soort blijft zich tot op vandaag verder 
uitbreiden in de Nederlandse en Duitse Waddenzee [18]. 

In Groot-Brittannië werd in 1965 voor het eerst broed van de Japanse oester ingevoerd. 
Sinds de jaren ‘90 worden er verwilderde exemplaren aangetroffen in het zuiden van Groot-
Brittannië, bv. in het Teign-estuarium en rond Wales. Genetisch onderzoek doet echter 
vermoeden dat deze wilde Japanse oesters vanuit Frankrijk geïntroduceerd werden [15, 19].

Niettegenstaande de aanzienlijke temperatuurtolerantie van deze exoot [9, 16] wordt 
de verspreiding in Noord-Europa toch beperkt doordat de lage temperaturen er de 
voortplanting belemmeren. Toch heeft de oester zich kunnen verspreiden van de westkust 
van Zweden tot in het zuiden van Noorwegen. De klimaatopwarming zal allicht resulteren 
in een verder noordwaarts voorkomen van de soort [20].

Wijze van introductie

Deze soort is opzettelijk uitgezet voor de oesterkweek. Wanneer de oesters zich gaan 
voortplanten wordt het oesterbroed door de heersende zeestromingen meegevoerd, 
waarna de jonge oesters zich vestigen op elk type harde ondergrond [6, 8, 18, 21]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Om een maximale opbrengst in aquacultuur te kunnen garanderen moeten de geïmporteerde 
soorten voldoen aan een reeks eisen, waaronder tolerantie tegen omgevingsstress, een 
snelle groei en een grote overlevingskans tijdens het transport. Deze soortgebonden 
kenmerken verhogen tegelijkertijd de slaagkans van een kolonisatie [22]. 

Daarbij komt dat deze oesters – in tegenstelling tot wat men vroeger dacht – wel goed 
bestand zijn tegen onze koude wintertemperaturen, zodat weinig wintersterfte optreedt 
[9]. De Vlaamse ‘betonkusten’ met veel dijken, pieren en strandhoofden, bieden ruimte en 
houvast. Eén enkele oester kan tot 100 miljoen eitjes produceren en op die manier snel 
elk type harde ondergrond koloniseren. Eens gevestigd, kennen de oesters – behalve de 
mens – amper vijanden. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De recente warmere zomers zorgden langs de Noordzeekusten voor een sterke 
populatiegroei bij de Japanse oester [23]. Om zich te kunnen voortplanten is een temperatuur 
van minimum 16-18 °C nodig. Tegelijkertijd zijn koude winters schaars geworden en 
overleven de volwassen dieren gemakkelijk de winter [9]. 

Anderzijds kunnen warme zomers ook verantwoordelijk zijn voor massale sterfte onder 
de Japanse oesters, die in sommige regio’s – waaronder de Oostendse Spuikom – werd 
waargenomen. Het is tot op heden onduidelijk of het de temperatuur zelf is die hier een rol in 
speelt, of dat de sterfte eerder te wijten is aan gerelateerde zuurstofarme omstandigheden 
of aan een nog andere (onbekende) oorzaak [11]. 

De Japanse oester komt bij ons enkel voor in water met een zoutgehalte boven 10 psu 
[6]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu. Hierdoor 
wordt de verspreiding van de soort naar rivieren toe belemmerd. In de Waddenzee werd 
de verspreiding dan weer vertraagd door een gebrek aan harde ondergronden [6]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen 

Populaties van Japanse oesters zijn doorgaans zeer groot en dichtbevolkt. Door 
competitie voor ruimte en voedsel worden inheemse soorten zoals de Gewone mossel 
Mytilus edulis en de kokkel Cerastoderma edule mogelijk benadeeld [18]. Ondanks de vrees 
van mosselboeren dat hun mosselculturen hierdoor achteruitgaan, is er geen sluitend 
bewijs dat de toenemende aantallen Japanse oester rechtstreeks verantwoordelijk 
zijn voor de dalende trend in de mosselkweek. Mogelijk spelen andere factoren zoals 
klimaatsverandering een grotere rol [24]. De Japanse oester filtert larven van inheemse 
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soorten uit het water als voedselbron, zodat naast competitie ook kan gesproken worden 
van predatie [6]. Uit voorzorg verwijderen mosselboeren uit de Oosterschelde dan ook de 
zich ontwikkelende oesterbanken. Hoewel er geëxperimenteerd wordt met het kweken 
van schelpdieren langs de Belgische kust (o.a. in de windmolenparken) en er concrete 
plannen zijn voor het opzetten van kweekfaciliteiten, bestaan er momenteel nog geen 
permanente, grootschalige kweekpercelen, waardoor de impact van de Japanse oester 
hierop niet waar te nemen is [8].

De uitheemse Japanse oester vormt niet alleen een bedreiging voor inheemse 
schelpdieren, ook andere dieren kunnen onder druk komen te staan. In 2007 vond men 
levende exemplaren van de Gewone strandkrab Carcinus maenas met Japanse oesters 
op hun schild [14]. Sommige schilden waren bijna volledig bedekt met de zware oesters. 
Er werd verondersteld dat de aanwezigheid van de oesters de mobiliteit van de krabben 
bemoeilijkt, waardoor hun overlevingskans lager ingeschat werd [14]. 

De nadelige effecten hebben tevens uitwerking op de hogere trofische niveaus. Kustvogels, 
zoals de scholekster en de overwinterende kanoetstrandlopers, voeden zich vooral met 
mosselen [25]. Wanneer Japanse oesters de mosselen wegconcurreren bemoeilijkt dit 
hun zoektocht naar voedsel. De oesters zijn immers veel te groot en te stevig om open 
te pikken en leken aanvankelijk geen potentiële prooi voor deze vogels [6]. Echter, sinds 
2007 merken onderzoekers dat scholeksters en meeuwen zich ook voeden met Japanse 
oesters, waarbij de harde schelp wordt gekraakt door ze van hoog in de lucht op een hard 
oppervlak te laten vallen [8]. 

De Japanse oester is op sommige plaatsen ook een bron van voedsel en substraat voor 
andere soorten. Zo kan de niet-inheemse blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus zich wel 
voeden met Crassostrea gigas. Op plaatsen waar de krab veel voorkomt, zoals in en rond 
de havens van Oostende en Nieuwpoort, kan de krab een mogelijke bedreiging vormen 
voor de oester [26]. De niet-inheemse penseelkrab Hemigrapsus takanoi profiteert dan weer 
van de harde ondergrond die de Japanse oester biedt [27]. Deze voorbeelden tonen aan dat 
de verspreiding van meerdere uitheemse soorten vaak hand in hand gaan.

Wanneer een oesterbed zich enkele jaren ongestoord kan ontwikkelen, groeien de oesters 
over elkaar heen. Deze clusters vormen een vlijmscherp, onregelmatig uitziend ‘oestertapijt’ 
dat een gevaar vormt voor recreanten [6]. Waar de aanwezigheid van oesterbanken bekend 
is, kan het dragen van aangepast schoeisel een doeltreffende maatregel zijn, vooral in 
de centrale Spuikom, waar de oesters verticaal uitgroeien en een gevaar vormen voor 
watersporters [8]. Op de strandhoofden blijken de oester niet verticaal uit te groeien en 
zijn daardoor minder gevaarlijk. In de havens verhinderen de oesters het correct sluiten 
van sluisdeuren, waardoor duikers de aangroei in de haven van Oostende reeds moesten 
verwijderen [8]. Er blijkt verder geen noemenswaardige schade op te treden aan de 
plezierboten in de jachthavens [8].
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De Japanse oesters kunnen niet geoogst worden: ze zijn vaak te groot, teveel met elkaar 
vergroeid en hebben een te onregelmatige vorm om op de markt verkocht te worden. 
Extensieve oesterriffen langs de Nederlandse en Belgische kust bieden een vast substraat 
aan, dat – voor de extensieve ontwikkeling van de sleepnetvisserij – ook van nature 
aanwezig was aan de Belgische kust in de vorm van aaneengesloten banken met Ostrea 
edulis. In de Oosterschelde werd de Japanse oester reeds als rifbouwer ingezet om erosie 
van zandplaten te verhinderen [28].

Elke ecosysteemstructuur wordt bewoond door specifieke soorten en door de verandering 
van de structuur kan dus ook de soortensamenstelling van het systeem aanzienlijk gewijzigd 
worden [12, 29]. Oesterbedden bieden een thuis aan veel diersoorten, en vanuit dit standpunt 
ligt de Japanse oester aan de basis van een habitat dat een hoge ecologische waarde kan 
hebben [30].  Opzettelijk geïntroduceerde schelpdieren dragen vaak een grote variatie aan 
sessiele organismen, pathogenen en parasieten met zich mee die vervolgens onopzettelijk 
geïntroduceerd worden in de nieuwe omgeving en de kans krijgen zich hier te vestigen. 
Ook geassocieerde organismen, levend in het getransporteerde water en sediment, 
worden bijgevolg geïntroduceerd in het nieuwe habitat [31]. Zo ging de introductie van 
Crassostrea gigas gepaard met de introductie van meer dan 20 andere soorten, waarvan 
een aantal zich succesvol hebben gevestigd in onze contreien [32]. Voorbeelden zijn de 
kruiskwal Gonionemus vertens [33], het parasitaire roeipootkreeftje Mytilicola orientalis [34], 
de Japanse kelp Undaria pinnatifida [35] en de oesterparasiet Bonamia ostreae [36].

De Japanse oester heeft een impact op het ecosysteem van de Belgische kustwateren 
en moet volgens de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) onder controle 
gehouden worden [8]. Specifiek voor de situatie in de Oostendse Spuikom werd 
gesuggereerd om de sluizen te sluiten tijdens de paaiperiode (juli-augustus) van de 
Japanse oester om zodoende de instroom van larven uit de haven te vermijden [11]. Verder 
zouden zoveel mogelijk harde structuren, zoals oude oesterzakken, houten palen en 
stenen, verwijderd kunnen worden [8]. 

Door de lokaal hoge densiteiten dienen de oesters op sommige plaatsen verwijderd te 
worden. Specifiek voor de Oostendse Spuikom werd voorgesteld om door middel van 
baggeractiviteiten de Japanse oesters te verwijderen. Deze beleidsmaatregelen vergen 
echter een continue inspanning en zorgen voor een continue verstoring van het milieu [8].  
Volgens sommige wetenschappers is er geen fysische controle mogelijk zonder daarbij 
andere componenten van het ecosysteem aan te tasten [37].

Anderen stellen voor om steriele Japanse oesters op de markt te brengen, die zich niet 
kunnen voortplanten buiten de kweekculturen [38]. De praktijk leert dat deze methode echter 
weinig succesvol is [8]. Nog andere mogelijkheden zijn het introduceren van een natuurlijke 
vijand, zoals ooit in de Verenigde Staten en Frankrijk het parasitaire roeipootkreeftje 
Mytilicola orientalis geïntroduceerd werd in een poging om de Japanse oester onder 
controle te houden [39]. Het oester herpesvirus OsHV1 (ongevaarlijk voor de mens) is 
ook een belangrijke vijand van de Japanse oester en woedt sinds 2008 in de Europese 
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oesterculturen [39]. Het veroorzaakt hoge sterfte bij jonge Japanse oesters en leidde tot 
het ineenstorten van de productie en het verzwakken van de economische rendabiliteit 
van talrijke oesterkwekerijen. Het virus kan tot 100% mortaliteit veroorzaken bij larven en 
jonge oesters. Het is echter sterk af te raden om dit virus te introduceren aangezien het 
ook de inheemse oester Ostrea edulis aantast (ICES, 2004). Een andere pathogeen, Vibrio 
aestuarianus, blijkt eveneens zeer effectief te zijn tegen Japanse oesters, maar heeft ook 
nadelen [40-42]. 

Tot op heden (2014) bestaat er geen standaardmonitoring voor de Japanse oester langs de 
Belgische kust of op het Belgisch deel van de Noordzee [8]. In het kader van het nationaal 
maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren [46], met als doel de evolutie 
van de gezondheidstoestand van het marien milieu op te volgen, monitoren het Instituut 
voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen (KBIN) op regelmatige basis de aanwezigheid van de door de 
mens geïntroduceerde uitheemse soorten [8].   

Omdat de Japanse oester zowel landwaarts (in havengebieden, estuaria en 
getijdengebied), als zeewaarts (op boeien en in offshore windmolenparken) voorkomt, valt 
deze soort zowel onder Vlaamse als federale regelgeving. Het is dan ook aan te raden om 
monitoringsinspanningen en maatregelenprogramma’s op beide niveau’s op elkaar af te 
stemmen [8]. 

Specifieke kenmerken

De twee schelphelften van de Japanse oester zijn sterk verschillend: de linkerklep is sterk 
bolvormig, terwijl de rechterklep vrij plat is en wordt bedekt met schilferige lamellen [43]. 
Deze vorm leidde tot de commerciële naam ‘creuse’, in tegenstelling tot de inheemse 
Platte oester Ostrea edulis. De schelpkleur varieert van vuilgrijs tot violet. De Latijnse 
soortnaam gigas duidt op ‘reus of gigant’. De soort kan bij ons wel 30 cm groot worden [6]. 
Onlangs werd het grootste exemplaar tot nu toe gerapporteerd aan onze kust. De oester 
werd dood teruggevonden op het strand en mat maar liefst 38 cm, waarmee een nieuw 
wereldrecord werd gevestigd [44].

De Japanse oester is een filtervoeder [9]. Dit wil zeggen dat exemplaren van deze soort een 
constante in- en uitstroom van water onderhouden waaruit ze voedselpartikeltjes filteren. 
Wetenschappers berekenden dat 1 m2 oesterbed tot 677 liter zeewater per uur kan filteren  
[45]. 

De Japanse oester kan van gescheiden geslacht zijn, van geslacht veranderen of 
occasioneel hermafrodiet zijn. Deze complexe voortplantingsstrategieën zijn afhankelijk 
van zowel genetische als omgevingsfactoren, waarvan de onderliggende mechanismen 
nog steeds ongekend zijn [45]. De dieren laten hun eitjes vrij in het water (spawning) bij 
temperaturen boven 16-18 °C (juli en augustus). Eén oester kan tot 100 miljoen eitjes 
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produceren. In tegenstelling tot de Platte oester Ostrea edulis – waar de bevruchting in 
de schelp van de wijfjes gebeurt – vindt de bevruchting bij de Japanse oester plaats in 
het zeewater. De eicellen en zaadcellen worden dus tegelijkertijd in het zeewater geloosd. 
Terwijl de larven 15 tot 30 dagen ronddrijven met de zeestromingen, ontwikkelen ze een 
schelp. Door het gewicht van deze schelp zinken ze na enkele weken naar de bodem en 
vestigen ze zich op harde structuren [6]. 

Referenties

[1] World Register of Marine Species (WoRMS) (2020). Magallana gigas (Thunberg, 1793). http://www.
marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=836033 (2020-11-17).

[2] Eno, N.C.; Clark, R.A.; Sanderson, W.G. (Ed.) (1997). Non-native marine species in British waters: 
a review and directory. Joint Nature Conservation Committee: Peterborough. ISBN 1-86107-442-5. 152 pp. 
[http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=24400]

[3] Dolmer, P.; Holm, M.W.; Strand, Å.; Lindegarth, S.; Bodvin, T.; Norling, P.; Mortensen, S. (2014). The 
invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavian coastal waters: A risk assessment on the impact in 
different habitats and climate conditions. nr. 2/2014. Havforskningsinstituttet: Bergen.  pp. [http://www.vliz.be/nl/
catalogus?module=ref&refid=300384]

[4] Leloup, E. (1971). Recherches sur l’ostreiculture dans le bassin de chasse d’Ostende pendant l’année 
1969. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. 47(25): 1-16. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=20102]

[5] Kater, B.J. (2003). Ecologisch profiel van de Japanse oester. Rapport Rijksinstituut voor 
Visserijonderzoek, C032/03. RIVO: Ijmuiden. 32 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=116367]

[6] Dankers, N.M.J.A.; Dijkman, E.M.; De Jong, M.L.; De Kort, G.; Meijboom, A. (2004). De verspreiding 
en uitbreiding van de Japanse Oester in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 909. Alterra: Wageningen. 51 pp. 
[http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=108740]

[7] Engelsma, M.Y.; Culloty, S.C.; Lynch, S.A.; Arzul, I.; Carnegie, R.B. (2014). Bonamia parasites: a 
rapidly changing perspective on a genus of important mollusc pathogens. Dis. Aquat. Org. 110(1-2): 5 - 23. 
[http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=300247]

[8] Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) (2014). De problematiek van de Japanse oester (Crassostrea gigas) 
aan de Vlaamse kust. VLIZ Beleidsinformerende nota’s, 2014-002. VLIZ: Oostende. 23 pp. [www.vliz.be/en/
catalogue?module=ref&refid=240991]

[9] Kerckhof, F. (1997). De schaalhoorn Patella vulgata en de Japanse oester Crassostrea gigas 
na de koude winters 1995/1996 en 1996/1997. de Strandvlo 17(2): 49-51. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=19201]

[10] Engledow, H.; Spangoghe, G.; Volckaert, A.M.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffman, 
M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere 
harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 
i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement 
Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 
2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=25266]

[11] Soenen, K. (2011). The Sluice Dock in Ostend: Towards an integrated management plan to reduce the 
Pacific oyster (Crassostrea gigas, Thunberg). MSc Thesis. University of Ghent: Ghent. 53 pp. [http://www.vliz.be/
en/imis?module=ref&refid=206209]

[12] Kerckhof, F.; Haelters, J.; Gollasch, S. (2007). Alien species in the marine and brackish ecosystem: the 
situation in Belgian waters. Aquat. Invasions 2(3): 243-257. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=114365]



Weekdieren - 485

[13] Jonckheere, I. (2006). Nieuwe vestigingsplaats voor Japanse oesters Crassostrea gigas (Thunberg, 
1793). De Strandvlo 26(4): 135-139. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=106568]

[14] Vanhaelen, M.-T. (2007). Levende Japanse oester Crassostrea gigas op schild van levende strandkrab 
Carcinus maenas. De Strandvlo 27(3-4): 114-115. [http://www.vliz.be/en/catalogue?module=ref&refid=120201]

[15] Miossec, L.; Le Deuff, R.M.; Goulletquer, P. (2009). Alien species alert: Crassostrea gigas (Pacific 
oyster). ICES Cooperative Research Report, 299. ICES: Copenhagen. 42 pp. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=143272]

[16] Strand, A.; Strand, A.; Blanda, E.; Bodvin, T.; Davids, J.K.; Jensen, L.F.; Holm-Hansen, T.H.; 
Jelmert, A.; Lindegarth, S.; Mortensen, S.; Moy, F.E.; Nielsen, P.; Norling, P.; Nyberg, C.; Christensen, H.T.; 
Vismann, B.; Holm, M.W.H., B.W.; Dolmer, P. (2012). Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea 
gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia. Aquat. Invasions 7(3): 433-440. [http://www.vliz.be/nl/
catalogus?module=ref&refid=300217]

[17] Kerckhof, F. (2011). Een vroege waarneming van verwilderde Japanse oesters Crassostrea gigas in de 
Oosterschelde. Het Zeepaard 71(2): 61-67. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=204744]

[18] ICES Advisory Committee on the Marine Environment (2006). Report of the Working Group on 
Introductions and Transfers of Marine Organisms (WGITMO) 16-17 March 2006 Oostende, Belgium. CM Documents 
- ICES. CM 2006(ACME:05). ICES: Copenhagen. 330 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=111237]

[19] Child, A.R.; Papageorgiou, P. (1995). Pacific oysters Crassostrea gigas (Thunberg) of possible 
French origin in natural spat in the British Isles. Aquat. Conserv. 5(3): 173-177. [http://www.vliz.be/nl/
catalogus?module=ref&refid=300218]

[20] Nielsen, M.; Hansen, B.W.; Vismann, B. (2017). Feeding traits of the European flat oyster, Ostrea 
edulis, and the invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas. Mar. Biol. (Berl.) 164(1): 6. [http://www.vliz.be/nl/
catalogus?module=ref&refid=300219]

[21] Wolff, W.J. (2005). Non-indigenous marine and estuarine species in the Netherlands. Zool. Meded. 
79(1): 3-116. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=101200]

[22] Minchin, D.; Rosenthal, H. (2002). Exotics for Stocking and Aquaculture, Making Correct Decisions., 
in: Leppäkoski, E. et al. Invasive aquatic species of Europe: distribution, impacts and management. Kluwer 
Academic: Dordrecht: pp. 206-216. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=40601]

[23] Diederich, S.; Nehls, G.; Van Beusekom, J.E.E.; Reise, K. (2005). Introduced Pacific oysters 
(Crassostrea gigas) in the northern Wadden Sea: invasion accelerated by warm summers? Helgol. Mar. Res. 
59(2): 97-106. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=110852]

[24] Nehls, G.; Diederich, S.; Thieltges, D.W.; Strasser, M. (2006). Wadden Sea mussel beds invaded by 
oysters and slipper limpets: competition or climate control? Helgol. Mar. Res. 60(2): 135-143. [http://www.vliz.
be/en/imis?module=ref&refid=100432]

[25] Van de Kam, J.; Ens, B.J.; Piersma, T.; Zwart, L. (1999). Ecologische atlas van de Nederlandse wadvogels. 
Schuyt en Co: Haarlem. ISBN 90-6097-509-X. 368 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=4980]

[26] Dauvin, J.C. (2009). Asian Shore crabs Hemigrapsus spp. (Crustacea: Brachyura Grapsoidea) continue 
their invasion around the Cotenin Peninsula, Normandy, France: Status of the Hemigrapsus population in 2009. 
Aquat. Invasions 4(4): 605-611. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=300276]

[27] Dumoulin, E. (2004). Snelle areaaluitbreiding van het penseelkrabbetje Hemigrapsus penicillatus 
(de Haan, 1835) langs de kusten van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, status van haar opmars in de 
Westerschelde en beschouwingen over de ecologie en het gedrag van de soort. De Strandvlo 24(1): 5-35. [www.
vliz.be/en/imis?module=ref&refid=60125]

[28] Temmerman, S.; Meire, P.; Bouma, T.J.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.; De Vriend, H.J. (2013). 
Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Nature 504(7478): 79-83. [http://www.vliz.be/nl/
catalogus?module=ref&refid=231954]



486 - Weekdieren

[29] Van der Velde, G.; Rajagopal, S.; Kuyper-Kollenaar, M.; Bij de Vaate, A.; Thieltges, D.W.; MacIsaac, H.J. 
(2006). Biological invasions: Concepts to understand and predict global threat, in: Bobbink, R. et al. Wetlands: 
Functioning, biodiversity conservation, and restoration. Ecological Studies, 191. Ecological Studies. Springer-
Verlag: Berlin, Heidelberg: pp. 61-90. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=297396]

[30] Tydeman, P.; Kleef, H.L.; De Vlas, J. (2002). Ontwikkeling van de Japanse oester (Crassostrea gigas) 
in het Eems-Dollard estuarium in de periode 1998-2001. Werkdocument RIKZ, OS/2002.601x. RIKZ: Den Haag. 
21 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=120655]

[31] Wolff, W.J.; Reise, K. (2002). Oysters imports as a vector for the introduction af alien species 
into northern and western European coastal waters, in: Leppäkoski, E. Invasive aquatic species of Europe: 
distribution, impacts and management. Kluwer Academic: Dordrecht: pp. 193-205. [http://www.vliz.be/nl/
catalogus?module=ref&refid=40600]

[32] Streftaris, N.; Zenetos, A.; Papathanassiou, E. (2005). Globalisation in marine ecosystems: the story of 
non-indigenous marine species across European seas. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 43: 419-453. [http://www.
vliz.be/en/imis?module=ref&refid=75009]

[33] Edwards, C.J. (1976). A study in erratic distribution: the occurrence of the medusa 
Gonionemus in relation to the distribution of oysters. Adv. Mar. Biol. 14: 251-284. [http://www.vliz.be/nl/
catalogus?module=ref&refid=117002]

[34] Stock, J.H. (1993). Copepoda (Crustacea) associated with commercial and non-commercial 
Bivalvia in the East Scheldt, The Netherlands. Bijdr. Dierkd. 63(1): 61-64. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=116423]

[35] Dumoulin, E.; De Blauwe, H. (1999). Het bruinwier Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar aangetroffen 
in de jachthaven van Zeebrugge: met gegevens over het voorkomen in Europa en de wijze van verspreiding 
(Phaeophyta: Laminariales). De Strandvlo 19(4): 182-188. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=19274]

[36] Reise, K.; Dankers, N.M.J.A.; K., E. (2005). Introduced species, in: Essink, K. et al. Wadden Sea 
Quality Status Report 2004. Wadden Sea Ecosystem, 19. Common Wadden Sea Secretaria: Wilhelmshaven: pp. 
155-161. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=297413]

[37] Mariculture Committee ICES (2003). Report of the Working Group on Marine Shellfish Culture, 
Trondheim, Norway, 13-15 August 2003. CM Documents - ICES. CM 2003/F:05. ICES: Copenhagen. 23 + 
annexes pp. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=300220]

[38] Fockedey, N. (2014). Vis- en Zeevruchtengids, voor professionele gebruikers. Voor een markt met 
duurzame producten uit de zee. VLIZ: Oostende, België. ISBN 978-94-920432-9-0. 182 pp. [http://www.vliz.be/
nl/catalogus?module=ref&refid=283600]

[39] Van Hoey, G. (2008). Persoonlijke mededeling

[40] Garnier, M.; Labreuche, Y.; Nicolas, J.L. (2008). Molecular and phenotypic characterization of Vibrio 
aestuarianus subsp. francensis subsp. nov., a pathogen of the oyster Crassostrea gigas. Syst. Appl. Microbiol. 
31(5): 358-365. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=312313]

[41] Garnier, M.; Labreuche, Y.; Garcia, C.; Robert, M.; Nicolas, J.L. (2007). Evidence for the involvement 
of pathogenic bacteria in summer mortalities of the Pacific oyster Crassostrea gigas. Microb. Ecol. 53(2): 187-96. 
[http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=312311]

[42] Saulnier, D.; De Decker, S.; Haffner, P.; Cobret, L.; Robert, M.; Garcia, C. (2010). A large-scale 
epidemiological study to identify bacteria pathogenic to Pacific oyster Crassostrea gigas and correlation 
between virulence and metalloprotease-like activity. Microb. Ecol. 59(4): 787-98. [http://www.vliz.be/en/
imis?module=ref&refid=312314]

[43] Zhang, N.; Xu, F.; Guo, X. (2014). Genomic analysis of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) reveals 
possible conservation of vertebrate sex determination in a mollusc. G3-Genes Genomes Genetics 4(11): 2207-
2217. [http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=297456]

[44] Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) (2015). Wereldrecord-oester van 38 cm gevonden aan Belgische 
kust. http://www.vliz.be/nl/2015-08-25-Wereldrecord-oester-Belgische-kust (2018-08-13).



Weekdieren - 487

[45] Philippart, C.J.M. (Ed.) (2007). Impacts of climate change on the European marine and coastal 
environment: ecosystems approach. European Marine Board Position Paper, 9. European Science Foundation, 
Marine Board: Strasbourg. ISBN 2-912049-63-6. 82 pp. [http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=108954]

[46] Belgische  Staat  (2015).  Programma  van  maatregelen  voor  de  Belgische  mariene  wateren.  
Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 13. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 147 pp.





Weekdieren - 489

Wetenschappelijke naam
Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) [1]

Het muiltje Crepidula fornicata kwam oorspronkelijk enkel voor langs de oostkust 
van Noord-Amerika. De soort is echter naar Europa getransporteerd 
samen met Amerikaanse oesters Crassostrea virginica. Het eerste Belgische 
exemplaar werd gevonden op 28 september 1911 op een oester in Oostende. 
Sinds de jaren ‘30 is het een algemene soort langs onze kust. Het muiltje kent hier 
weinig tot geen predatoren en kan gedijen op verschillende types harde bodems 
en schelpenbanken. Een verdere uitbreiding naar meer noordelijke gebieden 
wordt wellicht verhinderd door een te lage temperatuur tijdens de winter, wat de 
ontwikkeling van het muiltje namelijk kan afremmen of verhinderen.

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Crepidula fornicata – Muiltje. Niet-inheemse soorten 
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ). 9 pp.

Muiltje

Crepidula fornicata
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Oorspronkelijke verspreiding

Het muiltje kwam oorspronkelijk voor langs de oostkust van Noord-Amerika, van Nova 
Scotia (Canada) tot aan de Golf van Mexico [2].

Eerste waarneming in België

Het eerste exemplaar werd gevonden op 28 september 1911 op een oester in Oostende 
en wordt bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) [3].

Verspreiding in België

Het muiltje is sinds de jaren ‘30 een gevestigde soort in België. Onderzoek uit de jaren 
‘60 naar het voorkomen van deze soort langs onze kust, leidde tot vondsten in De Panne, 
Koksijde, Blankenberge en de Spuikom van Oostende [4]. Recentelijk nam de populatie 
nabij de Belgische kust sterk toe, waardoor deze soort er anno 2011 algemeen voorkomt. 
Muiltjes kunnen langs de Belgische kust zowel op hard substraat, waaronder boeien 
en windmolenbanken [5], als op zacht sediment – waar ze zich bv. aan lege schelpen 
vasthechten – aangetroffen worden [6].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste Europese waarneming van het muiltje gebeurde in Liverpool Bay (Engeland) 
in 1872, waar de soort zich niet permanent kon vestigen. Tussen 1887 en 1890 werd 
het muiltje ook in Essex (Zuidoost-Engeland) herhaaldelijke keren geïntroduceerd, via de 
invoer van Amerikaanse oesters Crassostrea virginica. Deze oesters werden op bestaande 
Engelse oesterbanken uitgezet en brachten het muiltje als verstekeling mee [7].

Vanuit Essex was een verdere verspreiding langs de Europese kusten mogelijk [7]. In de 
Noordzee heerst er namelijk een noordoostwaartse getijgedreven residuele stroming. De 
larven van het muiltje – die vrij in de waterkolom voorkomen (planktonisch) – kunnen op 
deze stroming ‘meeliften’ en zo snel in een noordelijke richting migreren naar de andere 
kustgebieden van de Noordzee [8].

In Nederland werd de soort voor het eerst waargenomen in 1924 [9]. Het betrof hier lege 
schelpen die vastgehecht zaten op aangespoeld zeewier. De eerste levende exemplaren 
werden pas twee jaar later opgemerkt, in oktober 1926 [10], waarbij ze vastgehecht zaten 
op aangespoelde wrakresten. Snel daarna werd de soort algemeen in Zeeland [11].
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Vandaag de dag is het muiltje algemeen in alle aan de Atlantische Oceaan (inclusief 
Noordzee) grenzende Europese landen, de Baltische Zee en enkele Mediterrane landen 
(Griekenland, Italië, Malta) [12-14].

Wijze van introductie

Het muiltje is naar Europa getransporteerd samen met Amerikaanse oesters Crassostrea 
virginica, die uitgezet werden voor aquacultuurdoeleinden [7]. Het is daarnaast niet uit te 
sluiten dat het muiltje in onze contreien verzeild raakte als deel van de aangroeigemeenschap 
op scheepsrompen of als planktonische larven in het ballastwater [7, 15].

Op kleinere schaal kan de soort zich mogelijk verder verspreiden via visserij-activiteiten. 
Vissersbootjes die op schelpen vissen maken gebruik van een vistuig dat over een bepaalde 
afstand over de bodem wordt gesleept. Als ze hun vangst uiteindelijk bovenhalen, wordt 
alles gesorteerd. Wat ze niet kunnen gebruiken, wordt opnieuw overboord gegooid. Als 
muiltjes deel uitmaken van de bijvangst, kunnen ze op deze wijze makkelijk verspreid 
worden [16].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het succes van het muiltje kan worden verklaard door enkele specifieke kenmerken, zoals 
de wel erg ongewone wijze van voortplanten. Muiltjes gaan namelijk boven op elkaar 
zitten, waarbij de jongste en kleinste exemplaren zich boven op de toren bevinden (zie ook 
Specifieke kenmerken). Het is deze dichte aanwezigheid van hun soortgenoten die hun 
voorplanting stimuleert [16, 17]. 

Het muiltje kent in onze streken ook weinig tot geen vijanden [7] en kan gedijen op 
verschillende types harde bodems en schelpen. Ze zijn soms zelfs in staat modderige 
bodems te koloniseren [16].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het muiltje heeft een larvaal planktonisch stadium van ongeveer twee à drie weken [4], wat 
bijdraagt tot een snelle uitbreiding van het verspreidingsgebied. Als planktonische larven 
kunnen ze namelijk passief meeliften op de heersende zeestromingen en kunnen zo grote 
afstanden overbruggen. Lokale stromingen kunnen tevens een voorname rol spelen in het 
lokaal reproductiesucces van de soort [18]. Bv., in de Baai van Mont Saint-Michel worden 
grote aantallen muiltjes gezien omdat de planktonische larven worden vastgehouden in 
de baai door een ringvormige zeestroming [19]. Het tegenovergestelde gebeurt in de Baai 
van Morlaix (Bretagne, Frankrijk). Daar kon de muiltjes populatie zich niet goed in stand 
houden, aangezien de larven weg getransporteerd werden uit de baai [20].
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Een meer noordelijke gebiedsuitbreiding wordt allicht verhinderd door de lagere 
wintertemperaturen, hetgeen de ontwikkeling kan afremmen of verhinderen [17]. Over het 
algemeen groeien de larven en jonge individuen sneller bij hogere watertemperaturen. 
Ze kunnen respectievelijk een temperatuur van 30 en 32 °C verdragen [21-24]. Bovendien 
resulteren hogere watertemperaturen in een grotere reproductie en dus hogere abundantie 
van muiltjes [25]. Er wordt verwacht dat de klimaatopwarming een verdere noordwaartse 
migratie in de hand zal werken, alsook het voorkomen op grotere dieptes zal doen toenemen 
[21, 26]. Eveneens zou de soort verdwijnen uit getijdengebieden, waar ze momenteel al leeft 
bij hoge temperaturen [27]. Harde offshore substraten, zoals boeien of windmolens in zee, 
kunnen dienst doen als ‘stapstenen’ richting nieuw te koloniseren gebieden.

Jonge individuen en larven kunnen een lage saliniteit van 15 psu tolereren [22, 28], al groeien 
en ontwikkelen zich dan wel trager. Een jong muiltje investeert in geval van een lage 
saliniteit in combinatie met een laag voedselaanbod meer energie in het aanmaken van 
meer weefsel om het orgaan waarmee het eet groter te maken. Op deze manier kan 
het meer voedsel opnemen. Het tempo waaraan jonge muiltjes eten blijft desondanks 
traag. Door de tragere ontwikkeling en groei blijven individuen langer klein, waardoor ze 
kwetsbaarder zijn voor predatoren [29, 30]. Daarnaast worden de traag groeiende larven 
over langere afstanden vervoerd in het plankton. Ze kunnen daardoor terechtkomen in 
zowel geschikte als ongeschikte (bv. laag zoutgehalte) habitats. Echter, als de soort voor 
een lange tijd in water met een lage saliniteit leeft, lijkt het muiltje zich beter te kunnen 
aanpassen aan toekomstige veranderingen in saliniteit [21].   

De verzuring van de oceanen, te wijten aan de hoge antropogene CO2-uitstoot, heeft 
negatieve gevolgen voor de larven. Deze blijven immers niet alleen kleiner, maar ze kunnen 
ook minder goed schelpjes vormen, waardoor ze brozer zijn. Ook blijven ze ook langer in 
het larvale stadium met grotere kans op predatie en ziektes [31-35].

Een succesvolle verspreiding en instandhouding van de soort wordt volgens recente 
onderzoeken bepaald door omstandigheden tijdens en na de vestiging van de larve. Zo is 
de keuze van een goed microhabitat (bv. een mossel) waarop de larve zich vestigt essentieel 
voor de verdere overleving [36]. Voornamelijk in getijdengebieden lijkt de soort niet in staat te 
zijn een goed microhabitat te kiezen. De metamorfose van het larvaal naar het volwassen 
stadium vereist een hard substraat [37]. Echter, wanneer hun densiteit toeneemt kan het 
sediment modderiger en anoxisch worden te wijten aan hun eigen biogene afzettingen en 
door het feit dat zwevend materiaal wordt vastgehouden tussen de organismen. Dit kan 
verklaren waarom hoge densiteiten worden geobserveerd in modderige afzettingen [36].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het muiltje kan in competitie treden voor voedsel en ruimte met andere filtervoeders, 
zoals mosselen en oesters [38, 39]. Studies suggereren echter dat mosselen en muiltjes van 
verschillende voedselbronnen afhankelijk zijn [40]. Competitie tussen muiltjes en oesters 
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treedt op wanneer het voedselaanbod gelimiteerd is en de oesters veel energie nodig 
hebben voor de aanmaak van vrouwelijke of mannelijke voortplantingscellen [41]. Mosselen 
met aangehechte muiltjes groeien ook minder efficiënt omdat ze mogelijk meer energie 
moeten steken om zich aan het substraat vast te hechten. Bij oesters speelt dit effect niet 
[40]. De aangroei van muiltjes biedt ook twee voordelen voor de getroffen mosselen, (1) de 
muiltjes zouden de mosselen immers beschermen tegen predatie door zeesterren [42] en 
(2)  de muiltjes trekken parasieten aan, waardoor de mosselen minder door die parasieten 
zouden worden geïnfecteerd [43]. Daarnaast bevordert het muiltje de afzetting van slijk 
(pseudofaeces) wanneer het water rijk is aan opgelost materiaal. Deze slijkafzetting is 
echter een ware pest voor oesterbedden en maakt bovendien de omgeving ongeschikt 
voor de vestiging van jonge oesters [38].

Muiltjes kunnen een goede gastheer zijn voor de borende spons Cliona celata. Muiltjes 
ondervinden hier weinig last van, en vormen daarom een ideale verzamelplek voor deze 
spons. Dit laatste is nadelig voor de soorten waarmee het muiltje samenleeft. Deze lopen 
dan immers een hoger risico op parasitisme van de borende spons [44, 45]. 

In Zuid-Engeland (nabij Weymouth) is het muiltje de dominante soort onder de macrofauna 
(>1 mm). Er werden zelfs al dichtheden tot 1.750 individuen per m2 waargenomen 
[46]. Als muiltjes massaal aanwezig zijn op een zachte zeebodem bestaande uit zand 
of slib, dan wordt deze zachte ondergrond op termijn omgevormd tot een ‘harder’ 
substraat. Deze wijziging in ondergrond brengt dan weer een wijziging in de aanwezige 
faunagemeenschap met zich mee [16]. Deze habitatwijziging leidt mogelijk tot een 
verminderd voortplantingssucces bij tong (Solea solea) [47] en kan een verplaatsing van de 
platvissen richting een ander geschikt habitat als gevolg hebben. De massale aanwezigheid 
van muiltjes resulteert ook in een lager voedselaanbod en in meer competitie tussen 
de platvissen op plekken waar nog voedsel aanwezig is. Muiltjes consumeren namelijk 
suspensies van de primaire productie, hetgeen tevens gegeten wordt door de prooien van 
de platvissen (i.e. benthische invertebraten) [48-50].  

Het muiltje zou echter ook positieve effecten kunnen hebben. Zo zorgt de soort ervoor 
dat silicium sneller opnieuw in de waterkolom beschikbaar wordt, waardoor kiezelwieren 
of diatomeeën continu kunnen groeien. Door een continue diatomeeënproductie zou de 
vorming van toxische algenbloei bemoeilijkt worden [40]. Anderzijds kan de consumptie van 
primaire productie door muiltjes een rood tij van Aureococcus anophagefferens in ondiepe 
estuaria onder controle houden [51]. 

Verder zijn muiltjes rijk aan lipiden. De types lipiden die men in muiltjes vindt, zijn van grote 
waarde voor de geneeskunde: ze kunnen de kans op dikke darmkanker verminderen, en 
psoriasis behandelen [52-54]. Muiltjes zijn ook zeer voedzaam en dienden tijdens de oorlog 
als bron van proteïnen [55]. 
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Specifieke kenmerken

Het muiltje verandert van geslacht gedurende zijn levensloop. De bevruchting gebeurt 
inwendig en muiltjes worden geboren als vrijlevende larven. Na het larvaal stadium 
transformeren ze tot een kruipend mannetje en gaan ze op zoek naar een vrouwtje om 
zich op vast te hechten. Het mannelijke stadium duurt ongeveer twee jaar, waarna een 
geleidelijke omvorming gebeurt naar een vrouwelijk stadium. Deze transformatie duurt 
ongeveer 60 dagen. Gedurende deze periode kunnen zich bovenop deze transformerende 
schelp nog andere muiltjes vastzetten tot er een keten van ongeveer 12 exemplaren is 
gevormd. Gemiddeld gaat er zich één extra exemplaar per jaar vasthechten, en de oudste 
schelpen bevinden zich altijd onderaan de keten. 

Muiltjes worden in hoofdzaak op golfbrekers en strandhoofden aangetroffen. In het Kanaal 
komen ze ook uitzonderlijk diep voor, nl. tot op een diepte van 60 meter [26]. 
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Wetenschappelijke naam
Ensis leei M. Huber, 2015 [1]

De Amerikaanse zwaardschede Ensis leei kwam oorspronkelijk enkel voor aan 
de Amerikaanse oostkust maar bereikte via het transport (van larven) in het 
ballastwater van vrachtschepen Europa. In 1987 werden op het strand van 
Oostduinkerke de eerste schelpen van deze soort gevonden. Al gauw was 
de volledige kustlijn gekoloniseerd. De Amerikaanse zwaardschede is een 
uitgesproken opportunist. De aanwezigheid van deze exoot heeft zowel voor- 
als nadelen. Enerzijds kunnen deze zwaardschedes opgevist en geconsumeerd 
worden (ook door inheemse vogels en vissen), anderzijds kunnen ze visnetten 
beschadigen en mogelijk een negatief effect hebben op de biodiversiteit.

Lector
Thierry Backeljau

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Ensis leei – Amerikaanse zwaardschede. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 8 pp.
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Oorspronkelijke verspreiding

De Amerikaanse zwaardschede leeft van nature aan de Atlantische kust van de Verenigde 
Staten, van Labrador tot North Carolina [2]. De soort komt daar voor in zandige zeebodems, 
vanaf de laagwaterlijn tot een diepte van 20 à 30 meter.

Eerste waarneming in België

De eerste ‘Belgische’ exemplaren van Ensis leei werden op 2 april 1987 op het strand van 
Oostduinkerke gevonden, tussen exemplaren van de lokale Grote zwaardschede Ensis 
magnus en het Klein tafelmesheft Ensis minor. Enkele dagen later werden ook in Zeebrugge 
exemplaren gevonden. Door de grote afstand tussen beide waarnemingsplaatsen, nam 
men aan dat de Amerikaanse zwaardschede op dat moment wellicht al de volledige 
Belgische kust had gekoloniseerd [3].

Verspreiding in België

In de maanden na de eerste waarnemingen kwamen talrijke meldingen binnen, hetgeen 
de aanwezigheid van de Amerikaanse zwaardschede over de ganse Belgische kustlijn 
bevestigde.

Ook nu spoelen op onze stranden nog regelmatig grote aantallen levende Amerikaanse 
zwaardschedes aan, als gevolg van de massale aanwezigheid van deze soort op de 
subtidale zandbanken. Zo werden in het najaar van 2006 zelfs tot 350 exemplaren per m2 
gevonden voor de kust van Koksijde, op een diepte van ongeveer 2 meter [4].

Op de Vlakte van de Raan – ongeveer 5 km vóór de kust van Knokke-Heist – vonden 
wetenschappers in 1999 dichtheden tot 1.200 Amerikaanse zwaardschedes per m2. 
Dergelijke recordaantallen werden in de volgende jaren niet meer waargenomen [5]. In 
Nederland werden echter nog grotere dichtheden gevonden: tot zelfs 2.000 exemplaren 
per m2 [6].

Er zijn drie stabiele populaties van de Amerikaanse zwaardschede aangetroffen voor 
de Belgische kust, namelijk rond de Nieuwpoortbank, op de Oostendebank en op de 
noordelijke flank van de Vlakte van de Raan [7]. De soort werd vroeger ook gezien op de 
noordelijke flank van de Wenduinebank, maar tegenwoordig is het onduidelijk hoe het met 
deze populatie gesteld is [7]. De soort komt bij ons vaak voor in associatie met een andere 
bivalvesoort, met name Abra alba [7].

Bovenvermelde densiteiten vormen allicht nog een onderschatting daar de stalen 
doorgaans worden genomen met een Van Veen grijper. Amerikaanse zwaardschedes 



Weekdieren - 501

zitten verticaal in zandige en slikkige bodems en bij verstoring – bv. het op de bodem 
vallen van een grijper – trekken deze dieren zich bliksemsnel terug in de bodem, tot wel 
50 cm diep [6, 8]. Een Van Veen grijper bemonsterd gemiddeld slechts de bovenste 10 tot 
15 cm van de zeebodem waardoor een onbekend aantal zwaardschedes ontsnappen aan 
de monstername [9].

Verspreiding in onze buurlanden

De Amerikaanse zwaardschede werd voor het eerst opgemerkt in Europese wateren in 
juni 1979, meer bepaald in de Duitse Bocht op de grens tussen de Duitse en Nederlandse 
Waddenzee (figuur 1). Men vermoedt echter dat de introductie hier reeds begin 1978 heeft 
plaatsgevonden. In de daaropvolgende jaren heeft de soort zich zowel in noordelijke, als in 
zuidelijke richting uitgebreid [10]. Deze graduele kolonisatie staat in contrast met resultaten 
van een genetisch onderzoek dat suggereert dat er meerdere introducties in Europa zijn 
gebeurd [11]. 

De eerste waarneming uit Nederland dateert van 1982 op Schiermonnikoog, één van 
de Waddeneilanden [13]. Sindsdien nam de soort daar spectaculair toe en konden dichte 
populaties zich vestigen over de gehele kustlijn.

In Frankrijk werden de eerste exemplaren gevonden in januari 1988 in Bray-Dunes, dicht 
tegen de Belgische grens [14]. De soort werd ondertussen al teruggevonden tot St. Vaast-
la-Hougue, in Normandië [15] en zelfs al in de Golf van Biskaje [16, 17]. 

In het Noorden komt de soort voor langs de Noorse kust (tot Oslo), in Deense en Duitse 
kustwateren, langs de westkust van Zweden tot in het zuiden van de Baltische Zee [12].

Figuur 1: Introductiepatroon van de Amerikaanse zwaardschede in Europa. (Bron: VLIZ 
adaptatie naar Severijns, 2002 [12]).
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Ook de oversteek naar Groot-Brittannië bleek geen probleem. De Amerikaanse 
zwaardschede komt er nu voor vanaf het estuarium van de Humber in het noorden tot 
aan Newhaven in het zuiden [12, 18]. De soort werd ook al aangetroffen in het Firth of Forth 
estuarium [19] dichtbij Edinburgh, in Angle Bay, het westelijk deel van de Milford Haven [20] 
en in de Baai van Liverpool [16, 21].  

Omdat Ensis leei in Europa geïntroduceerd werd in het koudere deel van zijn thermale 
niche, is de kans reëel dat de soort door de klimaatopwarming niet enkel een noordwaartse 
maar tevens een zuidwaartse uitbreiding van zijn leefgebied zal kennen [22]. 

Wijze van introductie

Er wordt aangenomen dat de Amerikaanse zwaardschede in onze contreien werd 
geïntroduceerd via het ballastwater van schepen. Gezien de ingegraven levenswijze van 
de volwassen individuen, gaan wetenschappers ervan uit dat het de planktonische larven 
waren die naar Europa werden getransporteerd [12, 14]. Verdere verspreiding langsheen de 
Europese kusten zou dan vooral gebeuren door het passief meeliften van de larven met 
de zeestromingen. Consumptie en wegwerpen van in Nederland gevangen Amerikaanse 
zwaardschedes in Zuid-Europese landen verhoogt het risico op de introductie van deze 
soort in die landen [16].   

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Amerikaanse zwaardschede is een uitgesproken opportunist. Dit schelpdier is terug 
te vinden in zandige en slikkige bodems en blijkt ook te kunnen gedijen op droogvallende 
zandbanken [2]. Dit verklaart het abundant voorkomen van deze soort in de Belgische 
wateren [14, 23]. Omdat de Amerikaanse zwaardschede zich snel kan ingraven, kan de soort 
zich vestigen op dynamische plekken met sterke getijdestromingen en golven [24, 25].  Het 
is bovendien een soort die heel snel groeit – tot wel 14 cm in twee jaar tijd [24] – en ook het 
ganse jaar door nakomelingen kan produceren [6, 26]. Ook de afwezigheid van zijn natuurlijke 
predatoren (o.a. de slak Polinices heros en de snoerworm Cerebratulus lacteus) in Europa 
draagt bij tot de succesvolle verspreiding van de soort [16, 27], al staat de Amerikaanse 
zwaardschede in onze contreien ook reeds op het menu van enkele vogelsoorten [6, 28, 29].  

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Amerikaanse zwaardschede graaft zich in zandige en slikkige bodems verticaal in. Dit 
betekent dat de soort niet kan voorkomen op rotskusten. Rotskusten hoeven echter geen 
barrière te vormen voor zijn verdere verspreiding, omwille van de larvale stadia van deze 
soort. Deze stadia zijn namelijk planktonisch, wat betekent dat ze zich vrij in de waterkolom 
bevinden en zich kunnen laten meevoeren door zeestromingen. Dit planktonisch stadium 
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duurt ongeveer twee tot vier weken en in die tijd kunnen de larven zich al tientallen 
kilometers van hun oorspronkelijke gebied verplaatst hebben, voorbij rotsige barrières [12].
Volgens habitatmodellen is de ideale diepte voor Ensis leei tussen 0 en 67 meter en kan 
de soort gedijen bij een minimum wateroppervlaktetemperatuur van 3-18 °C en bij een 
maximum wateroppervlaktetemperatuur van  20-26 °C [30]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Bijna overal waar de Amerikaanse zwaardschede zich vestigt, groeit de populatie in een 
paar jaar tijd zodanig snel dat hun aantallen al gauw tien tot honderdmaal hoger liggen dan 
de andere, inheemse weekdiersoorten. Hoewel er nog geen rechtstreeks negatief effect 
werd aangetoond van Ensis leei op de inheemse soorten (Grote zwaardschede (Ensis 
magnus), Kleine zwaardschede (Ensis ensis) en Klein tafelmesheft (Ensis minor)), zijn de drie 
inheemse soorten op veel plaatsen in West-Europa erop achteruit gegaan sinds de komst 
van de Amerikaanse soort [12]. Officieel zijn er nog geen extincties vastgesteld, maar het lijkt 
erop dat Ensis minor en Ensis magnus volledig weggeconcurreerd zijn langs de Belgische 
kust [16]. Daarnaast zijn enkele andere soorten tweekleppigen, bv.  Spisula subtruncata, 
Mactra stultorum en Cerastoderma edule in aantal verminderd [7]. Tevens kunnen hoge 
densiteiten aan Amerikaanse zwaardschedes het oorspronkelijk habitat wijzigen [31]. De 
verhoogde accumulatie van sediment kan tevens de borstelwormen affecteren. Zo werd er 
bij ons een verschuiving geobserveerd van Lanice conchilega naar Owenia fusiformis [7, 32].

De grote aantallen Amerikaanse zwaardschedes die de laatste jaren worden gevonden, 
vormen eveneens een mogelijke voedselbron voor bv. vogels en vissen. Op zee kunnen 
vogels, zoals de eidereend en Zwarte zee-eend, op de exoot jagen. Maar omdat het geen 
eenvoudige opdracht is om de zwaardschedes – die zich met hun ‘voet’ in de zeebodem 
verankeren – los te krijgen, worden hoofdzakelijk schelpen gegeten die uit de bodem zijn 
losgeraakt. Ook scholeksters en meeuwen doen zich vaak te goed aan zwaardschedes 
wanneer deze na een storm massaal op de stranden aanspoelen [6]. Pladijs, schar, tong [7, 

8] en kabeljauw [16] voeden zich eveneens met deze tweekleppigen. 

Tijdens het vissen kunnen grote pakketten van lege Amerikaanse zwaardschede-schelpen 
in de visnetten terechtkomen. De randen van de schelpen kunnen de netten ernstig 
beschadigen [33]. Niettegenstaande wordt er in bepaalde streken actief op zwaardschedes 
gevist daar ze er culinair erg gewaardeerd worden [12, 34]. In Europa is dit het geval met de 
Kleine zwaardschede Ensis ensis, wat op veel plaatsen leidde tot de achteruitgang van 
deze soort. Vooral in Zuid-Europa worden veel zwaardschedes gegeten. In Nederland 
vist men op de Amerikaanse zwaardschede, maar de geviste schelpen worden vooral 
uitgevoerd naar Zuid-Europa. Gezien zwaardschedes zich diep in de bodem bevinden 
en met traditionele tuigen moeilijk te vangen zijn, werden speciale toestellen ontwikkeld 
die tot 30 cm in de zeebodem kunnen dringen om zo de dieren onbeschadigd te kunnen 
vangen [6]. Ook in Belgische (gespecialiseerde) viswinkels worden zwaardschedes te koop 
aangeboden, maar deze zijn hoofdzakelijk geïmporteerd vanuit Nederland [35]. Momenteel 
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is het vissen op deze zwaardschedes verboden in België. Er wordt verwacht dat de impact 
op het ecosysteem van dergelijke visserij in België beperkt zou zijn, zolang het vissen op 
kleine schaal zou plaatsvinden, zoals tegenwoordig in Nederland [7]. 

Specifieke kenmerken

In Europa wordt de Amerikaanse zwaardschede 12 tot 17,5 cm lang [12], terwijl de 
exemplaren in zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied (Noord-Amerika) tot 25 cm lang 
worden. Doorgaans treedt er een sterke tot matige kromming op in beide schelphelften en 
gaapt de schelp aan beide uiteinden. De gemiddelde lengte/breedte verhouding van de 
schelpen bedraagt 6,2.

De Grote zwaardschede Ensis magnus en de Kleine zwaardschede Ensis ensis hebben 
een grotere gemiddelde lengte/breedte verhouding van respectievelijk 7,4 en 8,0 en zijn 
dus over het algemeen iets slanker dan hun Amerikaanse neef. Een duidelijk kenmerk dat 
enkel bij de Amerikaanse zwaardschede is aan te treffen, is een duidelijke kromming in 
de mantelbocht (zie figuur 2). In de Noordzee worden zelden individuen ouder dan 5 jaar 
gezien [7]. 

De Amerikaanse zwaardschede leeft doorgaans in zandige en slikkige bodems. De soort 
zit verticaal ingegraven in de bodem, waarbij enkel de achterzijde met de twee sifonale 
openingen zichtbaar is. Bij gevaar trekken ze zich door middel van de goed ontwikkelde 
voet snel terug in het sediment [12]. Bij stormweer en aanlandige wind worden de 
schelpenbanken losgeslagen en kun je massaal dode exemplaren in dikke pakketten op 
het strand terugvinden.

Net zoals vele andere tweekleppigen of bivalven, voedt deze soort zich vooral met plankton 
[12], dat door de kieuwen uit het water gefilterd wordt. Deze manier van voeden wordt ook 
wel ‘filter-feeding’ genoemd.

Figuur 2: Binnenzijde van een linker klep van de Amerikaanse zwaardschede Ensis leei met 
daarop de spierindruksels van de voorste (rood) en achterste (groen) sluitspier, de mantellijn 
(lichtblauw) en mantelbocht (donkerblauw) [12].
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Wetenschappelijke naam
Mya arenaria Linnaeus, 1758 [1]

De strandgaper Mya arenaria zou in de 16e of 17e eeuw uit Amerika 
geïntroduceerd zijn via scheepvaart. Er zijn echter aanwijzingen dat de Vikingen 
deze soort – intentioneel als voedsel of toevallig in het water in het ruim – al in de 
13e eeuw naar Europa brachten. Door zijn opportunistisch karakter kan de soort 
in diverse omgevingen overleven, wat zijn grote verspreiding verklaart. Het is een 
grote schelpensoort (tot 15 cm) die, wanneer hij in grote aantallen aanwezig is, de 
omgeving sterk kan beïnvloeden. Door zijn ingegraven levenswijze (tot 40 cm diep) 
is zijn aanwezigheid vaak moeilijk vast te stellen.

Lector
Thierry Backeljau

Strandgaper

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Mya arenaria – Strandgaper. Niet-inheemse soorten 
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ). 6 pp.
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Oorspronkelijke verspreiding

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de strandgaper strekt zich uit langs de 
Atlantische kust van Amerika, van Labrador tot North Carolina. De huidige verspreiding in 
de Stille Oceaan, langs de kustlijn van Californië tot Canada en in het zuiden van Alaska, 
is het gevolg van zowel bewuste als onbewuste introducties gedurende de 20e eeuw, in 
combinatie met natuurlijke verspreiding [2, 3].

De strandgaper kwam oorspronkelijk eveneens in Europa voor. De soort was hier immers 
te vinden tijdens het Plioceen (5,3 tot 1,8 miljoen jaar geleden), maar stierf hier uit tijdens 
de ijstijden in het Pleistoceen (1,8 miljoen jaar tot 11.500 jaar geleden) [4]. De soort werd in 
Europa tijdens de Middeleeuwen door de mens opnieuw geïntroduceerd, waardoor hij nu 
als exoot wordt beschouwd.

Eerste waarneming in België

Lang werd aangenomen dat deze soort in de 16e of 17e eeuw in Europa werd ingevoerd 
[5]. Er zijn echter aanwijzingen dat de strandgaper al eerder – tussen 1245 en 1295 – 
in Europa aanwezig was [6]. Deze soort zou dan vanuit Amerika – via Groenland [7] – 
meegereisd zijn met Vikingschepen [8]. Dit zou een tastbaar bewijs vormen dat de Vikingen 
reeds vóór Columbus in 1492 Amerika ontdekten, of zoals de Engelse wetenschappers 
het verwoordden: ‘Clams before Columbus’ [9]. 

Oude resten van mariene schelpen, daterend van de periode 1721-1810, werden 
teruggevonden in Belgische poldergebieden (bv. de Snaaskerke polder). In deze periode 
werd de polder namelijk gebruikt als overstromingsgebied [4], waardoor de schelpen 
achterbleven in de bodem. Hoe dan ook, onderzoek toont aan dat de strandgaper al in de 
19e eeuw een algemene soort was rond Oostende [10].

Verspreiding in België

De strandgaper is nog steeds een veel voorkomende soort in onze havens en estuaria, 
maar wordt ook langs de kust regelmatig teruggevonden [8]. Door zijn diep ingegraven 
levenswijze wordt hij echter vaak over het hoofd gezien.

Verspreiding in onze buurlanden

De strandgaper wordt in Europa al in alle zeeën waargenomen. Hij komt voor van Noord-
Noorwegen tot Zuid-Frankrijk (Arcachon, Golf van Biskaje). Daarenboven heeft deze 
soort de Britse en Ierse eilanden weten te bereiken, waar hij sterk verspreid en algemeen 
voorkomt. Ook in de Zwarte en de Middellandse Zee komt de strandgaper voor [2, 11].
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Wijze van introductie

Volgens wetenschappers is de strandgaper in Europa geïntroduceerd via de scheepvaart 
[8]. De oorspronkelijke introductie door de Vikingen vond mogelijk plaats via ruimwater (het 
water dat zich ophoopt in het ruim van het schip). Recente studies bekrachtigen aan de hand 
van genetische analyses dat de soort afkomstig is vanuit Noord-Amerikaanse populaties 
[12]. Latere introducties konden hebben plaatsgevonden doordat volwassen exemplaren 
en/of larven meegevoerd werden in het ballastwater [7]. De secundaire verspreiding kan 
tevens plaatsvinden door transport van larven via zeestromingen [7]. In Amerika zijn ook 
gevallen bekend waarbij strandgapers meereisden tussen oesters Crassostrea virginica 
die gekweekt worden in aquacultuur [13].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De strandgaper kan goed gedijen in zowel brakke als zoute wateren, waardoor hij op veel 
plaatsen kan overleven. Daarbij komt dat deze dieren zich makkelijk kunnen verspreiden 
in bodems van slib- en zandrijke wateren en dat ze in wisselende temperaturen en 
zoutgehaltes kunnen overleven. Strandgapers tolereren namelijk temperaturen tussen -2 
en 28 °C en verdragen een verlaagde zoutgehalte tot 4-5 psu, waardoor ze brak water 
kunnen koloniseren [2, 11, 14]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte 
van 35 psu.

Zijn ingegraven levenswijze (tot 40 cm diep) biedt bescherming tegen predatie en draagt zo 
rechtstreeks bij tot het succes van de soort. Daarenboven kan de strandgaper zich voeden 
met zowel plantaardig als dierlijk plankton, alsook met opgelost organisch materiaal [4].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De strandgaper is een gravende soort die het best overleeft in zachte bodems met slib, 
zand en grind [11]. Mede hierdoor komt de soort niet voor in de rotsachtige zeebodems van 
Zuid-Europa. In grover sediment heeft de strandgaper een dikkere schelp en een lagere 
predatiedruk. Hier staat tegenover dat het dieper graven in grover sediment veel meer 
energie vraagt dan in fijner sediment [15]. 

De verspreiding van de strandgaper in een getijdengebied wordt bepaald door 
sedimenttransport. Nadat de larven zich hebben gevestigd op het zachte substraat, blijven 
ze niet op dezelfde plek. Golven en getijden kunnen het sediment met de strandgapers 
weer doen opwoelen en transporteren naar een andere locatie [16].

Deze soort is in staat zich qua fysiologie, morfologie en gedrag vlot aan te passen aan 
verschillende milieucondities [17, 18]. Juveniele strandgapers worden echter negatief 
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beïnvloed door de oceaanverzuring. Kleine strandgapers graven zich namelijk minder in in 
zuurder wordend sediment [19-21]. Verder leidt een verhoogde troebelheid tot een verlaging in 
de ventilatiesnelheid van Mya arenaria. Deze reactie biedt tolerantie tegen intermitterende 
troebelheid, maar leidt bij een langdurige blootstelling aan troebel water tot sterfte [22].  

(Potentiële) effecten en maatregelen

Negatieve effecten als gevolg van de aanwezigheid van de strandgaper zijn nog niet 
gekend. De soort was vóór de laatste ijstijden mogelijk inheems in Europa waardoor deze 
vaak als ‘autochtoon’ wordt beschouwd [23].

In Amerika wordt deze soort veel gegeten. Daar heeft de strandgaper dan ook een grote 
economische betekenis. Vaak worden de dieren gewoon even opgewarmd, wat men in 
het Engels ‘clam bakes’ noemt. Deze manier van klaarmaken is sterk gelijkaardig aan onze 
mosselbereiding [24].

Specifieke kenmerken

De strandgaper heeft een stevige ovale schelp, waarvan de buitenkant onregelmatige 
concentrische groeilijnen vertoont. Bij het dichtklappen sluiten de twee schelphelften 
niet perfect aan, vandaar de Nederlandse naam ‘gaper’. De schelp kan tot 15 cm lang 
worden en heeft doorgaans een witte tot beige kleur, afhankelijk van de ondergrond waarin 
gegraven wordt [11, 14].

De strandgaper heeft een ingegraven levenswijze, waarbij de diepte in het sediment 
evenredig is met de leeftijd: schelpjes van één jaar oud zitten doorgaans niet dieper dan 
5-10 cm, terwijl schelpen van 10 jaar tot wel 40 cm diep kunnen zitten.

De soort doet aan suspensie- of filtervoeding: ze nemen zeewater op dat ze filteren over 
hun kieuwen om het nodige voedsel eruit te halen. Ze nemen vooral organisch materiaal, 
algen en microscopisch kleine plantjes en diertjes op. Gezien strandgapers zich ingraven, 
staan ze niet onmiddellijk in contact met het zeewater. Dankzij twee ‘trechters’ of sifons 
voorzien ze een connectie met het water: één trechter dient als instroomopening, terwijl 
langs de andere het water opnieuw uit het dier gepompt wordt. Een volwassen strandgaper 
kan zo op één dag tot 50 liter zeewater filteren [25, 26].
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Wetenschappelijke naam
Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) [1]

De brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata is een Amerikaanse soort 
die in Europa terecht kwam via scheepvaart. De soort komt typisch voor 
in riviermondingen en wordt sinds 1835 in België aangetroffen, eerst in de 
Schelde en later in het IJzerbekken. In Europa veroorzaakt de brakwatermossel 
aangroeiproblemen in veel industriële sites doordat de mosselen zich gaan 
vestigen in koelwatersystemen. Het feit dat deze exoot goed bestand is tegen 
schommelingen in temperatuur en saliniteit maakt het extra moeilijk om efficiënte 
maatregelen te treffen.

Lector
Francis Kerckhof

Brakwatermossel

Mytilopsis leucophaeata

© H. Kobialka
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Oorspronkelijke verspreiding

Het genus Mytilopsis was 60 miljoen jaar terug al aanwezig in Europa [2]. Zo’n 30 miljoen 
jaar geleden werd Amerika vanuit deze Europese populaties gekoloniseerd. In Amerika 
komt de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata voor in estuaria langs de Atlantische 
kust, vanaf de Hudson tot aan de Golf van Mexico. Ongeveer 5 miljoen jaar geleden stierf 
het genus Mytilopsis uit in Europa, maar de soort belandde recent terug in onze streken 
door menselijk toedoen [3-5].

Eerste waarneming in België

In 1835 werd de brakwatermossel waargenomen in de haven van Antwerpen. De soort 
werd toen onterecht beschreven als een nieuwe soort voor de wetenschap, onder de 
naam Mytilus cochleatus [6]. Een volgende gepubliceerde waarneming liet echter lang op 
zich wachten, tot in 1960 de soort opnieuw aangetroffen werd nabij Nieuwpoort [4, 7]. 

Verspreiding in België

De soort wordt bij ons vooral aangetroffen in de koelwatersystemen van enkele bedrijven 
in en rond de haven van Antwerpen [8]. De soort komt eveneens voor in Nieuwpoort [7, 9, 10] 
en in het Kanaal Gent-Terneuzen [11].

Verspreiding in onze buurlanden

In Nederland dateert de eerste waarneming uit 1895, in de Amstel [12]. Meer recent wordt 
de soort vooral gemeld in koelwatersystemen van enkele bedrijven aan de Schelde en de 
Rijn, maar ook vastgehecht aan natuurlijke oppervlakken zoals rotsen en hout, zoals in 
het Kanaal Gent-Terneuzen, het Noordzeekanaal en het Deltagebied [11, 12]. Ook in de Waal 
kunnen er tegenwoordig brakwatermosselen gevonden worden [4].

De soort werd onder andere gevonden in Frankrijk, nabij Caen en Duinkerke [4, 5], en in 
Duitse en Oekraïense wateren [13]. In de zomer van 2010 werden jonge individuen van 
deze soort ontdekt in de Golf van Gdansk, maar het is onduidelijk of ze zich hebben 
ontwikkeld tot volwassen exemplaren en zich hebben kunnen voortplanten [14]. In het 
Verenigd Koninkrijk werd de soort voor het eerst waargenomen in Cardiff (Zuid-Wales) in 
1996 [15] en vervolgens in Kent [16] en Lincolnshire [17]. Uit een Engelse museumcollectie blijkt 
echter dat de mossel in het Verenigd Koninkrijk reeds voorkwam in 1866, en misschien 
zelfs al in 1833. Dit is 150 jaar eerder dan de eerste officiële waarneming [18]. 
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De soort wordt vooral opgemerkt wanneer ze overlast veroorzaakt, meestal in industriële 
koelwatersystemen zoals in het Nederlandse Noordzeekanaal. De soort komt verder voor 
in de Spaanse Guadalquivir rivier [19], in de Baltische Zee nabij Finland [20]  en in de zuidelijke 
Botnische Golf in Zweden [21]. 

Wijze van introductie

Het veelvuldig voorkomen in havengebieden is een sterke indicatie dat deze soort – als 
larve of als volwassen dier – meegevoerd wordt in het ballastwater of vastgehecht op de 
romp van schepen. Gezien ballastwater niet werd gebruikt vóór 1870, moet de initiële 
kolonisatie gebeurd zijn door volwassen exemplaren die zich vastgehecht hebben op een 
scheepsromp [22].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De brakwatermossel is – zoals zijn naam al laat vermoeden – als estuariene soort 
goed bestand tegen schommelingen in saliniteit [21]. Verder lijkt deze exoot ook goed 
temperatuurvariaties te tolereren. Dit maakt van de brakwatermossel een eurytope soort, 
wat betekent dat hij in een waaier van habitats en milieuomstandigheden kan gedijen [23].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Eén van de voornaamste factoren die de verspreiding van deze exoot beïnvloedt, is de 
aanwezigheid van een geschikt substraat voor vasthechting. De brakwatermossel heeft 
immers geen ingegraven levenswijze, maar leeft vastgehecht op harde structuren (net 
zoals de Gewone mossel Mytilus edulis). Wetenschappers noemen dit een ‘epifaunische’ 
levenswijze. Brakwatermosselen hechten zich onder andere vast op stenen en 
waterplanten, maar de grootste aantallen worden bij ons gevonden op kunstmatige, licht 
onregelmatige oppervlakken, zoals betonnen muren en de vaak metalen pijpleidingen van 
koelwaterinstallaties [4].

De tolerantiegraad voor saliniteit is voor de brakwatermosselen sterk afhankelijk van de 
plaats van voorkomen. De individuen die voorkomen in het Scheldegebied bevinden 
zich binnen zoutgehaltes die variëren van 0,1 psu (bijna zoet water) tot 11,7 psu [4]. Ter 
vergelijking: de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Op andere plaatsen 
zijn al exemplaren gevonden in water van 31,6 psu. Experimentele studies hebben een 
optimale (0,2-17,5 psu) en ongunstige (20,0-30,0 psu) saliniteit berekend voor de soort 
[24]. In volle zee zal de soort bijgevolg niet voorkomen, hetgeen de verdere uitbreiding via 
natuurlijke processen beperkt [23]. In zoetwater zijn ze gevonden in het Lincolnshire kanaal 
[25].  
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De larven van de brakwatermossel hebben de capaciteit zich te ontwikkelen bij hoge 
zoutgehaltes (tot 32 psu). Daarom is het mogelijk dat de larven in ballastwater met 
hoge zoutgehaltes lang kunnen overleven, zo de oceaan kunnen oversteken en nieuwe 
plaatsen kunnen koloniseren [21, 23]. Volwassen dieren ondergaan in dergelijke situatie een 
saliniteitsshock (bv. tijdens het transport in ballastwater) en kunnen zo slechts enkele 
weken overleven. Dit vormt enigszins nog een barrière om op deze wijze lange afstanden 
te overbruggen, maar omdat scheepsvervoer steeds sneller gebeurt, kan deze barrière 
geleidelijk wegvallen [24].

De brakwatermossel is goed bestand tegen lage minimumtemperaturen (bv. 6,8 °C in de 
Schelde), maar tijdens de voortplantingsperiode is een watertemperatuur van minimum 
13 °C vereist [8]. Hierdoor kan de soort zich moeilijk vestigen en reproduceren in koudere 
gebieden waar in de zomer de watertemperatuur onder de 10 °C blijft. De soort komt in 
koudere gebieden enkel voor op plaatsen waar de menselijke activiteit de watertemperatuur 
kunstmatig verhoogt (bv. bij koelwatersystemen) [24].  De soort is van nature uit een trage 
kolonisator, wat onder andere te wijten is aan de saliniteitsbarrières van de open zee 
enerzijds en het zoetwater anderzijds. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De brakwatermossel veroorzaakt aangroeiproblemen in veel industriële sites in Europa, 
zoals in kerncentrales en chemische fabrieken [4]. De koelwatersystemen zuigen water aan 
om bepaalde industriële processen af te koelen. De in de waterkolom aanwezige larven 
van de brakwatermossel worden bij deze processen mee opgepompt en kunnen zonder 
probleem de 1 mm zeef aan de ingang van het systeem omzeilen [4].

In het koelsysteem heersen ideale omstandigheden voor wat betreft zuurstof, temperatuur 
en saliniteit. Daarnaast bevinden er zich ook geen predatoren en is er een constante 
aanvoer van voedsel. Bovendien kunnen algen, die met de mossellarven concurreren 
voor ruimte, in deze donkere omgeving niet gedijen. Door al deze factoren kunnen de 
brakwatermosselen blijven groeien tot de industriële processen eronder lijden en men actie 
moet ondernemen. De aangroei vertraagt immers de stroomsnelheid in de pijpen en kan 
leiden tot verstoppingen [4, 25]. 

Als remedie tegen deze wildgroei is het toedienen van biociden, zoals chloor, de 
goedkoopste en meest efficiënte oplossing. Een probleem hierbij is dat adulte mosselen 
hun schelpen kunnen dichtklappen en zo hun lichaam tijdelijk kunnen isoleren. De larven 
zijn kwetsbaarder en kunnen wel met deze methode bestreden worden [26]. Biociden 
kunnen het best gebruikt worden tijdens de paaiperiode(s) als de larven massaal aanwezig 
zijn in de waterkolom en de volwassen dieren doorgaans verzwakt zijn als gevolg van het 
paaien. Het gebruik van biociden tijdens de paaiperiodes wordt even efficiënt geacht als 
het gebruik gedurende het ganse jaar. Deze methode kan gecombineerd worden met 
een voorspelling van de aanwezigheid van larven in de waterkolom op basis van een 
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wijzigende watertemperatuur, wat een heel gerichte bestrijding toelaat [4].
Momenteel bedraagt de toegestane dosis van een chloorbiocide (natrium hypochloriet) 
0,2 mg/l [27], maar dat blijkt te weinig voor een effectieve bestrijding van de larven. Een 
minimale dosis die effectief werkt voor bestrijding bij een korte periode van 30 minuten 
is 0,6 mg/l. Als alternatief voor chloorbiocide wordt perazijnzuur aanbevolen. Deze stof 
is makkelijker biologisch afbreekbaar. Bovendien blijft het werken onder verschillende 
pH- en temperatuurcondities, en is het minder corrosief dan andere commerciële 
perazijnzuurproducten. Een dosis van 1,5 mg/l gedurende één uur verschilt hier vanuit 
economisch standpunt niet van een behandeling van 15 minuten met een dosis van 6 
mg/l. Toch wordt voorgesteld om de eerste strategie toe te passen, aangezien een langere 
behandelingsperiode een groter aantal larven zal doden [28, 29].

Specifieke kenmerken 

De brakwatermossel is nauw verwant met de zoetwaterexoot Dreissena polymorpha, bij 
ons bekend onder de naam driehoeksmossel of zebramossel.

De sterke gelijkenissen tussen beide soorten levert soms moeilijkheden op bij determinatie. 
Het betrouwbaarste determinatiekenmerk voor de brakwatermossel Mytilopsis 
leucophaeata is de aanwezigheid van een uitsteeksel – apofyse genoemd – langs de 
binnenzijde van de schelp ter hoogte van de groeipunt of ‘umbo’ van de schelp (figuur 
1). Dit uitsteeksel heeft de vorm van een driehoekige tot soms ronde tand, waarop de 

Figuur 1: Bovenaan: de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata, met aanduiding van 
de apofyse (groene pijl); Onderaan (ter vergelijking): de driehoeksmossel of zebramossel 
Dreissena polymorpha. Bron: Annick Verween [4].
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retractorspieren zijn vastgehecht [4]. Bij volwassen dieren kan men ook een onderscheid 
maken op basis van de schelplengte: de schelp van de brakwatermossel blijft eerder klein 
(1 tot 2 cm), daar waar de schelp van de driehoeksmossel doorgaans 4 cm lang kan zijn 
[30].

Het voedsel van de brakwatermossel bestaat grotendeels uit plantaardig en dierlijk 
plankton (fyto- en zoöplankton). Daarnaast voeden ze zich ook met bacteriën, detritus 
(dode organische materie) en ander organisch materiaal [4].
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Wetenschappelijke naam
Petricolaria pholadiformis (Lamarck, 1818) [1]

De Amerikaanse boormossel heeft zijn wetenschappelijke naam, Petricolaria pholadiformis, 
zeker niet gestolen. In het Latijn betekent ‘petra’ rots of steen, terwijl ‘cola’ komt van ‘colo’, wat 
‘bewonen’ betekent; ‘Pholadiformis’ wordt verklaard als ‘de vorm van een pholade’, terwijl een 
‘pholade’ een boormossel is. Deze soort heeft dus de vorm van een boormossel die woont in 

rotsen of stenen [2].

De Amerikaanse boormossel Petricolaria pholadiformis kwam oorspronkelijk enkel 
langs de oostkust van Noord-Amerika voor, maar werd omstreeks 1890 in 
Europa geïntroduceerd (Engeland) samen met het transport van Amerikaanse 
oesters Crassostrea virginica. De planktonische larven van de Amerikaanse 
boormossel bereikten in de hierop volgende jaren de rest van Europa door zich 
te laten meevoeren met de zeestromingen. De soort werd in 1899 voor het eerst 
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Oorspronkelijke verspreiding

De Amerikaanse boormossel was oorspronkelijk enkel gevestigd langs de oostkust van 
Amerika, van de Saint Lawrencebaai in Canada tot in de Golf van Mexico [3].

Deze tweekleppige boort een gang in turf- en veenlagen, hout, harde klei of kalksteen, 
waar het de rest van zijn leven in verblijft. Jonge individuen worden ook in mosselbanken 
waargenomen. Hun woongebied strekt zich uit vanaf de uiterste laagwaterlijn tot midden 
in het zeewaarts gelegen getijdengebied [4, 5].

Eerste waarneming in België

De Amerikaanse boormossel werd voor het eerst waargenomen nabij Nieuwpoort, in 1899 
[6]. In 1900 en 1901 werd opnieuw melding gemaakt van de soort, deze keer in Koksijde 
en Wenduine. Nog een jaar later werd deze exoot aangetroffen tussen Klemskerke en 
Blankenberge [7, 8].

Verspreiding in België

Sinds 1901 wordt de Amerikaanse boormossel als een algemene soort voor de Belgische 
kust beschouwd [8]. Een studie van de klei- en turfbanken te Raversijde (Oostende) wees 
uit dat de Amerikaanse boormossel er veel voorkwam in de eerste helft van de 20e eeuw [9] 
en ook meer recente studies bevestigen het succes van deze soort in Belgische kuststreek 
[10].

Gegevens van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO - Visserij) 
tonen aan dat de Amerikaanse boormossel vooral wordt aangetroffen in de kustzone van 
het Belgisch deel van de Noordzee, meer bepaald in het oostelijke deel – Zeebrugge tot aan 
de Scheldemonding – in de nabijheid van oude of nieuwe baggerloswallen. Het voorkomen 
van de soort wordt sinds de jaren ‘90 gekenmerkt door een oostwaartse verschuiving 
vanuit Zeebrugge, waardoor de grootste aantallen tegenwoordig gevonden worden nabij 
de Scheldemonding. Eind de jaren ‘80 werd de soort nog sporadisch waargenomen langs 
de Westkust, maar in de daaropvolgende jaren werd hij er niet meer aangetroffen [11]. In 
december 2012 werden opnieuw 100 individuen van de Amerikaanse boormossel geteld 
bij Ster der Zee in Koksijde (Westkust), waarvan 14 levende exemplaren [12]. Deze exoot 

in Belgische wateren waargenomen, nabij Nieuwpoort. Nu leeft de soort vooral 
ter hoogte van onze Oost- en Middenkust. Deze exoot boort gangen in turf- en 
veenblokken, hout, harde klei en kalksteen. In aangespoelde veenblokken zitten 
vaak nog levende individuen. Lege schelpen spoelen vaak aan op onze stranden.
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kan plaatselijk hoge dichtheden bereiken, gaande van honderden [13] (ten zuidoosten van 
de Thorntonbank) tot duizend individuen per m² (periode 1994-2001) [10].

 
Verspreiding in onze buurlanden 

De Amerikaanse boormossel werd voor het eerst (rond 1890) in Europa waargenomen in 
Essex (Zuidoost-Engeland). Van hieruit verspreidde de soort zich op een natuurlijke wijze in 
noordelijke richting tot aan de Humbermonding. De larven van de Amerikaanse boormossel 
leven vrij in de waterkolom en laten zich passief meevoeren met de zeestromingen. Zo 
bereikte de soort tegen 1899 het Europese continent, ter hoogte van de Belgische kust. 
Van hieruit verspreidde de Amerikaanse boormossel zich vooral noordwaarts. In 1906 werd 
de soort al in het noorden van Nederland (Vlieland) gesignaleerd en palmde ze vervolgens 
het Duitse Waddengebied in. In 1907 bereikte deze exoot de Deense Noordzeekust en 
in 1910 werd deze boormossel gesignaleerd in het Skagerrak. Twintig jaar later werd de 
Amerikaanse boormossel zelfs aangetroffen in het westelijk deel van de Baltische Zee [4, 5, 

8].

In zuidelijke richting verliep de verspreiding van de Amerikaanse boormossel heel wat 
moeizamer. In 1903 werden de eerste exemplaren in Duinkerke gevonden. In 1910 
zag men de soort ook in Calais en in 1914 in Boulogne-sur-Mer, zijn meest zuidelijke 
voorkomen tot nu toe. Wetenschappers wijten deze moeizame zuidelijke verspreiding aan 
de overheersende noordoostelijke stromingen ter hoogte van oostelijke Noordzeekusten, 
waardoor de vrijlevende larven moeilijk naar het zuiden getransporteerd worden [4, 5, 8].

Sedert de snelle gebiedsuitbreiding in het begin van de 20e eeuw is er relatief weinig 
veranderd in de verspreiding van de soort [5]. Op sommige plaatsen is hij er wel op 
achteruitgegaan of verdwenen, zoals in de Deense Waddenzee. Vermoedelijk lag dit aan 
een gebrek aan aanpassingsvermogen, plaatselijke parasieten of competitie [14, 15].  

De soort heeft zich ook al gevestigd in de Middellandse Zee, zo werden er al sinds 2007 
individuen gevonden in de Golf van Saronikos (Griekenland). Men veronderstelt dat de 
soort hier terechtkwam door transport per schip [16]. Ook in de Egeïsche zee en de Ionische 
zee is de soort teruggevonden. Verder komt de soort ook meer noordelijk voor in het 
Kattegat en het Skagerrak en zelfs in Zuidoost-Alaska [1].

Wijze van introductie

De introductie in Zuidoost-Engeland gebeurde samen met de import van Amerikaanse 
oesters Crassostrea virginica, waartussen de Amerikaanse boormossel verscholen zat. De 
exoot kon zich verstigen en vergrootte zijn areaal door zijn larven te laten meeliften op de 
zuidwaartse stromingen (ter hoogte van de Engelse oostkust), waardoor de soort snel de 
Belgische kust bereikte en zich vestigde [5, 17].
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De vrouwelijke Amerikaanse boormossel produceert jaarlijks zo’n 3 tot 3,5 miljoen eitjes. 
De larven kunnen zich over grote afstanden verspreiden, door passief mee te liften met 
de zeestromingen [5]. Volwassen Amerikaanse boormosselen kunnen zich ook verspreiden 
met de stromingen door zich in te boren in drijvend hout.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Amerikaanse boormossel is afhankelijk van de aanwezigheid van turf-, veen- of 
kleibanken om zich te vestigen. De soort wordt enkel aangetroffen in fijne sedimenten met 
een mediane korrelgrootte van <250 µm en komt niet voor in afwezigheid van slib [10]. Hij 
boort er een gangetje in en blijft daar zijn ganse leven. Op plaatsen waar er niet te veel 
ophoping van zand is boven op de turf- en kleibanken, is de soort heel succesrijk.

Het ingegraven dier heeft twee buizen of sifons die tot boven het bodemoppervlak 
komen: één voor de instroom van water en voedsel; de andere voor het afvoeren van 
water en voedselresten. Op plaatsen waar er echter veel zandophoping is, kunnen de 
sifons bedolven worden onder het zand. Hierdoor verliest de Amerikaanse boormossel 
het contact met het zeewater (zijn zuurstof- en voedselbron) en sterft hij [4, 5, 9]. Soms wordt 
de Amerikaanse boormossel ook aangetroffen in zandbodems waar veel kokers van de 
kokerworm Lanice conchilega in aanwezig zijn die het zand vasthouden [18].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Petricolaria pholadiformis kende een snelle verspreiding langs de Belgische kust in 
het begin van de 20e eeuw [8] en heeft mogelijk bijgedragen tot de achteruitgang van 
de inheemse Witte boormossel Barnea candida in deze periode, al bestaat er hier geen 
sluitend bewijs voor [4, 14]. De Witte boormossel is na 1950 terug aan een opmars bezig 
[5, 9, 17]. In 1993 werd de Witte boormossel op verschillende locaties langs de Belgische 
kust waargenomen en zowel deze inheemse soort als de exoot bleken er naast elkaar te 
leven. De Amerikaanse boormossel verkiest de blootgestelde turf- en kleibanken, terwijl 
de Witte boormossel meer zandophoping verdraagt [5, 9]. De populatie van Amerikaanse 
boormossels gaat er ter hoogte van Raversijde wel op achteruit door de verzanding van 
de aanwezige turf- en kleibanken [9].

Maatregelen tegen de Amerikaanse boormossel zijn tot nog toe niet getroffen aangezien 
de soort nergens een aantoonbaar probleem lijkt te vormen. Op bepaalde locaties gaat de 
populatie er op een natuurlijke wijze achteruit [19].
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Specifieke kenmerken

De schelp van de Amerikaanse boormossel is langwerpig cilindrisch en heeft een witte 
kleur aan de buitenzijde. De buitenzijde van de schelpen is eerder vuilwit tot vleeskleurig, 
de binnenzijde is glanzend wit. De Amerikaanse boormossel bereikt een grootte van 5 tot 
6,5 cm [4].

Vanuit de top van de schelp vertrekken ribben die in het voorste deel van de schelp dik zijn 
en dunner worden naar het achterste deel. Deze ribben worden gekruist door groeiringen, 
waarbij op de plaats van de kruising telkens een verdikte knobbel zit. Het is met deze 
knobbels dat het dier zich een gang graaft.

De Amerikaanse boormossel lijkt sterk op de inheemse Witte boormossel Barnea candida 
en kan er gemakkelijk mee verward worden. De inheemse soort heeft echter een duidelijk 
omgeslagen voorrand of lip en bezit een extra schelpstuk aan de bovenkant van de schelp. 
De verdikte knobbels zijn bij de Witte boormossel veel scherper dan bij de Amerikaanse 
soort. Een ander verschil tussen de twee soorten heeft betrekking op de aanwezigheid 
van de slottanden: de Witte boormossel heeft er geen, terwijl de Amerikaanse boormossel 
er twee heeft op de rechterschelp en drie op de linkerschelp [4, 20, 21]. Een derde opvallend 
verschil bevindt zich langs de binnenzijde van de schelp. Bij de Witte boormossel is er onder 
de top een lang uitsteeksel aanwezig dat men ‘apophyse’ noemt, terwijl de Amerikaanse 
boormossel dit niet bezit [19].

Beide boormosselsoorten worden vaak aangetroffen in een uitgerekte of gedrongen vorm, 
afhankelijk van het soort bodem waarin ze leven [5]. Vaak leven ze in matig hard tot hard 
substraat in de zeebodem, zoals veen, hout en kalksteen. Hoe harder het substraat hoe 
gedrongener de vorm. 

De Amerikaanse boormossel komt voor vanaf de getijdenzone tot een diepte van ongeveer 
15 meter. Ze kan ook in slikgebieden ingegraven zitten in stevige klei en in mosselbanken 
leven. Bij het boren worden mechanische bewegingen met de schelpkleppen gemaakt.

De dieren zijn van gescheiden geslacht en op z’n vroegst geslachtsrijp aan het eind van 
het derde levensjaar. Eitjes en zaadcellen worden vrij in het water geloosd tussen juli en 
september. Amerikaanse boormossels worden tot 10 jaar oud [2].

Bij een strandwandeling kun je dikwijls gaatjes in het zand vinden. Vaak is dit de 
instroomopening van een ingegraven worm of schelpdier. Vind je een 8-vormig gaatje, dan 
zou het wel eens om een Amerikaanse boormossel kunnen gaan [17]. Verder worden tijdens 
een strandwandeling enkel linker- of rechterhelften van deze soort aangetroffen. Dit is het 
resultaat van de schelp-stromingsinteractie, waarbij de twee verschillende schelphelften in 
een andere richting worden uitgestuurd door hun ongelijke vorm [5]. 
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Wetenschappelijke naam
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) [1]

Jenkins’ waterhoren Potamopyrgus antipodarum komt oorspronkelijk uit Nieuw-
Zeeland, maar werd omstreeks 1859 naar Europa getransporteerd in vaten met 
drinkwater. Bij het wassen of hervullen van deze vaten moeten de kleine slakjes 
erin geslopen zijn. In 1927 werden in de Schelde, ter hoogte van Antwerpen, de 
eerste exemplaren van Jenkins’ waterhoren in België aangetroffen. De soort komt 
voor in zoet- tot (licht)brakwater. Jenkins’ waterhoren kan zich snel ongeslachtelijk 
voortplanten via parthenogenese. 
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Oorspronkelijke verspreiding

Het natuurlijk leefgebied van Jenkins’ waterhoren omvat de zoetwaterhabitats in Nieuw-
Zeeland [2, 3].

Eerste waarneming in België

Jenkins’ waterhoren werd voor het eerst in België waargenomen op 26 maart 1927 in de 
Schelde, nabij Antwerpen [4].

Verspreiding in België

Naast het feit dat Jenkins’ waterhoren bij ons algemeen aan te treffen is in zoetwater 
[5], o.a. in de grachten en vijvers van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark te Retie 
(Provincie Antwerpen) [6], komt ze eveneens voor in de Zeeschelde [7, 8] en sinds 1999 ook 
in het Kanaal Gent-Terneuzen [9]. Ook op verschillende brakwaterlocaties in de Zwinstreek 
[10] en de polders [5] wordt deze slak aangetroffen.

Verspreiding in onze buurlanden 

Jenkins’ waterhoren werd vanuit Nieuw-Zeeland eerst in Australië geïntroduceerd. Vanuit 
Australië of Tasmanië werd deze slak naar Europa gebracht, waar het voor het eerst 
waargenomen werd in het Theems-estuarium, in 1859. Deze exoot verspreidde zich van 
hieruit verder en tegen 1920 had Jenkins’ waterhoren gans Groot-Brittannië gekoloniseerd: 
van de Shetland-Eilanden in het noorden tot de Scilly-Eilanden in het zuiden. De verspreiding 
in Schotland beperkt zich tot de kustgebieden [11-13].

Rond 1900 bereikte deze exoot het Europese vasteland en is er nu wijdverspreid [11]. Deze 
slak is voor het eerst in Nederland waargenomen in 1913, in een sloot nabij Amsterdam. 
Mogelijks was de soort hier reeds eerder aanwezig. Tegenwoordig is het een algemene 
soort in een groot deel van Nederland [12].

Wijze van introductie

Jenkins’ waterhoren kwam vermoedelijk bij ons terecht via de scheepvaart [7], meerbepaald 
als verstekeling in de drinkwatervaten van schepen uit Nieuw-Zeeland. Zo bereikte deze 
exoot Australië en Engeland [12], tussen 1850 en 1860 [2, 3]. De soort kwamen waarschijnlijk 
in het Theems-estuarium terecht na het wassen en uitspoelen van de vaten [11]. Een andere 
piste is een introductie via ballastwater [14].
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Kolonisatie vanuit het Theems-estuarium langsheen de Engelse kust gebeurde aanvankelijk 
traag, maar eenmaal de zoetwatergebieden werden bereikt versnelde de kolonisatie. 
Jenkins’ waterhoren verspreidde zich aanvankelijk langs grote stromen en kanalen, waarna 
de kleinere rivieren werden ingenomen [11].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Jenkins’ waterhoren kan zich heel snel en het hele jaar door ongeslachtelijk 
(parthenogenetisch) voortplanten [15]. De reproductiepiek situeert zich tussen april en 
augustus [10]. Elk legsel kan 20 tot 120 embryo’s bevatten en één vrouwtje kan tot wel 230 
jongen per jaar voortbrengen [14]. 

De soort wordt gekenmerkt door een groot aanpassingsvermogen aan uiteenlopende 
milieuomstandigheden, zoals de stroomsnelheid, de zuurtegraad en de voedselrijkdom 
van het water [10]. Deze slakjes kunnen gemakkelijk korte droge periodes overleven. Op 
een natte ondergrond kunnen ze zelfs tot 50 dagen droogte overleven [16] en tolereren 
ze wisselende temperaturen (0 tot 28 °C, met een maximum tot 43 °C gedurende korte 
perioden). Verder is het zeer waarschijnlijk dat Jenkins’ waterhorens hun schelpmorfologie 
aanpassen aan de heersende stroomsnelheden [17]. Ook vertonen ze een brede tolerantie 
naar de ondergrond toe: de slakken werden al gevonden op slib, zand, modder, beton, 
straatkeien, vegetatie en grind [14]. 

Het gedrag, en bijgevolg tevens de mate van invasiviteit, kunnen mede worden bepaald 
door populatie- en mogelijk genotypische (erfelijke) effecten  [18].

In zijn natuurlijke habitat heeft Jenkins’ waterhoren te maken met verschillende soorten 
parasieten. In de Noordzee is het aantal parasieten dat Jenkins’ waterhoren infecteert 
beperkt tot één soort (Sanguinicola sp., een Trematode). Deze laatste blijkt tevens 
afkomstig uit het oorsprongsgebied van de Jenkin’s waterhoren. De geringere kans tot 
infectie speelt in het voordeel van de soort en werkt verdere kolonisatie in de hand [19]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Jenkins’ waterhoren komt voor in zoet- tot lichtbrak water (0-17,5 psu, optimaal 5 psu), 
maar kan zoutgehaltes tot 32 psu verdragen [10, 12, 15, 20]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft 
een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. In zout water is de soort wel minder actief [15], 
worden er minder nakomelingen geproduceerd en vertraagt de groei van zowel embryo’s, 
als volwassen dieren [21].

De slakken zijn zeer klein (5 à 6 mm), waardoor ze makkelijk in de veren of aan de poten 
van watervogels kunnen blijven kleven. Bij het uitzetten van boten of bij het zwemmen kan 
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de mens de verspreiding eveneens in de hand werken [16]. Dankzij hun harde schelp kan de 
soort zelfs de passage door het darmstelsel van sommige vogels en vissen overleven [20, 22].

Jenkins’ waterhoren leeft meestal op of onder stenen en afval [16]. De soort heeft een heel 
gevarieerd dieet, bestaande uit algen, blauwwieren, kiezelwieren, bepaalde microben en 
plantaardig en dierlijk afval [14, 21]. 

Jenkins’ waterhoren heeft bijna geen natuurlijke vijanden [13]. In Europa wordt de slak 
geïnfecteerd door één enkele parasitaire worm (Sanguinicola sp.). Deze parasiet kan een 
negatief effect uitoefenen op de groei, de vruchtbaarheid en de overleving van de slak. De 
larven van de worm infecteren de slak als tussengastheer [20].

Menselijke activiteiten, zoals het verstoren van de stroming in een rivier (bv. door een 
dam of industriële pollutie), kunnen de verspreiding van deze waterhorens in de hand 
werken. Na dergelijke verstoring gaan de waterkwaliteit en de biodiversiteit er immers 
vaak op achteruit. Dergelijke milieus vormen de ideale plek voor kolonisatie van Jenkins’ 
waterhorens [23].

(Potentiële) effecten en maatregelen

In het begin van de 20e eeuw veroorzaakte deze slak verstoppingen in de zoetwatertoevoer 
van Londen, maar dit probleem kon toen snel worden opgelost door het plaatsen van 
filters [11].

Tegenwoordig gedraagt Jenkins’ waterhoren zich in bepaalde regio’s (niet in België) als 
een echte invasieve soort [2, 16, 22, 24]. Op sommige plaatsen heeft dit slakje grote populaties 
uitgebouwd en kan het tot 97% van de biomassa van ongewervelden uitmaken. De densiteit 
kan oplopen tot 3 à 4 miljoen individuen per m². Bij dergelijke densiteiten consumeren 
deze waterhorens een groot deel van de primaire productie (tot 75%) en treden ze in 
competitie met andere soorten [21]. Ze kunnen de dynamiek van het ecosysteem en de 
stikstof- en koolstofcyclus beïnvloeden [24]. Hierdoor oefenen ze tevens een negatief effect 
uit op de hogere trofische niveaus [16, 22]. Zo kunnen ze de vispopulatie negatief beïnvloeden 
doordat ze andere prooidieren verdrijven. De slakken zijn op hun beurt een arme of zelfs 
onverteerbare voedselbron voor vissen; vissen met deze slakken in hun maag zijn vaak in 
slechte conditie [14]. 

De impact van deze waterhorens op een lokaal ecosysteem wordt bepaald door de 
populatiegrootte van deze exoot en de mate van overlap in dieet met inheemse soorten 
[24]. In kleinere aantallen kan Jenkins’ waterhoren de secundaire productie verhogen [24]. 
Competitie zal ook verminderen bij een groot voedselaanbod, waardoor inheemse soorten 
sneller groeien [25]. 



Weekdieren - 533

Er zijn reeds verschillende manieren bedacht om nieuwe introducties van Jenkins’ waterhoren 
tegen te gaan. Waterrecreanten dienen hun materiaal van het slakje te ontdoen door het 
uit te drogen, te verhitten, te bevriezen, te wassen of aan een chemische behandeling 
(kopersulfaat, Formula 409® Disinfectant, Benzethoniumchloride-verbindingen) te 
onderwerpen [14]. Dit zijn preventieve handelingen, want eens de soort zich vestigt, is ze 
moeilijk te controleren [16]. 

Specifieke kenmerken

Een populatie van Jenkins’ waterhoren kan volledig bestaan uit vrouwtjes die zich 
ongeslachtelijk voortplanten of uit een mix van exemplaren die zich geslachtelijk en 
ongeslachtelijk voortplanten. Er werden ook exemplaren aangetroffen die mannelijke en 
vrouwelijke voortplantingsorganen bezitten (hermafrodiet) [26]. Bij de vrouwtjes die zich 
ongeslachtelijk voortplanten (parthenogenese; door het ontwikkelen van onbevruchte 
eitjes tot volwassen vrouwtjes) zijn de voortplantingsorganen gereduceerd. De embryo’s 
ontwikkelen zich in de broedzak en verlaten hier ook reeds het ei, de dieren zijn dus 
ovovivipaar [10, 15].

De grootte, vorm en versiering van de schelp is zeer variabel. Deze variabiliteit wordt deels 
verklaard doordat de soort zich via parthenogenese kan voortplanten. Door ongeslachtelijke 
voortplanting kunnen klonale afstammingslijnen ontstaan, die vele generaties doorlopen 
zonder (of met geringe) uitwisseling van genetisch materiaal. Door een gebrekkige 
genetische uitwisseling kunnen verschillende lijnen sneller uit elkaar evolueren en er 
verschillend gaan uitzien. Bij volwassen dieren is de schelp 3-11 mm groot (typisch 5 à 6 
mm) en heeft deze vier tot acht rechtsdraaiende windingen. Het oppervlak van de schelp 
is glad, gekield of bezet met stekels. De slak kan zijn huisje afsluiten met een dekseltje (het 
operculum), dit is half doorzichtig, met een kleur die varieert van geel, grijs tot bruin. Het 
lichaam van de slak is grijs gestippeld, de kop is donker gekleurd [15, 21].

Het hormonaal stelsel van voorkieuwige slakken (een groep die men vroeger omschreef 
als ‘Prosobranchia’) is behoorlijk uniek voor ongewervelden en vertoont gelijkenissen met 
dat van gewervelden. Men zou Jenkins’ waterhoren in de toekomst als testorganisme 
willen gebruiken om in het laboratorium de hormoonverstorende effecten van bepaalde 
chemische stoffen te kunnen meten. In de toekomst kan deze soort een alternatief bieden 
voor het testen op gewervelde dieren zoals ratten, honden en apen [27].
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Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Rangia cuneata – Brakwaterstrandschelp. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 7 pp.

Wetenschappelijke naam
Rangia cuneata (G. B. Sowerby I, 1832) [1]

 De Brakwaterstrandschelp heeft in zijn oorsprongsgebied verschillende lokale namen. Eén ervan 
is de ‘Louisiana road clam’, verwijzend naar het gebruik van de schelpen ter vervanging van grind 
voor de bouw van wegen in Louisiana [2]. Daarnaast is het voornamelijk de oogst als voedsel die 

deze soort, vooral in de Golf van Mexico [3], economisch belangrijk maakt. Andere populaire namen 
zijn ‘littleneck clam’ of ‘cocktail clam’. Hoewel deze benamingen eerder verwijzen naar een groep 

van schelpdieren die op elkaar lijken [4, 5].

De brakwaterstrandschelp Rangia cuneata komt oorspronkelijk voor in de Golf 
van Mexico. De soort koloniseerde de Atlantische kust van Noord-Amerika en 
Europa. De eerste Europese melding vond plaats in augustus 2005, in de haven 
van Antwerpen. De introductie gebeurde hoogstwaarschijnlijk door transport van 
larven in het ballastwater van schepen. De brakwaterstrandschelp leeft vooral in 
estuaria, in brak en bijna zoet water. In havens kan de soort voor overlast zorgen 
door zich te vestigen in industriële koelwatersystemen.

Lector
Francis Kerckhof

Brakwaterstrandschelp

Rangia cuneata
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Oorspronkelijke verspreiding

Van oorsprong komt de brakwaterstrandschelp voor in de Golf van Mexico. De soort 
koloniseerde ook de meer noordwaarts gelegen estuaria langs de Noord-Amerikaanse 
oostkust tot de Hudson Rivier (New York) [6]. Buiten de Golf van Mexico wordt deze soort 
beschouwd als een uitheemse, invasieve soort: de introductie vond er plaats via transport 
met ballastwater en niet via natuurlijke verspreiding [7].

Eerste waarneming in België

In augustus 2005 werden voor het eerst kleine individuen van de brakwaterstrandschelp 
aangetroffen in de haven van Antwerpen, in een industriële testinstallatie [8]. Deze installatie 
was opgesteld voor het monitoren van een andere tweekleppige niet-inheemse soort, 
namelijk de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata [9]. Het is echter zeer waarschijnlijk 
dat de soort al enkele jaren voor deze eerste waarneming in de Antwerpse haven aanwezig 
was. In mei 2007 werd in het Verrebroekdok, op Linkeroever, een grote populatie van 
verschillende leeftijden aangetroffen. De aanwezigheid van exemplaren met een leeftijd van 
minstens zes jaar, doet vermoeden dat de introductie in de Antwerpse haven dateert van 
2001, of misschien zelfs wel 2000, toen dit dok in gebruik werd genomen [10].

Verspreiding in België

Na de eerste melding werden vanaf februari 2006 ook in Antwerpse industriële 
koelwatersystemen regelmatig adulte populaties van deze soort gesignaleerd. De 
verschillende vondsten zijn voornamelijk het gevolg van intensieve monitoringstudies [8]. 
Zo werd de brakwaterstrandschelp ook recentelijk gedetecteerd tijdens grootschalige 
inventarisatieacties van de visbestanden in de Gentse haven en het Kanaal Gent-Terneuzen 
[11, 12]. Men vermoedt dat deze exoot nog in andere havens en kanalen voorkomt, maar nog 
niet werd opgemerkt. Mogelijk was er in het verleden ook verwarring met jonge exemplaren 
van andere strandschelpen die voorkomen in estuaria, zoals Mulinia lateralis [8]. In 2019 
werd de soort ook aangetroffen in het kustgebied, de achterhaven van Oostende en in de 
IJzer te Nieuwpoort [13].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste vondst in 2005 in België was meteen ook de eerste waarneming van deze soort 
in Europa [8]. Ondertussen heeft de brakwaterstrandschelp zich ook in onze buurlanden 
gevestigd. In Nederland werden in 2007 drie exemplaren gevonden in de Zuiderpolder van 
het Noordzeekanaal [11]. De soort blijkt hier goed te gedijen en vormt er in Zijkanaal C en 
Zijkanaal F dichtheden tot 200 individuen per m2 [14]. Ook in het IJ in Amsterdam komt de 
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soort tegenwoordig algemeen voor [15, 16] net zoals op ander locaties in Nederland [17-19]. In 
Duitsland komen meldingen uit het Kiel Kanaal en uit een natuurgebied in de omgeving van 
Lübeck [20, 21]. De soort werd in 2011 opgemerkt in de Vistula lagune in Polen. Waarschijnlijk 
is deze strandschelp op deze plaats geïntroduceerd in 2007-2008 door ballastwater van 
schepen komende uit de Noordzee [7, 8, 22-25]. De soort heeft zich ook al gevestigd in de 
Baltische Zee [24, 26, 27], het Verenigd Koninkrijk [28]  en Frankrijk [29-31].

Wijze van introductie

Net zoals dit geval was voor de oostkust van Noord-Amerika, kwam de 
brakwaterstrandschelp allicht in de haven van Antwerpen terecht via het transport van 
larven in ballastwater [7, 8]. Om de introductie van niet-inheemse soorten via deze weg te 
verhinderen, wordt de lozing van ballastwater sinds 2017 via het Ballastwaterverdrag aan 
strengere normen onderworpen [32].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De brakwaterstrandschelp leeft ondiep ingegraven in de bodem en heeft dus een 
zand- of modderlaag nodig om zich te kunnen ingraven [33]. De bodem van industriële 
koelwatersystemen wordt bedekt door een laagje zand of modder, hetgeen de succesvolle 
vestiging van de soort op deze locaties verklaart [8]. Rangia cuneata kan zich makkelijk 
aanpassen aan een wisselende saliniteit (typisch voor estuaria en havengebieden), 
dankzij een intern mechanisme: ‘osmoregulatie’. Daardoor tolereren volwassen 
brakwaterstrandschelpen zoutgehaltes tussen 0 (zoet water) en 33 psu (zeewater), terwijl 
jonge exemplaren variaties tussen 2 en 22 psu verdragen. Door deze eigenschap kan de 
exoot plaatsen koloniseren die door weinig andere schelpdieren bewoond worden [34].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

In de havens zijn zowel de watertemperatuur als saliniteit ideaal voor de overleving van 
de brakwaterstrandschelp [8]. Niettegenstaande zijn hoge saliniteitstolerantie, gedijt de 
brakwaterstrandschelp het best bij zoutgehaltes tussen 5 en 15 psu. Ter vergelijking: de 
Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu. Bij hogere zoutgehaltes ondervindt 
de brakwaterstrandschelp meer concurrentie met andere organismen die in zoute milieus 
voorkomen [34, 35].
 
Verder kan de soort ook bij verschillende watertemperaturen overleven. De jonge dieren 
zijn het gevoeligst en verdragen temperaturen tussen 8 en 32 °C [4]. Reproductie gebeurt 
het best bij een watertemperatuur hoger dan 15 °C en een saliniteit van 0 tot 15 psu [6, 36]. 
In de Vistula lagune (Polen) trad er massale sterfte op door de lage wintertemperaturen [37]. 
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Brakwaterstrandschelpen zijn bestand tegen anoxische condities, maar kunnen uitdroging 
niet overleven [38, 39]. Ze kunnen zich verticaal bewegen in het sediment en dus zichzelf 
ingraven [40]. Volwassen exemplaren prefereren een zacht substraat op dieptes van minder 
dan 6 meter [33, 36, 41-43]. Larven hebben een grotere kans op sterfte bij een combinatie van: 
(1) lage saliniteit en hoge temperatuur; of (2) hoge saliniteit en lage temperatuur [23, 36]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De introductie van de soort kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Aangezien 
de brakwaterstrandschelp een filtervoeder is, draagt hij bij hoge dichtheden bij tot een 
verbeterde waterkwaliteit. Het dier kan mogelijk een voedingsbron vormen voor vissen, 
vogels en krabben. Wanneer bij een lage waterstand de ondiep ingegraven dieren 
bereikbaar zijn, dan zijn meeuwen in staat ze op te pikken en ze van grote hoogte te laten 
vallen op een harde ondergrond tot de schelpen breken [13, 29]. 

Anderzijds kan de soort de omgevingsfactoren beïnvloeden, waardoor andere inheemse 
soorten hier hinder van ondervinden. Daarnaast kunnen ze parasieten en ziektes 
introduceren in nieuw gekoloniseerde gebieden [23]. 

Hoewel de brakwaterstrandschelp een voorkeur heeft voor zachte substraten in estuaria, 
kan hij zich ook vestigen in leidingen indien daar een laagje zacht sediment, zoals zand 
of slib, aanwezig is. Eens gevestigd zal deze tweekleppige de waterstroom beïnvloeden 
waardoor een ophoping van sediment ontstaat. Dit vergemakkelijkt vervolgens de vestiging 
van nog meer individuen. Uiteindelijk veroorzaakt dit proces een slechte waterdoorstroming 
in industriële koelwatersystemen. Preventief kan men de buizen regelmatig reinigen om de 
vestiging van deze soort te voorkomen [4].

De consumptie van zelf verzamelde brakwaterstrandschelpen is niet zonder gevaar. Als 
filtervoeder worden eveneens schadelijke stoffen of microalgen opgenomen. In Europa 
is de soort niet in de handel verkrijgbaar, maar buiten Europa ondergaan de te koop 
aangeboden exemplaren daarom een strenge controle op herkomst en kwaliteit [4, 5]. 
Recent hebben wetenschappers ontdekt dat de soort van grote nutritionele waarde is, en 
daarom zou kunnen gebruikt worden in de kleinschalige aquacultuurindustrie [44]. 

Specifieke kenmerken

Beide schelphelften zijn dik en hebben een min of meer ovale vorm. De buitenzijde van 
de schelp varieert in kleur, van licht bruin tot grijsbruin naar bijna zwart. De binnenkant 
van de schelp is glanzend wit met een blauwgrijze schijn. Verder zijn deze schelpen 
voorzien van een opvallend uitstekende top of ‘umbo’. Volwassen individuen van de 
brakwaterstrandschelp bereiken een grootte van 2,5 tot 6 cm. Het grootste exemplaar 
ooit gevonden had een lengte van 9,4 cm. Op basis van de gemiddelde lengte is berekend 
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dat de soort gemiddeld 4 tot 5 jaar wordt. Op dezelfde manier schatte men dat een groot 
exemplaar van 7,5 cm een leeftijd van 10 jaar moet hebben [4, 45]. 

De brakwaterstrandschelp graaft zich grotendeels in en voedt zich door kleine 
voedseldeeltjes uit het water te filteren [4, 33]. Larven worden tussen maart en november in 
twee periodes vrijgelaten in de waterkolom, telkens nadat het zoutgehalte ongeveer 5 tot 
10 psu-eenheden stijgt of daalt. Na ongeveer zeven dagen vestigen de larven zich op het 
substraat, waarna ze zich ingraven [4, 36].
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Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Anguillicoloides crassus – Zwemblaasworm. Niet-
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Wetenschappelijke naam
Anguillicoloides crassus (Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974) Moravec & 

Taraschewski, 1988 [1]

De zwemblaasworm Anguillicoloides crassus leeft als parasiet in de zwemblaas van 
de Europese paling Anguilla anguilla. Deze kleine rondworm komt oorspronkelijk 
uit Zuidoost-Azië. In de jaren ‘80 kwam de zwemblaasworm in Europa terecht 
door de import van besmette palingen. De verdere verspreiding van deze exoot 
werd via uitzettingen van deze palingen in de hand gewerkt. De eerste Belgische 
waarnemingen dateren van 1985. Sindsdien is de parasiet zeer algemeen aanwezig 
in zowel de wilde als de geweekte palingen. Geïnfecteerde palingen groeien minder 
goed en zijn in het algemeen minder fit. De zwemblaasworm wordt vermeld als 
één van de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de palingbestanden.

Anguillicoloides crassus

Zwemblaasworm 

Lector
Claude Belpaire

© Dan Minchin - Marine Organism Investigations (Ierland)



548 - Wormen

Oorspronkelijke verspreiding

De zwemblaasworm Anguillicoloides crassus is een rondworm die van nature enkel 
voorkomt in Zuidoost-Azië [2]. Deze worm werd pas zeer laat ontdekt, omdat deze parasiet 
slechts een geringe impact uitoefent op zijn natuurlijke gastheer, de Japanse paling Anguilla 
japonica [3]. Omdat er in Japan in het begin van de jaren ‘70 een gebrek aan juveniele Japanse 
palingen heerste, voerde men de Europese paling Anguilla anguilla in voor de kweek [4]. 
Deze vertoonden plots allerhande ziektesymptomen, wat leidde tot de ontdekking van de 
massaal aanwezige zwemblaasworm [3]. In 1974 werd de zwemblaasworm vervolgens 
beschreven als een rondworm die zich parasitair voedt met bloed uit de wand van de 
zwemblaas van de paling [3].

Eerste waarneming in België

In België werd de zwemblaasworm voor het eerst waargenomen op 13 november 1985, na 
een staalname van palingen die in de Belgische Kleine en Grote Nete uitgezet werden. Uit 
een staal van 32 palingen werd één geïnfecteerd individu aangetroffen. Omdat de palingen 
uit het Nederlandse Grevelingenmeer afkomstig waren, gaat het hier, strikt genomen, om 
een waarneming voor Nederland [5]. Aangezien een paling uit de staalname geïnfecteerd 
was, mag men aannemen dat er tussen de uitgezette palingen eveneens geïnfecteerde 
exemplaren aanwezig waren [6].

Verspreiding in België

Na de eerste waarneming in 1985, kende de soort een snelle verspreiding in België. In 
de zomer van 1986 bleek de parasiet reeds voor te komen in de meeste waterlopen in 
Antwerpen en West-Vlaanderen [7]. In 1987 bleken 34% van de palingen in Vlaamse meren 
en rivieren geïnfecteerd met één of meerdere volwassen zwemblaaswormen. Tien jaar 
later – in 1995 – lag dit cijfer op 62,5%; 15 jaar later op 70%. Beschouwt men ook de 
aanwezigheid van larven in de zwemblaas, dan is slechts 10% van de palingen niet besmet 
met deze parasiet [6].

Verspreiding in onze buurlanden

In het voorjaar van 1982 werd de zwemblaasworm voor het eerst waargenomen op het 
Europese vasteland, namelijk in Europese paling uit de Wezer-Eems regio in het noorden 
van Duitsland [8, 9]. De parasiet verspreidde zich daarna snel over Europa. In 1985 werd de 
soort al waargenomen in zowel België, Nederland als Frankrijk [10-12].
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In 1987 werd de zwemblaasworm in het oosten van het Verenigd Koninkrijk aangetroffen. 
De introductie vond hier plaats via het transport van besmette Europese palingen van op 
het continent [13]. Tegenwoordig komt de soort voor in meren en rivieren van Noorwegen 
tot Italië en Spanje, inclusief Ierland en Groot-Brittannië. Ook in Marokko en Turkije treft 
men deze parasiet aan [14, 15].

Wijze van introductie

De zwemblaasworm werd rond 1980 in Europa geïntroduceerd via de import van 
geïnfecteerde palingen [16] uit Oost-Azië, vermoedelijk Taiwan [4]. Deze palingen werden 
toen voor consumptie naar Europa getransporteerd [16]. Paling (voor consumptie) wordt 
immers meestal levend verhandeld. Het transportwater – mét larven – kan vervolgens in de 
rivieren terechtkomen. De parasiet kon zich initieel verder verspreiden via ongecontroleerde 
palinguitzettingen, en vervolgens via natuurlijke verspreidingsmechanismen [7]. Het was 
de import van geïnfecteerde Europese palingen uit Nederland – om de palingstand van 
de Belgische rivieren aan te vullen – die de zwemblaasworm in de Belgische wateren 
introduceerde [7].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Vooraleer de zwemblaasworm in Europa geïntroduceerd werd, kwam geen enkele 
zwemblaasparasiet voor in de Europese paling. Deze parasiet kende bijgevolg geen 
concurrentie en kon zich dan ook snel verspreiden [17].

Eenmaal de larven van deze parasiet in het water terechtkomen, hechten ze zich met hun 
staartuiteinde vast aan de bodem. Daar maken ze kronkelende bewegingen, zodat ze sneller 
opgemerkt en dus opgegeten worden door hun tussengastheren [14, 18, 19]. Zo infecteert 
deze rondworm in Europa verschillende soorten roeipootkreeften. Daarnaast kunnen ook 
diverse andere tussengastheren – via predatie van de roeipootkreeften – geïnfecteerd 
worden, die niet noodzakelijk zijn voor de zwemblaasworm om zijn levenscyclus succesvol 
te voltooien. Het gaat hier bv. over kleine vissoorten, slakken, amfibieën en insecten. 
Deze tussengastheren stellen de larven in staat om langer te overleven, zonder hierbij 
hun infectievermogen te verliezen [17]. De paling – de eindgastheer – wordt vervolgens 
geïnfecteerd door zich met deze tussengastheren te voeden [18]. In de zwemblaas van 
de palingen groeien de larven uit tot volwassen individuen [18]. Zonder de paling kan deze 
parasiet zijn levenscyclus niet voltooien [17].

De aanwezigheid van een brede waaier aan micro- (bv. virussen, bacteriën, fungi, protozoa) 
en macroparasieten (bv. platwormen, geleedpotigen, Myxosporea) hebben een positief 
effect op het invasiepotentieel van de zwemblaasworm in de eindgastheer. Dit te wijten 
aan het feit dat een lichamelijke reactie tegen infecties een antagonistisch proces op gang 
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zet, waarbij een reactie tegen bv. de microparasieten, de macroparasieten een grotere 
slaagkans geeft tot het succesvol infecteren van de paling [20]. 

De zwemblaasworm kan een brede waaier aan temperatuur- en zoutvariatie weerstaan. Zo 
kunnen de larven voor meerdere maanden lage temperaturen tot 5 °C overleven, al heeft 
de soort een voorkeur voor warmer water. Daarnaast is deze worm in staat te overleven in 
zowel zoet, brak als zout water [14, 19].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De larven van de zwemblaasworm hechten zich, na het vrijkomen uit de palingen, snel 
vast aan de bodem, waardoor verspreiding door stromingen beperkt blijft. Migratie van de 
verschillende tussengastheren speelt wel een voorname rol in de verdere verspreiding. De 
eindgastheer – de Europese paling – migreert tenslotte vanuit meren en rivieren naar zee 
en overbrugt op deze wijze grote afstanden, hetgeen de zwemblaasworm in staat stelt zijn 
leefgebied snel uit te breiden [13, 17]. 

Het menselijk handelen vormt één van de belangrijkste factoren die de verdere verspreiding 
van de parasiet in de hand werken. Zo worden meren en rivieren frequent bevoorraad met 
paling uit andere gebieden en worden kweekpalingen uitgewisseld tussen kwekerijen [17]. 
Verder speelt ook de handel van levende paling (voor consumptie) een belangrijke rol in de 
verspreiding: het transportwater – dat met zwemblaaswormlarven geïnfecteerd kan zijn – 
kan in rivieren terecht komen [21]. Ook het transport van geïnfecteerde tussengastheren via 
ballastwater van schepen kan de verspreiding beïnvloeden [14].

Zoals eerder vermeld, kunnen de larven van deze parasiet zowel in hoge als lage 
watertemperaturen en zoutgehaltes overleven. Dit betekent dat de soort in een brede 
range van milieucondities kan gedijen en zich gemakkelijk kan aanpassen aan een nieuwe 
omgeving. Ideale omstandigheden voor het versneld doorlopen van de levenscyclus zijn 
een hogere temperatuur en een lager zoutgehalte [13, 19].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De Europese paling ondervindt – net als de Amerikaanse paling – felle hinder van een 
infectie door de zwemblaasworm [22-26]. Dit in tegenstelling tot de Japanse paling (de 
oorspronkelijke gastheer), die aangepast lijkt te zijn aan het voorkomen van deze parasieten 
in zijn zwemblaas [17]. 

Zo wordt bij de Europese paling – als reactie op de besmetting – de wand van de zwemblaas 
dikker en het volume ervan kleiner, wat problemen kan geven tijdens de migratie van 
de paling van zoet naar zout water [27]. Voor de voortplanting migreert de paling vanuit 
de rivieren richting de Sargassozee (Noordwest-Atlantische Oceaan). Zee- en zoetwater 
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hebben een verschillende dichtheid en de zwemblaas zorgt ervoor dat palingen (en veel 
andere vissen) hun lichaam op de gewenste diepte kunnen houden zonder hiervoor energie 
te moeten verbruiken met zwembewegingen. Verticale migraties worden bemoeilijkt bij een 
kleinere en slecht functionerende zwemblaas [28]. Het hoger energieverbruik bij een slecht 
functionerende zwemblaas kan leiden tot onvoldoende energiereserves voor de rijping van 
de geslachtsklieren en om zich voort te planten. Bovendien resulteert een geïnfecteerde 
zwemblaas in een tragere zwemsnelheid. Voordat de paling aan zijn tocht begint naar de 
Sargassozee ondergaat hij een metamorfose [29, 30]. De paling wordt zilver en ondergaat 
andere functionele aanpassingen om de hogere druk in de oceaan te doorstaan. De 
infectie door de zwemblaasworm kan deze metamorfose versnellen, wat leidt tot een 
minder goede verzilvering. Dit kan de capaciteit om over lange afstanden te migreren en 
zich voort te planten verminderen [29]. Daarnaast is de zwemblaasworm verantwoordelijk 
voor een verlaagde immuunrespons, hetgeen kan resulteren in een hogere gevoeligheid 
voor andere pathogene aandoeningen [31].

Sinds 2000 worden in Vlaanderen – op aanraden van de Vlaamse Hoge Raad voor 
Riviervisserij – enkel nog glasalen (juveniele palingen met een doorschijnend uiterlijk) 
uitgezet. De meerjarige palingen worden niet meer uitgezet, om het risico op verdere 
verspreiding van zwemblaaswormen en andere ziektes tegen te gaan. Deze maatregel 
bleek echter weinig effectief, aangezien glasalen eveneens vatbaar zijn voor de parasiet en 
de zwemblaasworm reeds sinds 2000 een verspreid voorkomen kent binnen België en zijn 
leefgebied ook op natuurlijke wijze kan uitbreiden [6].

Onder kweekomstandigheden zijn geïnfecteerde palingen gevoeliger voor stress [32], 
hebben ze een verminderde eetlust en ondergaan ze bijgevolg gewichtsverlies [10]. Tijdens 
warme zomers kunnen deze factoren leiden tot massale palingsterfte in kleine kwekerijen. 
Daarbovenop vormen de hogere watertemperaturen ideale omstandigheden voor de 
zwemblaasworm, die zich dan snel kan verspreiden [17]. De meest effectieve behandeling 
tegen deze parasiet in kwekerijen maakt gebruik van het antibioticum ‘L-levamisole’, 
dat een verlammend effect heeft op de wormen. In Noord-Amerika is dit antibioticum 
echter niet langer beschikbaar waardoor naar alternatieven dient te worden gezocht. Een 
onderzoek in 2012 stelde het gebruik van benzoëzuur (Emamectine benzoaat) voor als 
alternatief voor L-levamisole ter behandeling van de Amerikaanse paling [33]. 

Verder tracht men de populaties van de tussengastheren – de roeipootkreeften – en 
het opgestapelde organisch materiaal in de kwekerijen laag te houden, hetgeen de 
overlevingskansen van de zwemblaaswormen vermindert. Het gebruik van chemische 
producten zoals diflubenzuron (DFB) wordt ontraden. Deze behandeling dient immers 
wekelijks herhaald te worden om efficiënt te zijn en is bovendien niet milieuvriendelijk [34].

Tegenwoordig stabiliseert de infectiesnelheid onder Europese palingen. Palingen met een 
verdikte zwemblaaswand zijn immers minder vatbaar voor nieuwe infecties. Steeds vaker 
worden ook ingekapselde larven gevonden in de zwemblaas, deze zullen zich minder snel 
ontwikkelen tot volwassen wormen [6, 7].
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De volwassen zwemblaaswormen komen enkel en alleen voor in de zwemblaas van 
palingen en worden bij het schoonmaken van de palingen – samen met de zwemblaas – 
volledig verwijderd. Voor de mens zijn er bijgevolg geen nadelige effecten te verwachten bij 
het consumeren van paling of hiervan afgeleide producten [10].

Specifieke kenmerken

De paring van de zwemblaasworm vindt plaats in de zwemblaas van de paling, waarbij 
het vrouwtje tot een half miljoen eitjes kan leggen. Eenmaal de larven zijn uitgekomen, 
bewegen deze zich via een verbindingsbuis tussen de zwemblaas en de darm naar het 
water. Daar hechten ze zich snel vast aan de bodem waarna ze via kronkelende bewegingen 
tussengastheren lokken (roeipootkreeftjes). De paling wordt vervolgens geïnfecteerd via de 
consumptie van deze tussengastheer, of via consumptie van een ander organisme dat zich 
eerder heeft gevoed met de roeipootkreeftjes (bv. vissen, slakken, amfibieën of instecten).  
Na consumptie door de paling verplaatsen de parasieten zich door de darmwand naar de 
zwemblaas. De infectie van de zwemblaas van de paling is noodzakelijk ter voltooiing van 
de levenscyclus van de parasiet [18, 34].

Zwemblaaswormen zijn donkerbruin van kleur, door het bloed dat ze opzuigen. Ze hebben 
een afgeronde kop, een puntige staart en ze rollen zich op in 2 à 3 windingen. Wanneer men 
een zwemblaas van een besmette paling met het blote oog bekijkt, zijn deze parasieten 
merkbaar als donkere knobbeltjes [10]. Een mannelijke zwemblaasworm is ongeveer 3,5 cm 
lang, terwijl de vrouwelijke individuen gemiddeld dubbel zo lang worden (7 cm). Ook in de 
breedte verschillen de geslachten sterk van elkaar: een mannetje is ongeveer 2 mm breed, 
een vrouwtje gemiddeld 5 mm [3, 10].

Een zwemblaasworm leeft 8 à 10 maanden en kan zowel in zoet, brak als zout water 
voorkomen. In zeewater zijn de overlevingskansen van de larven wel lager [13].
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Wetenschappelijke naam
Boccardia proboscidea Hartman, 1940 [1]

Boccardia proboscidea is een borstelworm die van nature voorkomt in de 
noordoostelijke Stille Oceaan. Tegenwoordig komt de soort ook voor in tal 
van gematigde streken, waaronder België (sinds 2011), Nederland, Schotland 
en Spanje. De borstelworm is wellicht in Europa geïntroduceerd via schelpdieren 
voor aquacultuurdoeleinden, maar transport via scheepvaart behoort ook tot 
de mogelijkheden. Hij kan matten vormen die inheemse invertebraten verdringen 
en kan op deze manier een gevaar vormen voor de biodiversiteit.

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Boccardia proboscidea. Niet-inheemse soorten van 
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ). 6 pp.
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Oorspronkelijke verspreiding

Boccardia proboscidea is afkomstig uit de noordelijke Stille Oceaan en komt van nature 
voor langs de westkust van Noord-Amerika [2]. 

Eerste waarneming in België

In 2011 werd Boccardia proboscidea voor het eerst ontdekt in de zuidelijke Noordzee [3].

Verspreiding in België

De soort komt in beperkte aantallen voor in efemere (tijdelijke) habitats langsheen de 
Belgische kust (d.w.z. habitats met beperkte fauna en flora tijdens de winter en herkolonisatie 
tijdens de lente). De soort heeft zich allicht permanent gevestigd in ons land, daar hij sinds 
zijn ontdekking in 2011 al meerdere malen aangetroffen werd. In België wordt de soort 
zowel in Koksijde, Oostende als Zeebrugge waargenomen. Boccardia proboscidea wordt 
gevonden op strandhoofden in de lagere intertidale zone en hoger, tussen zeepokken, 
groene algen en kleine mosselen. Daar is het vaak de enige spionide worm, die vaak in 
grote aantallen voorkomt [3]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De soort werd voor het eerst in 1996 gesignaleerd in Europa, langs de Spaanse Baskische 
kust [3]. De soort werd ook aangetroffen langs de Iberische kust [4, 5], in de Golf van Biskaje. 
Langs de kust van Schotland werd de soort waargenomen op het eiland Skye [6].

In Nederland werd het voorkomen Boccardia proboscidea gemeld in Vlissingen, Borssele, 
Zierikzee, Goese Sas en Yerseke. Daar komt ze vaak voor in artificieel verwarmd zeewater 
(Borssele). Zijn verspreiding wordt hier niet door beperkt [3].  Aan de Franse kust is de soort 
gevonden in de Golf van Biskaje en in het Engels kanaal [7].

Momenteel kent de soort nagenoeg een kosmopolitische verspreiding in gematigde zeeën 
[3].

Wijze van introductie

Boccardia proboscidea komt voor in de buurt van scheepvaartroutes en aquacultuurzones 
voor schelpdieren. Ze werd waarschijnlijk in België en Nederland geïntroduceerd via 
schelpdieren voor aquacultuur. Echter, het transport via scheepsrompen of als larve in 
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ballastwater kan niet uitgesloten worden [3]. Het voorkomen van grote zeehavens met een 
internationaal karakter, zoals Antwerpen en Rotterdam, maakt immers dat scheepvaart 
een voorname introductievector voor uitheemse soorten betreft [8, 9]. Na de primaire 
introductie kan de soort zich vervolgens op natuurlijke wijze verder verspreiden, wat in 
de hand wordt gewerkt door de toename aan antropogene harde structuren. Hierdoor 
hebben zich permanente populaties kunnen ontwikkelen in de zuidelijke Noordzee [3].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Boccardia proboscidea produceert enerzijds capsules met daarin zowel larven als niet-
levensvatbare eieren, waarbij deze laatste als voedsel dienen voor de larven. Hierdoor 
kunnen de larven snel groeien en in slechts 11 dagen uitbroeden als juveniele organismen. 
Zo kunnen er op korte tijd plaatselijk grote populaties ontstaan. Anderzijds produceert 
Boccardia proboscidea planktotrofische larven die langer in de waterkolom verblijven en 
19-36 dagen nodig hebben om te evolueren tot een juveniel stadium [10-12]. Dit bevordert 
de verspreiding van de soort over grotere gebieden [3]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Boccardia proboscidea komt frequent voor nabij locaties met een uitstroom van stedelijk 
afvalwater. Verhoogde concentraties aan organisch materiaal in het sediment en een lagere 
saliniteit blijken bevorderlijk voor de populatiegroei [13]. Echter, deze gedetecteerde voorkeur 
voor een lage saliniteit is wellicht gerelateerd aan de specificiteit van het onderzoek, waarbij 
het effect van rioolwater op de borstelworm werd nagegaan. De wormen vertoonden een 
voorkeur voor het zoete rioolwater omdat het rijker was aan voedselbestanddelen. De 
soort komt zowel voor in zee- en brakwater, en tolereert eveneens een hoge saliniteit 
vermits hij bij hoogtij voorkomt in poelen [14].

De ontwikkeling van de verschillende types larven wordt beïnvloed door de temperatuur. Bij 
lagere temperaturen (12-17 °C) kunnen de planktotrofische larven zich beter ontwikkelen 
terwijl de kruipende larven het beter doen bij hogere temperaturen (24-28 °C). De soort 
kan bijgevolg binnen een breed temperatuurbereik overleven en zich ontwikkelen, wat de 
dispersiecapaciteit ten goede komt [15]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het voorkomen van borstelwormen behorende tot de familie Spionidae (in het Engels ‘mud 
worms’) veroorzaakt ongerustheid bij de oesterkwekers. Een aantal van deze soorten is 
immers in staat om gaten te boren in kalksubstraat, zoals de schelpen van mollusken [16-

19].  Dit veroorzaakt blaren en leidt tot een aanzienlijke reductie in groei en overleving [20]. 
Boccardia proboscidea wordt beschreven als een secundaire boorder [2], echter, sommige 
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Spioniden vertonen in verschillende regio’s een ander gedrag (boren vs. niet boren, kokers 
bouwen vs. geen kokers bouwen) [21].

Boccardia proboscidea is tevens in staat om grote matten van geaggregeerde kokers 
te vormen in vervuilde en gedegradeerde habitats, waarbij ze andere soorten sessiele 
invertebraten wegconcurreert [22-25]. In Mar de Plata (Argentinië) werd de vestiging van 
Boccardia proboscidea in de hand gewerkt door het afvalwater uit riolen. De soort 
domineerde en concurreerde de inheemse mosselsoort Brachidontes rodriguezii weg. 
Daardoor veroorzaakte de opkomst van Boccardia proboscidea een vermindering van de 
soortendensiteit en -diversiteit [26].

Specifieke kenmerken

Boccardia proboscidea heeft een smalle en langwerpige lichaamsvorm, onderverdeeld in 
125 tot 150 segmenten. De soort wordt gemiddeld tussen de 30 en 35 mm lang, maar 
kan ook langer worden. De maximale breedte bedraagt ongeveer 1,5 mm en bevindt zich 
in de buurt van het 8e tot het 16e segment. Deze worm heeft een diep gele tot oranje kleur 
met rode branchiale filamenten [27]. Op de kop is dikwijls een opvallende langwerpig zwarte 
vlek te zien.

De in wezen niet-borende Boccardia proboscidea (secundaire boorder [17]) kan zich snel 
voortbewegen, waardoor hij in de mogelijkheid is efficiënt te vluchten of een nieuwe koker 
te bouwen van zodra hij uit zijn habitat verwijderd wordt [28]. 

Boccardia proboscidea bezit een wijde ecologische amplitude. Hij maakt tunnels van 
verschillende groottes en vormen in modderig tot zandig sediment of hij leeft in bestaande 
tunnels in zachte rotsen en schelpen van mollusken. Hij kan ook aangetroffen worden 
tussen vastgekoekte algen en mossels [2, 4, 11, 18, 27, 29, 30]. De soort staat bekend als een 
indicatorsoort voor organische verrijking van sedimenten en komt dan vaak in grote 
aantallen voor [22, 24, 25].
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Boccardiella hamata

Wetenschappelijke naam
Boccardiella hamata (Webster, 1879) [1]

Boccardiella hamata is een borstelworm die van nature voorkomt in de 
noordwestelijke Atlantische Oceaan en de noordelijke Stille Oceaan. 
Tegenwoordig komt de soort voor in tal van gematigde streken, waaronder België 
(sinds 2001) en Nederland. De borstelworm is wellicht in Europa geïntroduceerd 
via het transport van schaaldieren voor aquacultuurdoeleinden, maar een 
verspreiding via internationale scheepvaart behoort tevens tot de mogelijkheden. 
De soort boort in de kalkschelpen van mollusken.
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Oorspronkelijke verspreiding 

Het natuurlijk verspreidingsgebied van Boccardiella hamata bevindt zich aan de oostkust 
van de Verenigde Staten [2] en in de noordelijke Stille Oceaan, langs de kusten van Noord-
Amerika [3] en Japan [2, 4].

Eerste waarneming in België

In 2013 werden twaalf jaar oude bodemstalen (2001), genomen tussen Japanse oesters 
(Crassostrea gigas) op een beschutte locatie in de buitenhaven van Zeebrugge, opnieuw 
onder de loep genomen. Daarin werd Boccardiella hamata voor de eerste maal aangetroffen. 
De borstelwormen werden initieel verkeerdelijk gedetermineerd als Boccardiella ligerica [5, 

6]. 

Verspreiding in België 

Het is momenteel onduidelijk of de soort ook buiten Zeebrugge voorkomt in België.

Verspreiding in onze buurlanden 

De eerste waarneming van Boccardiella hamata in Europa vond plaats in 2013, op 
verschillende plaatsen in het zuidwestelijk deel van het Nederlandse Deltagebied 
(Vlissingen, Yerseke, Zierikzee) [7]. Het betrof telkens maar enkele individuen. Ondertussen 
is deze borstelworm een gevestigde soort in Nederland [8].

Momenteel kent de soort een algemene verspreiding in gematigde wateren in de noordelijke 
hemisfeer [7].

Wijze van introductie

De soort komt voor nabij scheepvaartroutes en aquacultuurzones voor schaaldieren. In 
België en Nederland werd de borstelworm waarschijnlijk geïntroduceerd via schaaldieren 
voor aquacultuur. Echter, transport via aangroei op scheepsrompen of ballastwater (larven) 
kan niet uitgesloten worden [7]. De aanwezigheid van grote internationale zeehavens, zoals 
Antwerpen en Rotterdam, maakt dat scheepvaart een voorname introductievector voor 
uitheemse soorten betreft [9, 10]. Na de primaire introductie kan de soort zich vervolgens 
op natuurlijke wijze verder verspreiden, wat in de hand wordt gewerkt door de toename 
aan antropogene harde structuren. Hierdoor hebben zich permanente populaties kunnen 
ontwikkelen in de zuidelijke Noordzee [7].
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De reproductie van Boccardiella hamata gebeurt via het vrijkomen van planktotrofe 
larven die zich voeden met fytoplankton gedurende hun vrijzwemmende levensfase [2]. 
Hierdoor kan de soort zich over grote gebieden verspreiden [7]. Bij Boccardia proboscidea 
kan de larvale ontwikkeling ook op een andere wijze plaatsvinden, waarbij adelfagische 
nakomelingen vergevorderde eitjes opnemen en uitbroeden. Bij deze broedsels kunnen 
de larven versneld groeien in een capsule en komen ze pas in een later stadium vrij [11]. 
Afhankelijk van de populaties en het verspreidingsgebied komen er binnen deze soort 
vrouwelijke dieren voor die ofwel alleen planktotrofe of adelfagische broedsels produceren, 
of beiden via gemengde broedsels voortbrengen. In tegenstelling tot Boccardiella hamata, 
kunnnen de lokale populaties van Boccardia proboscidea daardoor sneller toenemen.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De larvale ontwikkeling van de soort is afhankelijk van het type habitat [2]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het voorkomen van borstelwormen behorende tot het geslacht Polydora (i.e. mud worms) 
veroorzaakt de nodige ongerustheid onder oesterkwekerijen. Een aantal van deze soorten 
zijn immers in staat gaten te boren in kalksubstraat, zoals de schalen van mollusken [12-

15]. Dit veroorzaakt blaren en leidt tot een aanzienlijke reductie in groei en overleving [16]. 
Boccardiella hamata staat bekend als ‘boorder’, waardoor een goede monitoring van de 
gevestigde habitats aan de orde is [7].

Specifieke kenmerken

In België en Nederland vestigt Boccardiella hamata zich tussen Japanse oesters [7]. Nochtans 
kan de soort ook andere habitats koloniseren, zoals ondiepe estuariene moddervlakten [3, 

4], op wadplaten tussen spleten van rotsen [2], tussen kokers van fijn sediment op rotsen 
en op oesters [2-4], tussen schelpen en schelpen gebruikt door heremietkreeften [2, 3], op 
de basis van de brakwaterpok Amphibalanus improvisus [2] en in geaccumuleerd zand ter 
hoogte van de vasthechting van wieren [3]. 
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Wetenschappelijke naam
Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923) [1]

De trompetkalkkokerworm Ficopomatus enigmaticus is een kokerbouwende 
borstelworm die vermoedelijk uit de zuidelijke hemisfeer afkomstig is. De worm 
vereist een hard substraat om zich te vestigen. Als de worm in hoge densiteit 
voorkomt kunnen rifstructuren ontstaan, die kunnen uitgroeien tot dimensies van 
vier meter in diameter en ruim twee meter in hoogte. De primaire introductie kan 
hebben plaatsgevonden via vasthechting op scheepsrompen, via ballastwater 
of samen met getransporteerde weekdieren. De trompetkalkkokerworm werd 
in 1950 voor de eerste keer in België waargenomen in de haven van Oostende, op 
de romp van een marien onderzoeksschip. Velen zien deze wormen als een pest 
omdat ze omvangrijke riffen vormen op schepen en haveninfrastructuren, maar dit 
is langs de Belgische kust nog niet het geval.

Lector
Francis Kerckhof

Trompetkalkkokerworm

Ficopomatus enigmaticus
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Oorspronkelijke verspreiding

De trompetkalkkokerworm Ficopomatus enigmaticus komt voor in wateren met wisselend 
zoutgehalte [2], variërend van zoet tot zout water van meer dan 35 psu [3] en mogelijk zelfs 
55 psu [4, 5].

Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied is onbekend. Men gaat ervan uit dat de soort 
oorspronkelijk uit de zuidelijke hemisfeer afkomstig is [2]. Echter, zowel in Australië [2], 
langs de Zuid-Amerikaanse oostkust [6], Zuid-Afrika en de Oost-Aziatische kusten wordt 
hij eveneens als geïntroduceerd beschouwd [7]. De exemplaren die langs de kusten van 
Indonesië en India voorkomen – wat vroeger als zijn oorsprongsgebied beschouwd werd 
– blijken tot een andere soort te behoren [8]. 

Eerste waarneming in België

De trompetkalkkokerworm werd voor het eerst bij ons waargenomen in augustus 1950, 
in de haven van Oostende. De dieren werden gevonden op de romp van de ‘Hinders’, het 
toenmalige onderzoeksschip van de Visserijdienst [8]. 

Verspreiding in België

Deze soort wordt bij ons gesignaleerd op harde substraten in de havens van Oostende 
en Nieuwpoort [9]. De soort wordt sinds 2015 eveneens aangetroffen in de Zeeschelde [10]. 
Het gaat meestal om solitaire dieren of kleine, heel breekbare riffen met minder dan 1.000 
exemplaren [11, 12]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste Europese waarnemingen (1921) van de trompetkalkkokerworm kwamen uit Caen, 
in de Franse kanaalzone. De worm kwam er toen reeds algemeen voor, op minder dan 30 
meter diepte, vastgehecht aan plantenstengels, hout, stenen en schelpen [13]. Eén jaar later 
werden exemplaren waargenomen in de haven van Londen [2]. De trompetkalkkokerworm 
vormt in Zuid-Engeland in brakke kustgebieden nog steeds compacte riffen met meer dan 
1.000 exemplaren per m2 [2, 12]. Ook in Ierland is de soort permanent gevestigd [2, 12].
 
De eerste Nederlandse exemplaren werden in 1968 in het Veerse Meer en het Kanaal door 
Walcheren (Zeeland) aangetroffen [14-17]. Alhoewel de soort vroeger algemeen gevonden 
werd in het Veerse Meer, is ze hier verdwenen sinds zout water het meer instroomt. 
Desondanks is het niet uitgesloten dat de soort nog aanwezig kan zijn nabij plaatsen 
waar zoetwater het meer instroomt. De worm kan in de rest van Zeeland gedetecteerd 
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worden in binnenwateren, in havens met zoetwaterinstroom, en ook, sinds 1991, in het 
Noordzeekanaal [15].     

In Frankrijk en Spanje komt de trompetkalkkokerworm voor in brakke estuaria langs de 
Atlantische kust en in het Middellandse Zeegebied [8, 15, 18]. Daar vormde de worm na zijn 
introductie bijzonder snel gigantische rifstructuren tot vier meter in diameter en twee meter 
in hoogte [19]. In Duitsland werd de soort voor het eerst gevonden in 1975 in Emden, vlakbij 
de Nederlandse grens. De leeftijd van deze dieren werd toen op twee tot drie jaar geschat, 
waaruit afgeleid kan worden dat de introductie in Duitsland wellicht dateert van vóór 1973 
[20]. 

Groot-Brittannië wordt algemeen beschouwd als de meest noordelijke grens waarbinnen 
voortplanting mogelijk is en populaties zich kunnen vestigen. Toch werden in Deense 
wateren al enkele tijdelijke populaties waargenomen, naast enkele gevestigde populaties 
in industrieel verwarmd water [21, 22]. 

Wijze van introductie

De trompetkalkkokerworm zou zich over de wereldzeeën verspreid hebben door zich aan 
de rompen van transportschepen vast te hechten, of doordat larven meegevoerd werden 
in het ballastwater [7]. Deze veronderstelling wordt bekrachtigd door het feit dat de soort 
steeds voorkomt in de nabijheid van scheepvaartroutes [23]. Het is echter ook mogelijk dat 
exemplaren getransporteerd werden via schelpen van commerciële weekdieren [2]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Deze worm is in België helemaal niet zo dominant aanwezig als in warmere streken. De riffen 
die in gebieden met een gematigd klimaat gebouwd worden (riffen met diameter tot 20 cm) 
zijn slechts een fractie van wat in warmere regio’s (zoals de Middellandse Zee, zie boven 
[19]) aangetroffen kan worden [7]. Dit doet vermoeden dat de optimale groeivoorwaarden bij 
hogere temperaturen liggen. 

Waarom de trompetkalkkokerworm toch gedijt in onze streken heeft o.a. te maken met zijn 
grote saliniteitstolerantie, ideaal voor het koloniseren van estuaria. Daarnaast is in estuaria 
vaak veel voedsel voorhanden, wat maakt dat deze borstelworm er snel kan groeien en 
voortplanten. Verder dragen het ontbreken van competitieve soorten en de afwezigheid 
van predatoren bij tot zijn succes [2]. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De soort is gevoelig voor lage temperaturen en kan in Noord-Europa eerder moeilijk gedijen, 
met uitzondering van gebieden met artificieel verhoogde watertemperaturen [2]. Zo zal dit 
dier zijn koker niet meer verder uitbouwen bij een watertemperatuur lager dan 7 °C [24]. Een 
temperatuur van meer dan 18 °C is vereist voor een optimale groei en reproductie [25, 26]. 
 
De trompetkalkkokerworm kan in zowel zoet als zout water overleven, maar geeft 
de voorkeur aan brak water [6]. De soort kan zich het best uitbreiden in water met een 
zoutgehalte tussen 10 en 30 psu [25, 26]. Ten slotte hebben de hoeveelheid voedsel in de 
waterkolom, de stroomsnelheid en de diepte van het water een invloed op het al dan niet 
voorkomen van deze worm [6]. De soort komt voornamelijk voor in ondiepe en middeldiepe 
wateren, en gedijt bij voorkeur in een weinig dynamisch milieu [25].   

(Potentiële) effecten en maatregelen

Vanuit economisch standpunt zien velen de trompetkalkkokerworm als een pestsoort, 
te wijten aan de riffen die ze vormt op scheepsrompen en haveninfrastructuur. Deze 
riffen kunnen verwijderd worden door ze af te schrapen. Dit is echter arbeidsintensief [2]. 
Daarnaast maakt men ook gebruik van anti-aangroeiverven om vasthechting te vermijden 
of te beperken. Zulke aangroeiverven zijn echter duur [26] en kunnen eveneens het 
ecosysteem beschadigen [28]. Aangezien deze worm hard substraat nodig heeft om zich te 
ontwikkelen, wordt het afgeraden harde objecten te dumpen op plaatsen waar deze soort 
voorkomt [29]. 

Inheemse soorten hebben ook baat bij de massale aanwezigheid van deze worm in (half)
gesloten wateren – zoals havens – omdat ze als filtervoeder de waterkwaliteit verbetert. 
Zo haalt de trompetkalkkokerworm zwevende deeltjes uit de waterkolom, en zorgt hij voor 
meer zuurstof en minder nutriënten, hetgeen vooral bodemdieren ten goede komt [2]. Maar 
wanneer de trompetkalkokerworm in hoge aantallen voorkomt, dan kan hij als filtervoeder 
het aanwezige plankton sterk doen afnemen, waardoor er minder voedsel overblijft voor 
inheemse soorten [2]. Extreem hoge aantallen kunnen eveneens een invloed uitoefenen op 
lokale waterstromingen (hydrodynamiek) en sedimentatie-eigenschappen [6]. 

Veel kokerbouwende wormen oefenen een sterke invloed op hun omgeving uit. Net zoals 
bij de inheemse zandkokerriffen, kan in en rond de kokers van de trompetkalkkokerworm 
een heel typische fauna teruggevonden worden, waarbij deze kokers als het ware 
een apart habitat of leefgebied gaan vormen. Daarom noemt men dergelijke soorten 
ecosysteemingenieurs [30]. 

Voorbeelden van dieren die in associatie met de kokers van de trompetkalkkokerworm 
leven, zijn de vlokreeftjes (Amphipoda) Leptocheirus pilosus, Monocorophium insidiosum 
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en Melita palmata en de Veelkleurige duizendpoot Hediste diversicolor, een borstelworm 
(Polychaeta) [31]. Zo kunnen een aantal inheemse soorten profiteren van de habitatstructuur 
die gevormd wordt door een uitheemse ecosysteemingenieur. Dat het effect van de 
introductie van een exoot nooit eenduidig positief of negatief is, werd aangetoond in 
Argentinië. Hier bleek dat trompetkalkkokerwormriffen een belangrijke schuilplaats kunnen 
geven aan een inheemse krab, die op zijn beurt dan andere inheemse soorten wegvangt 
[32]. 

Specifieke kenmerken

Ficopomatus enigmaticus is een bostelworm die in harde kalkkokers leeft met een 
doorsnede tot 2 mm en een lengte tot 40 mm. De koker heeft een trompetvormig uiteinde 
waar de mond zit, vandaar zijn naam [15]. De worm vormt omvangrijke, rifachtige aggregaties 
die wel 7 meter in omvang kunnen zijn. In vroege stadia zijn de kokers wit, maar worden 
later bruin. De worm zelf wordt 20 tot 25 mm lang. Ze hebben een ‘kroon’ van 12 tot 20 
zogenaamde radiola die gebruikt worden om te filteren [33]. 

De trompetkalkkokerworm behoort tot de groep van de vastzittende kokerbouwende 
wormen (Serpulidae). Typisch voor deze groep is de aanwezigheid van een dekseltje of 
operculum, waarmee de koker kan worden afgesloten als de worm zich hierin terugtrekt 
[34]. De vorm van het deksel kan gebruikt worden om de verschillende soorten te herkennen. 
Bij de trompetkalkkokerworm is dit eerder knots- of paddenstoelvormig en voorzien van 
zwarte stekels. 

Binnen de kokerbouwende wormen kunnen twee verschillende bouwstijlen onderscheiden 
worden. Enerzijds zijn er soorten die met behulp van slijm – ook wel ‘mucus’ genoemd – 
zandkorreltjes en kleine schelpfragmentjes aan elkaar kleven tot een koker. Een voorbeeld 
hiervan is de veel voorkomende schelpkokerworm Lanice conchilega of de minder talrijk 
voorkomende zandkokerworm Sabellaria spinulosa. Anderzijds zijn er soorten die, net zoals 
de trompetkalkkokerworm, zelf kalk afscheiden en zo een koker vormen [34]. Een voorbeeld 
hiervan is de inheems Driekantige kalkkokerworm Pomatoceros (Spirobranchus) triqueter.
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Wetenschappelijke naam
Marenzelleria neglecta Sikorski & Bick, 2004 [1]

De Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta kwam oorspronkelijk enkel voor 
in brak water langs de Noord-Amerikaanse oostkust. Vermoedelijk bereikte 
de soort in 1985 – via het ballastwater van schepen – het Duitse deel van de 
Baltische Zee (‘Oostzee’). Op basis van exemplaren uit deze regio – waar hij 
tegenwoordig algemeen voorkomt – werd deze worm in 2004 beschreven als een 
nieuwe soort voor de wetenschap. In België werd de Oostzeegroenworm voor 
het eerst waargenomen op 23 oktober 1996, in de Zeeschelde nabij Doel. De 
Oostzeegroenworm is een bodembewonende borstelworm die zich voedt door 
voedseldeeltjes van de bodem op te nemen.
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Oorspronkelijke verspreiding

De Nederlandse naam voor deze exoot – ‘Oostzeegroenworm’ – doet vermoeden dat hij 
afkomstig is uit de Baltische Zee, ook de ‘Oostzee’ genoemd. Echter, ook daar is hij niet-
inheems. De soort werd naar de Oostzee genoemd omdat de soort daar ontdekt werd en 
omwille van de enorme dichtheden waarin de soort daar aangetroffen werd. 

De Oostzeegroenworm komt van nature voor langs de Atlantische kust van Noord-
Amerika, voornamelijk in brakke estuaria, inhammen en baaien. De Oostzeegroenworm 
die in Europa teruggevonden wordt, is waarschijnlijk afkomstig uit Chesapeake Bay en 
Currituck Sound in de Verenigde Staten [2].

Eerste waarneming in België

De Oostzeegroenworm werd in België voor het eerst waargenomen op 23 oktober 1996, 
in de Zeeschelde nabij Doel [3]. Hij werd toen vermoedelijk foutief gedetermineerd als de 
Gewone groenworm Marenzelleria viridis. Sinds men meer recente determinatiesleutels 
hanteert, worden alle exemplaren uit de Westerschelde als Oostzeegroenwormen 
gedetermineerd. Marenzelleria viridis werd volgens deze nieuwe sleutel nog niet in de 
Schelde gevonden [4]. Toch kan niet uitgesloten worden dat de Gewone groenworm er 
voorkomt samen met de Oostzeegroenworm . Deze twee soorten worden namelijk ook 
tezamen aangetroffen in het Elbe-estuarium [5, 6].

Verspreiding in België

De Oostzeegroenworm wordt vrij algemeen gevonden in de Zeeschelde, zelfs 
stroomopwaarts van Antwerpen. De worm werd hier weliswaar onvolledig of foutief 
gedetermineerd als Marenzelleria spp. of als groenworm Marenzelleria viridis [7, 8]. In het 
studiegebied kan deze worm eveneens aangetroffen worden in de Westerschelde [4] en in 
het kanaal Gent-Terneuzen [9].

Verspreiding in onze buurlanden

In Europa verscheen de Oostzeegroenworm voor het eerst in 1985, in de Darss-Zingst 
Bodden keten, gelegen in het Duitse deel van de Baltische Zee. Van hieruit verspreidde 
de soort zich en koloniseerde ze de ganse Baltische Zee [2]. Sinds de jaren ‘80 komt de 
soort er samen voor met Marenzelleria viridis en Marenzelleria arctia [10]. Morfologisch zijn 
de drie soorten moeilijk van elkaar te onderscheiden. Een belangrijk kenmerk voor het 
onderscheid is de lengte van het nuchale orgaan, wat goed is te zien na behandeling van de 
worm met een kleurstof. Bij de numerieke kenmerken dient rekening gehouden te worden 
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met de afmeting [11-13]. Identificatie kan ook op basis van genetische en biochemische 
factoren. Recent is het volledige mitochondriale genoom van Marenzelleria neglecta in 
kaart gebracht [14]. In tegenstelling tot de Oostzeegroenworm verspreiden Marenzelleria 
viridis and Marenzelleria arctia zich nog volop in de Baltische Zee [10, 15-18]. 

Verder werd de soort in 1996 ook in het Duitse kustwater van de Noordzee aangetroffen, 
in het Elbe-estuarium [11] en later ook in het estuarium van de Wezer [2]. Mogelijk verliep 
de introductie in deze estuaria via het Kielerkanaal, dat de Baltische Zee met het Elbe-
estuarium verbindt [2]. In 2000 – en mogelijk zelfs al in 1993 [9] – verscheen de soort in het 
Noordzeekanaal in Nederland [2] en in 2006 in het Limfjord (Denemarken) [19]. Sinds 2014 
wordt Marenzelleria neglecta ook gevonden bij de monding van de rivier de Don in de Zee 
van Azov [13]. De soort werd tot op heden niet in Britse wateren gesignaleerd [20].

Wijze van introductie

Waarschijnlijk is de Oostzeegroenworm vanuit Noord-Amerika via het ballastwater van 
schepen in Europa terechtgekomen. De larven van de worm bewegen vrij in de waterkolom 
en kunnen zo in ballastwatertanks verzeild raken [21]. Eenmaal in Europa werd deze exoot 
waarschijnlijk verder verspreid via scheepsverkeer tussen de Europese havens [22].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Oostzeegroenworm voedt zich door voedseldeeltjes van de bodem op te nemen, en zou 
dit efficiënter doen dan enkele inheemse soorten, zoals bv. de Veelkleurige zeeduizendpoot 
Hediste diversicolor. Zo wint deze exoot het in de competitie voor voedsel van inheemse 
soorten die dezelfde voedselbronnen aanspreken [23]. Dit komt duidelijk tot uiting in de 
Baltische Zee, waar de soort in verschillende zones de dominante soort is geworden. In de 
Westerschelde wordt de worm voorlopig slechts sporadisch aangetroffen [4].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De optimale omgeving van de Oostzeegroenworm betreft voedselrijk brak water. De exoot 
komt voor in estuaria, lagunes, beschermde kustgebieden en brakke kanalen met een 
laag tot middelmatig zoutgehalte (0,5-10 psu) [8], maar kan schommelende zoutgehaltes 
van 0,5 tot 30 psu tolereren [24]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft een zoutgehalte van 
ongeveer 35 psu.

De worm kan overleven bij lage temperaturen, maar verkiest temperaturen boven 10 °C [24, 

25]. Deze exoot wordt omschreven als één van de borstelwormen die het best is aangepast 
aan zuurstofarme omstandigheden. De Oostzeegroenworm is tevens bestand tegen 
waterstofsulfide, een giftig gas dat vrijkomt bij de rotting van organische stoffen [25].
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(Potentiële) effecten en maatregelen

In verschillende habitats in de Baltische Zee is de Oostzeegroenworm een dominante 
soort geworden. Schattingen van de maximale dichtheid zijn extreem hoog en lopen uiteen 
van 50.000 [2] tot 270.000 exemplaren per m2 [23]. Het is niet ondenkbaar dat dergelijke 
densiteiten een invloed uitoefenen op de lokale fauna.

Na introductie van deze exoot werden populaties van enkele inheemse soorten, zoals de 
slijkgarnaal Corophium volutator, de Veelkleurige zeeduizendpoot Hediste diversicolor en 
het diepwatervlokreeftje Monoporeia affinis, negatief beïnvloed [23]. Experimenten hebben 
aangetoond dat de sterfte van de Veelkleurige zeeduizendpoot Hediste diversicolor hoger 
ligt wanneer de Oostzeegroenworm in dezelfde omgeving aanwezig is [23]. In het oostelijke 
deel van de Finse Golf, heeft de aanwezigheid van de worm daarentegen tot op heden 
nog geen invloed gehad op de inheemse soorten. Dit is mogelijk te verklaren door de lage 
aantallen en biomassa van de worm op deze plek. Verder verhinderen de lage saliniteit 
en de afwisseling tussen hypoxische en anoxische omstandigheden daar de verdere 
uitbreiding van de soort [26, 27]. 

De Oostzeegroenworm trekt echter niet altijd aan het langste eind. Bij hoge concentraties 
van het nonnetje Limecola balthica liggen de dichtheden van Oostzeegroenwormen 
opmerkelijk lager. Dit komt waarschijnlijk omdat het nonnetje niet enkel afhankelijk is 
van de voedseldeeltjes die het van de bodem opneemt, maar – in tegenstelling tot de 
Oostzeegroenworm – ook een zeer efficiënte filtervoeder is. Hierdoor kan het nonnetje 
beter omgaan met voedselschaarste dan de exoot. Omdat het nonnetje een van de 
meest voorkomende soorten is in zachte substraten, speelt de voedselcompetitie tussen 
beide soorten een belangrijke rol bij de verdere verspreiding van de Oostzeegroenworm 
[28]. In de Finse Golf werd competitie tussen de Oostzeegroenworm en het nonnetje niet 
waargenomen. De afwezigheid van zo’n competitie is typisch voor eutrofe wateren met 
een hoge productie van primair plankton en lage diversiteit aan bodemfauna [26, 29-31].
 
Deze exoot brengt niet enkel negatieve effecten teweeg. Zo werd de Oostzeegroenworm 
teruggevonden in de maag van enkele vissoorten, wat erop wijst dat de worm deel uitmaakt 
van hun dieet [22, 24]. Ook verhoogt de soort door zijn graafgedrag – vaak dieper dan 
inheemse soorten – de zuurstofconcentratie in de bodem, wat dan weer ander bodemleven 
bevordert en de afbraak van organisch materiaal versnelt [24]. Dit laatste kan mogelijk wel 
een probleem vormen in bodems waar diep gravende soorten normaal afwezig zijn [10, 32, 33] 
en waarin giftige stoffen in de diepere lagen accumuleerden. Door de vermenging van het 
bodemmateriaal (bioturbatie) door de Oostzeegroenworm kunnen deze stoffen vrijkomen 
[21]. Er is aangetoond dat het graafgedrag van deze soort zorgt voor het vrijkomen van 
ammonium en fosfaat. Dit kan resulteren in eutrofiëring en algenbloeien [18]. 
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Langs de Duitse kust van de Baltische Zee nam het overgrote deel van de inheemse soorten 
in aantal toe na de introductie van de groenworm. Het is momenteel nog onduidelijk of de 
Oostzeegroenworm ook in de Schelde de inheemse soorten beïnvloedt [7]. 

Om te vermijden dat deze en andere soorten op nog meer plaatsen zouden 
worden geïntroduceerd, vraagt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) nu om 
ballastwatertanks schoon te maken in open zee, zodat de aanwezige organismen niet 
worden meegevoerd naar de bestemming [34]. Ballastwater kan ook op een chemische 
wijze worden behandeld [21]. Deze maatregelen zijn sinds 8 september 2017 van kracht [35, 

36].

Specifieke kenmerken

De Oostzeegroenworm kan tot 15,7 cm lang en tot 3,2 mm breed worden [25]. Deze 
bodembewoner leeft in een met slijm beklede J-, L- of I-vormige gang [10, 18, 37-39] die tot 
25-35 cm diep kan zijn [3, 22] met een gemiddelde diameter van 2 mm [10, 18, 37]. Hij verkiest 
slibrijke bodems [3, 22]. Vergeleken met andere borstelwormen (bv. Marenzelleria arctia), blijkt 
deze soort relatief ineffectief als bioturbator. De soort graaft enkel doodlopende verticale 
gangen. De afwezigheid van een netwerk aan gangen en een kleine gangopening van 1-2 
mm zorgen voor een minder vlot transport van deeltjes in en uit het sediment [40].

De Oostzeegroenworm voedt zich door voedseldeeltjes van de bodem te eten. Vrij 
rondzwevende microscopische organismen en organisch materiaal kunnen worden 
opgenomen na op de bodem te zijn afgezet [25].

De worm is geslachtsrijp na één jaar [25]. De larven zweven enkele weken vrij in de 
waterkolom, waarna ze aan hun levensfase in het sediment beginnen [17]. De worm wordt 
ongeveer drie jaar oud [25].
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Wetenschappelijke naam
Tubificoides heterochaetus (Michaelsen, 1926) [1]

De langstaartkustworm Tubificoides heterochaetus is een oligochaete worm die 
voor het eerst in Belgische wateren is waargenomen in 1952, in het Schelde-
estuarium nabij Doel. Het natuurlijk verspreidingsgebied is op heden onbekend en 
het is onduidelijk hoe de soort in de Belgische wateren werd geïntroduceerd. Men 
vermoedt dat deze soort van nature enkel voorkwam in riviermondingen langs de 
Noord-Atlantische kusten, maar mogelijk was deze altijd al bij ons aanwezig, maar 
nooit eerder ontdekt. Vandaar dat de soort door sommige wetenschappers wordt 
getypeerd als cryptogeen.

Lector
Jan Soors

Langstaartkustworm

Tubificoides heterochaetus
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Oorspronkelijke verspreiding

De langstaartkustworm komt voor langs beide zijden van de Noord-Atlantische Oceaan 
en werd ook al waargenomen in het noordoosten van de Stille oceaan. De Noordwest-
Atlantische regio lijkt wel een hotspot voor de soortendiversiteit van het genus Tubificoides, 
waardoor dit mogelijk zijn natuurlijk verspreidingsgebied betreft. Echter, aangezien de soort 
bij zijn ontdekking reeds wijsverspreid voorkwam zijn er mogelijk nog regio’s waar de soort 
van nature gedijt [2].

Niettegenstaande de soort aan beide zijden van de Atlantische oceaan voorkomt, komt hij 
enkel voor in brakwatergebieden [3].

Eerste waarneming in België

De langstaartkustworm werd voor de eerste maal in België waargenomen op 25 september 
1952, in het Schelde-estuarium nabij Doel, in de modder van een greppel. De soort werd 
toen gedetermineerd als Limnodrilus heterochaetus [4]. Het is echter mogelijk dat de soort 
hier al veel langer aanwezig was, maar nooit eerder werd opgemerkt, waardoor de soort 
als cryptogeen wordt beschoud [5].

Verspreiding in België

In België komt deze worm voor in de brakwaterzone van de Zeeschelde, tussen Antwerpen 
en de Nederlandse grens [6]. Omdat wormen uit de soortengroep oligochaeten – waar ook 
de langstaartkustworm toebehoort – zelden tot op soortniveau gedetermineerd worden [7], 
is het niet zeker of deze soort ook voorbij de Nederlandse grens voorkomt. Dit valt wel te 
verwachten aangezien de worm zeer algemeen is in de Zeeschelde nabij de Nederlandse 
grens [8]. In de IJzermonding is de soort nog niet vastgesteld, hier komen wel twee andere 
soorten van dit geslacht voor: Tubificoides diazi en Tubificoides brownei [8].

Verspreiding in onze buurlanden

De langstaartkustworm is wijdverspreid in Europa [9]. De worm werd voor het eerst 
beschreven in 1926, op basis van exemplaren uit de Zuid-Baltische Zee. Later werd de 
soort ook teruggevonden in het Elbe- en Wezer-estuarium (Duitsland) en in Finland [10]. In 
het Elbe-estuarium wordt de soort tegenwoordig aangetroffen in water met een saliniteit 
variërend tussen 1 en 15 psu [10, 11]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft een saliniteit van 
35 psu.
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In de toenmalige Nederlandse Zuiderzee – het huidige IJsselmeer – bleek deze soort 
in 1927 de meest algemene worm te zijn, hoewel hij er tijdens een onderzoek in 1921 
niet aangetroffen werd. Dit wijst erop dat de introductie in de Zuiderzee tussen 1921 en 
1927 zou moeten hebben plaatsgevonden [10]. Een andere verklaring voor de afwezigheid 
van de soort in 1921 kan zijn dat de Zuiderzee toen een zeer hoog zoutgehalte had [12]. 
Genetisch onderzoek op Nederlandse populaties in het Grevelingenmeer doet vermoeden 
dat de soort hier verscheidene keren onafhankelijk van elkaar werd geïntroduceerd. Verder 
werd deze worm in Europa ook al waargenomen in de Zwarte en Middellandse Zee [2]. De 
langstaartkustworm werd geïdentificeerd in 2012 in het westelijk deel van de Oude Maas 
[13]. In Denemarken werd de soort voor het eerst gezien in 2006 [14]. Volgens een rapport 
opgemaakt in 2014 komt de soort ook voor in de haven van Gdynia in Polen [15].  

Wijze van introductie

Het is niet geweten hoe deze soort in de Belgische wateren werd geïntroduceerd [10]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Deze worm doet het goed op plaatsen met veel organisch materiaal, zoals het Schelde-
estuarium. Hij voelt zich thuis in vele soorten sediment en kan goed overleven in zand-, 
zilt-, modder- en kleibodems. Bovendien domineert deze exoot vooral in gebieden met 
een zekere graad van vervuiling (eutrofiëring) [6, 16, 17].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De langstaartkustworm is vaak abundant terug te vinden in de brakwaterzones van 
estuaria [3]. Hij werd al waargenomen bij zoutgehaltes van 0,5 tot 20 psu, maar gedijt het 
best tussen 2 en 14 psu [17]. 

In de wintermaanden trekken de wormen zich diep terug in het sediment omdat het daar 
warmer is. In de zomermaanden zit deze wormensoort hoofdzakelijk in de bovenste 5 cm 
van het sediment. De volwassen exemplaren zitten gelijkmatig verspreid over deze 5 cm, 
terwijl de jonge wormen zich vooral in de bovenste lagen bevinden [3].

Deze worm is – net zoals de meeste andere estuariene soorten – bestand tegen een 
zekere graad van vervuiling. Zo gedijt de soort vooral goed in gebieden met een verhoogd 
gehalte aan organisch materiaal, waar toch nog voldoende zuurstof in aanwezig is [3, 16, 17].
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(Potentiële) effecten en maatregelen

Waar deze wormen in grote aantallen voorkomen, hebben ze een belangrijke invloed op 
de structuur en de chemie ter hoogte van het water-sediment raakvlak. Ze doorwoelen 
de bodem immers tot op grote diepte en worden gekenmerkt door een onafgebroken 
activiteit. Deze en andere verwante wormen trekken het organisch materiaal actief naar 
beneden in de bodem. Ze doorgraven de bovenste bodemlaag met gangen waardoor de 
bodem losser wordt en de groei van bacteriën – de lievelingsmaaltijd van deze wormen – 
bevorderd wordt. Dit proces van omwoeling heet bioturbatie [3].

In de slikken van vuilbelaste estuaria, zoals de Schelde, zijn deze wormen een belangrijke 
voedselbron voor veel vogels en vissen [3].

Specifieke kenmerken

De langstaartkustworm is een kleine, slanke oligochaete worm met afmetingen die meestal 
variëren tussen 5 en 9 mm [17, 18]. Het lichaam is verdeeld in 46 tot 66 segmenten [17]. Aan de 
segmenten hangen haarachtige structuren (borstels of chaetae) die de worm gebruikt om 
zich voort te bewegen. Deze ‘borstels’ zijn belangrijk voor de identificatie op soortniveau 
[19].

De langstaartkustworm is een worm die vrij in de bodem leeft. Hij komt als dominante 
soort voor in estuaria en kreken, althans daar waar de getijden een invloed hebben [19]. De 
aantallen pieken in de periode van juli tot december, wanneer de wormen zich voortplanten. 
In de wintermaanden verhuist de worm naar warmere, diepere bodemlagen [6].

Als de langstaartkustworm om de een of andere reden zijn staart verliest, bv. als gevolg 
van predatie door een vogel of vis, kan hij deze terug laten aangroeien. Dit proces 
heet regeneratie [3]. Ook andere aquatische wormen kunnen, net als de zeer verwante 
regenwormen, afgebroken lichaamsdelen terug laten aangroeien. Dit komt doordat ze 
stamcellen bezitten die zich steeds opnieuw kunnen blijven delen [20].
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Wetenschappelijke naam
Aplidium glabrum (Verrill, 1871) [1]

De Glanzende bolzakpijp Aplidium glabrum is oorspronkelijk afkomstig uit koude 
tot Arctische regio’s. Het is een kolonievormende soort met een opvallend 
sponsachtig uiterlijk. De kolonies hebben de vorm van korstige klompen, zijn ietwat 
doorschijnend en kunnen grijs, geel tot zelfs oranje (vanwege de aanwezigheid van 
larven) gekleurd zijn. Aan onze kust is de glanzende bolzakpijp sinds 2000 terug 
te vinden in de Zeebrugse jachthaven, waar ze groeit op touwen, kades, pontons 
en andere harde substraten. Men vermoed dat de introductie van de soort via 
oesterimport gebeurde. 

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Aplidium glabrum – Glanzende bolzakpijp. Niet-
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 5 pp.
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Oorspronkelijke verspreiding

De precieze herkomst van de Glanzende bolzakpijp is onbekend [2]. Er wordt verondersteld 
dat hij inheems is in het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan aangezien hij reeds 
voor 1906 nabij Rusland en Japan kon worden waargenomen [3]. Anderzijds wordt deze 
soort ook aan de noordwestelijke kusten van de Atlantische Oceaan gesignaleerd [4] en er 
beschouwd als inheems [5].

Algemeen wordt de Glanzende bolzakpijp beschreven als een soort afkomstig uit koude 
tot Arctische streken. De soort komt voor op een diepte van 0 tot 400 meter [6] en hecht 
zich vast op allerhande harde substraten, zoals stenen en schelpen [7].

Eerste waarneming in België

De Glanzende bolzakpijp werd in juni 2000 voor het eerst waargenomen in de vissershaven 
(jachthaven) van Zeebrugge [8].

Verspreiding in België

Sinds de eerste observatie wordt deze soort jaarlijks op pontons in de jachthaven van 
Zeebrugge gesignaleerd [2, 8]. Vondsten op andere locaties zijn niet gekend. 

Verspreiding in onze buurlanden

Algemeen komt de Glanzende bolzakpijp in de Noordoost-Atlantische Oceaan voor, van 
Noord-Schotland tot de Poolzee, maar sinds 1977 ook meer zuidelijk, in Nederland en 
België  [9].

In Nederland werd de Glanzende bolzakpijp voor het eerst aangetroffen in 1977, in 
Yerseke. Later volgden nog meldingen voor de Oosterschelde [10, 11]. Momenteel is deze 
soort wijdverspreid in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer [12]. In de Waddenzee 
werd de soort voor het eerst in 2009 aangetroffen in de jachthaven van Terschelling [13], 
waarna hij in recentere jaren ook op Vlieland en Schiermonnikoog werd aangetroffen [14].

Tegenwoordig is deze exoot eveneens langs de Ierse en de Engelse westkust te vinden [9].
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Wijze van introductie

Het is niet duidelijk hoe deze soort de grote afstanden tussen het noordwestelijke deel 
van de Stille Oceaan en de Noord-Atlantische kusten overbrugd heeft. Men vermoedt dat 
de introductie van de Glanzende bolzakpijp in Nederland via oesterimport gebeurde [11]. 
Deze zakpijpen kunnen zich, net als vele andere soorten, vasthechten aan schelpdieren, 
zoals mosselen en oesters. Door zich op oesters vast te hechten die vanuit de Noordwest-
Stille Oceaan naar Europa geïmporteerd worden, konden deze zakpijpen Europa bereiken. 
Oestertransport binnen Europa zorgden vervolgens voor een snelle verspreiding over het 
continent [15]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Aplidium glabrum hecht zich vast op allerlei harde substraten, zoals pontons, touwen of 
palen [7]. Havens – met hun vele artificiële substraten – vormen daarom de omgeving bij 
uitstek voor een succesvolle kolonisatie.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Glanzende bolzakpijp wordt, zowel in de Stille als in de Atlantische Oceaan, uitsluitend 
gevonden in koude tot Arctische streken [4, 6, 12, 16]. Dit geeft aan dat de verspreiding van 
deze zakpijp waarschijnlijk beperkt wordt tot koudere omgevingen. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Effecten op de natuurlijke omgeving zijn niet gekend. Deze soort maakt echter wel 
deel uit van de aangroeigemeenschap. Aangroei kan diverse substraten aantasten en 
economische schade toebrengen. Het verhinderen van de aangroei, door het reinigen en 
behandelen met aangroeiwerende verf, kost handenvol geld [17]. Bovendien bezorgen vele 
van deze verven schade aan het ecosysteem.

In 2007 werd in Nederland een maatregel ingevoerd die de import van mosselen 
vanuit Ierland naar Nederland verbiedt. Dit werd besloten nadat men merkte dat er op 
mosselschelpen een hoge diversiteit aan niet-inheemse soorten te vinden was, waaronder 
ook de Glanzende bolzakpijp. Nog geen jaar later, in december 2008, moest de maatregel 
opgeheven worden onder druk van de Europese Commissie, die Nederland voor het 
Europese Hof daagde wegens inbreuk op de Europese vrijhandel [15]. Vervolgens is vanaf 
2012 alsnog een streng schelpdiertransportbeleid ingevoerd [18], met doorlopende intensieve 
monitoring in potentiële exportgebieden en bij aankomst in Nederland. Dit preventiebeleid 
richt zich specifiek op het minimaliseren van de kans dat probleemsoorten (i.e. soorten 
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waarvan wordt verwacht dat ze een significante negatieve impact zullen hebben op de 
Natura2000-waarden van de Oosterschelde) samen met schelpdieren worden ingevoerd. 

Specifieke kenmerken

Een kolonie van de Glanzende bolzakpijp vormt korstige klompen tot 3 cm hoog. De kleur 
is vaak geel tot oranje met een doorzichtige witte waas op de bovenkant. Ze kunnen ook 
egaal vuilwit gekleurd zijn. De kolonie bestaat uit een of meer afgeplatte lobben aan de 
bovenzijde. De zijkanten zijn vaak bedekt met zand en sediment. Individuen (zoïden) zitten 
dicht op elkaar in een onregelmatig patroon [10]. De kolonies zijn relatief dik en aanzienlijk 
steviger dan de kolonies van de andere kolonievormende zakpijpsoorten die in België en 
de buurlanden gevonden kunnen worden. 

Zakpijpen zijn filtervoeders. Het water loopt via de instroomopening naar binnen en voert tal 
van kleine voedseldeeltjes mee. Deze worden gevangen in slijm dat geproduceerd wordt 
door een klier, de endostyle. Via de uitstroomopening stroomt het water met afvalstoffen 
weer naar buiten [10]. 

De Glanzende bolzakpijp maakt de stof ‘3-demethylubiquinone Q2’ aan die hij gebruikt 
om energie uit zijn voeding te halen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze stof 
kankerpreventieve eigenschappen bezit [19].
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Wetenschappelijke naam
Botrylloides violaceus Oka, 1927 [1]

De Gewone slingerzakpijp Botrylloides violaceus is een kolonievormende zakpijp 
die van nature enkel voorkomt in het noordwesten van de Stille Oceaan. Deze 
exoot werd vóór 1998 naar Europa getransporteerd door zich vast te hechten 
aan scheepsrompen of levende mariene organismen, zoals Japanse oesters. 
Daarna verspreidde de soort zich verder door vasthechting aan de romp van 
plezierjachten. Gevestigde kolonies van deze zakpijp werden langs de Belgische 
kust voor het eerst waargenomen in 2004, in de haven van Zeebrugge. De kolonies 
zijn meestal uniform gekleurd, maar kunnen ook tweekleurig zijn. Hoewel vooral 
de rode kleur in West-Europa veel lijkt voor te komen, kunnen tevens vuilwitte, 
paarse, felgele of oranje kolonies aangetroffen worden, evenals combinaties van 

Citatie: VLIZ Alien Species Consortium (2020). Botrylloides violaceus – Gewone slingerzakpijp. 
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria anno 2020. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 6 pp.
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Oorspronkelijke verspreiding

De Gewone slingerzakpijp komt oorspronkelijk uit het noordwesten van de Stille Oceaan, 
nabij Japan [2].

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming in het studiegebied vond plaats in 2000, toen werd deze zakpijp 
waargenomen in de jachthaven van Breskens, in de Westerschelde. Het ging meteen al 
om meer dan honderd kolonies [3].

De allereerste waarneming in België dateert van 15 september 2003. Toen werd deze 
zakpijp aangetroffen op de romp van een pleziervaartuig tijdens een reinigingsbeurt op de 
kade. Aangezien het schip zowel langs de Nederlandse als de Belgische kust had gevaren, 
kon de herkomst van het gevonden exemplaar niet worden bepaald, waardoor dit niet 
als eerste officiële waarneming voor België geldt [4]. Op 12 juni 2004 werd de Gewone 
slingerzakpijp teruggevonden op pontons in de Zeebrugse jachthaven [4].

Verspreiding in België

Een maand na de eerste officiële waarneming in de Zeebrugse jachthaven werden op 
dezelfde locatie talrijke kolonies in diverse kleuren gevonden. Tot heden beperkt het 
voorkomen van deze soort op Belgisch grondgebied zich tot Zeebrugge [4]. 

In ons studiegebied kan de Gewone slingerzakpijp eveneens worden aangetroffen in de 
Nederlandse Westerschelde, van de monding tot voorbij Vlissingen [5].

 
Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming in Europa dateert van mei 1991, in Venetië (Italië). Er wordt geschat 
dat de soort er één tot twee jaar eerder geïntroduceerd werd [6].

twee van deze kleuren. Botrylloides violaceus is morfologisch alleen van andere 
in West-Europa voorkomende Botrylloides-soorten te onderscheiden aan de 
hand van de anatomie en de larven. Door het zeldzame voorkomen van overige 
Botrylloides-soorten betreffen waarnemingen, waarbij vele kolonies nabij elkaar 
worden waargenomen, naar alle waarschijnlijkheid Botrylloides violaceus.
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In 1999 werd een kleine rode zakpijpkolonie gefotografeerd in een mosselkwekerij in 
Zijpe (Noord-Holland). Mogelijk ging het hier reeds om de Gewone slingerzakpijp [7]. In het 
daaropvolgende jaar werd deze zakpijp waargenomen in de jachthaven van Breskens, 
nabij de monding van de Westerschelde [3]. Ook in de jachthaven van Yerseke, in de 
Oosterschelde, werden in 2002 al meer dan duizend kolonies gesignaleerd [8]. Vervolgens 
is de soort ook het Grevelingenmeer binnengedrongen [7] en in 2009 werd Botrylloides 
violaceus voor het eerst in de Waddenzee aangetroffen [9].

Onderzoek in 2004 in Zuid-Engeland bracht aan het licht dat de Gewone slingerzakpijp 
ook hier reeds wijdverspreid was. Talrijke voorkomens werden ook gemeld in Bretagne 
(Frankrijk) [10]. 

Daar bij de eerste waarnemingen telkens een groot aantal kolonies werden aangetroffen, 
wordt vermoed dat de introducties steeds vroeger hedden plaatsgevonden dan de officiële 
rapportagedatums. Hierdoor is het onduidelijk waar en wanneer deze zakpijp voor het eerst 
in Europa geïntroduceerd werd. Ook de verwarring met een inheemse zakpijp, Botrylloides 
leachii, zorgde voor een vertraging in de identificatie van de Gewone slingerzakpijp in 
Europa [3, 7, 10].

Wijze van introductie

De introductie in Europa vond hoogstwaarschijnlijk plaats door vasthechting aan 
scheepsrompen of levende organismen, zoals schelpdieren [3]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Gewone slingerzakpijp heeft zijn succes te danken aan het feit dat de soort weinig eisen 
stelt aan zijn vasthechtingsplaats. Deze zakpijp kan zich vasthechten aan een variëteit van 
materialen, gaande van scheepsrompen tot drijvende voorwerpen, maar kan zich ook 
vasthechten op levende organismen, zoals mosdiertjes, schelpen en wieren [3]. Nadat de 
zakpijp zich heeft vasthecht aan een organisme, kan het deze overgroeien. De zakpijp kan 
hierbij ook de inheemse Paarse geleikorst Botryllus schlosseri in zekere mate verdringen [5]. 
Hierbij kon worden aangetoond dat Botrylloides violaceus kolonies zich sneller uitbreiden 
bij de aanwezigheid van de inheemse Botryllus schlosseri in vergelijking met situaties waar 
deze laatste niet aanwezig is op het substraat. 

Naast een seksuele voortplanting kan deze exoot zich ook aseksueel voortplanten door 
knopvorming [2], wat bijdraagt tot zijn succes. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Vasthechting op scheepsrompen kan zorgen voor een snelle verspreiding tussen havens. 
In de zuidelijke Noordzee-regio spelen vooral plezierjachten een belangrijke rol in de 
secundaire verspreiding van deze exoot [3]. 

De Gewone slingerzakpijp geeft de voorkeur aan koude kust- en zeegebieden, wat de 
snelle verspreiding in het noorden verklaart [2]. Daarnaast kan deze zakpijp zich aanpassen 
aan diverse milieuomstandigheden. De soort wordt namelijk aangetroffen bij temperaturen 
tussen -1 en 25 °C [11] en in zoutgehaltes tussen 19 en 34 psu [9] (zout tot brak met een 
zoute invloed). Ter vergelijking: de Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu.

Omdat jachthavens – met hun kunstmatige harde substraten – talrijke mogelijkheden 
bieden tot groei, kan deze zakpijp daar lokaal talrijk voorkomen [12].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Samen met vele andere organismen die zich vasthechten, maakt de Gewone slingerzakpijp 
deel uit van de aangroeigemeenschap. Aangroei kan diverse substraten aantasten 
en aanzienlijke economische schade veroorzaken [13]. Het reinigen en behandelen van 
scheepsrompen met een aangroeiwerende verf kost immers handenvol geld [14]. Bovendien 
zijn vele van deze verven schadelijk voor het ecosysteem [15].

De soort kan bij massale aanwezigheid de condities van het leefmilieu wijzigen of in 
competitie treden met andere (inheemse) soorten [16-18]. Zo kan de waterkwaliteit worden 
beïnvloed wanneer de soort in hoge concentraties voorkomt. Dit is te wijten aan de 
uitwerpselen of grote sterfte binnen een kolonie, waardoor onder meer de bodemkwaliteit 
wordt aangetast [19]. Voor de Nederlandse kust werd aangetoond dat de Gewone 
slingerzakpijp – in water met een hoog zoutgehalte – de Paarse geleikorst Botryllus 
schlosseri gedeeltelijk kan verdringen, door ruimtelijke competitie. In brak water houdt de 
Paarse geleikorst stand, aangezien deze soort beter bestand is tegen lagere zoutgehaltes 
[5].

Afhankelijk van de troebelheid en de hoeveelheid voedsel in het systeem kan de 
aanwezigheid van de Gewone slingerzakpijp andere, en soms tegenstrijdige, effecten met 
zich meebrengen. Zo zal de extra filtratie in een troebel systeem net een positief effect 
hebben op de algen en planten, door een verbetering van de lichtcondities. Echter, bij 
voedselschaarste zullen inheemse soorten meer last ondervinden van deze exoot door 
extra competitie voor voedsel, waardoor de mogelijkheid bestaat dat ze verdrongen 
zullen worden [19]. Ook andere effecten zijn niet uit te sluiten gezien de soort vaak in grote 
concentraties wordt waargenomen [3, 9]. 
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Specifieke kenmerken

De Gewone slingerzakpijp behoort tot de klasse van de zakpijpen (Ascidiacea). Deze soort 
vormt kolonies met een korstvormig uitzicht. Deze kolonies hebben een dikte van 2 tot 
3 mm en kunnen soms diameters van meer dan 30 cm bereiken [2]. De kolonies kunnen 
in verschillende kleuren voorkomen, waaronder vuilwit, geel, oranje en paars. Een enkele 
kolonie van de Gewone slingerzakpijp kan eveneens uit verschillende kleuren bestaan [19]. 

Elke kolonie bestaat uit verschillende individuen, ook wel zoïden genoemd. Elk individu is 
cilindervormig en bereikt een lengte van 2,5 tot 3 mm [2]. Net zoals alle zakpijpen verzamelt 
ook de Gewone slingerzakpijp haar voedsel door gebruik te maken van een inwendig 
zeefapparaat dat plantaardig (fytoplankton) en dierlijk plankton (zoöplankton), samen 
met organisch materiaal, uit het water filtert en opneemt [20]. Het water dat het lichaam 
binnenkomt langs een instroomopening (siphon) stroomt doorheen het zeefapparaat 
(pharynx) dat de voedseldeeltjes tegenhoudt en wordt via de uitstroomopening naar buiten 
gestuwd [21]. 

Om de Gewone slingerzakpijp te onderscheiden van andere soorten, heeft men een 
microscoop nodig. Typerend voor deze soort zijn de 10 tot 11 rijen kieuwspleten (stigmata) 
die aan elke zijde van de kieuwkorf te vinden zijn [2]. De beste manier op deze exoot van 
andere zakpijpen te onderscheiden is door aandacht te besteden aan de morfologie van 
de larven. De larven van de Gewone slingerzakpijp zijn immers aanzienlijk groter dan deze 
van erg gelijkaardige zakpijpen Botrylloides diegensis en de Tweekleurige slingerzakpijp 
Botrylloides leachii [19].

Voortplanting kan aseksueel (door knopvorming) of seksueel (door de vorming van larven) 
plaatsvinden. In het geval van seksuele voortplanting zwemmen de larven 4 tot 10 uur vrij 
in de waterkolom vooraleer ze zich vestigen [2]. 
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Wetenschappelijke naam
Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841) [1]

De Grijze korstzakpijp Diplosoma listerianum betreft een cryptogene soort, 
m.a.w., het oorsprongsgebied is op heden ongekend. In Europa komt de soort 
wijdverspreid voor in Groot-Brittannië, langsheen de Europeese westkust en ter 
hoogte van de kusten van de Middellandse Zee. In België wordt de soort sinds 
12 september 2002 regelmatig aangetroffen op pontons in de jachthaven van 
Zeebrugge. De kolonies zijn relatief fragiel en hebben een doorzichtig en gelatineus 
uiterlijk. De Grijze korstzakpijp kan aangetroffen worden vanaf de laagwaterlijn tot 
op een diepte van ongeveer 80 meter.
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Oorspronkelijke verspreiding

De Grijze korstzakpijp – ook wel ‘geleikorstzakpijp’ genoemd – is wereldwijd verspreid. De 
exacte plaats van herkomst is op heden ongekend [2], waardoor de soort als cryptogeen 
wordt beschouwd [3]. 

De Grijze korstzakpijp groeit op stenen, pontons en andere harde substraten, maar is ook 
terug te vinden op wieren, zeegras en zelfs andere zakpijpen. De soort komt vooral voor in 
beschutte omgevingen tot op dieptes van 80 meter [4]. 

Eerste waarneming in België

Het voorkomen van de Grijze korstzakpijp werd in België voor het eerst gesignaleerd op 12 
september 2002, in de jachthaven van Zeebrugge [5]. 

In een overzicht van de in West-Europa voorkomende zakpijpsoorten uit 1933, wordt de 
soort reeds vermeld als zijn aanwezig langsheen ‘de kust van Nederland en België’ [6]. Het 
is echter onduidelijk of het om het Belgische, het Nederlandse, of om beide zeegebieden 
gaat, waardoor de eerste waarneming in België een vaag gegeven betreft en 2002 als 
officiële introductiedatum blijft gelden. 

Verspreiding in België

Na 2002 kwam de soort plots talrijk voor in de jachthaven van Zeebrugge, waar hij tot 
eind 2008 regelmatig werd waargenomen [7]. Echter, tijdens zoektochten op en rond de 
pontons in augustus 2011, werd de Grijze korstzakpijp er niet meer gevonden [5].

Het is niet geweten of deze zakpijp in andere Belgische havengebieden voorkomt. 
Daarnaast is de identificatie van deze exoot niet eenvoudig. De Grijze korstzakpijp wordt 
in West-Europa vaak verward met een andere zakpijp, namelijk Diplosoma spongiforme. 
Algemeen kan men stellen dat Diplosoma spongiforme minder doorschijnend en dikker (5 
à 6 mm) is dan de Grijze korstzakpijp, hoewel van deze laatste ook al dikkere exemplaren 
werden aangetroffen. Bijgevolg betreft dit criterium geen eenduidig identificatiekenmerk.
Om de twee soorten met zekerheid te onderscheiden dient een microscopisch onderzoek 
van de anatomie plaats te vinden [8]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De Grijze korstzakpijp komt wereldwijd voor. Langsheen de Atlantische kust reikt zijn areaal 
van Zuid-Afrika tot in Noorwegen [9]. In een West-Europese soortenlijst, samengesteld 
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in 1933, werd het toenmalig gekende verspreidingsgebied van de Grijze korstzakpijp 
gespecificeerd als ‘voorkomend langs de volledig westkust van Europa, van Noorwegen 
tot aan de Middellandse Zee’ [10]. 

De eerste officiële waarneming van Diplosoma listerianum in Nederland dateert van 1977, in 
Zeeland, nabij Burghsluis, in Flauwers en in het havenkanaal van Zierikzee [10]. Tot 1988 werd 
de Grijze korstzakpijp enkel gesignaleerd op Schouwen-Duiveland, in de Oosterschelde 
[11]. Later in 1990, werd deze soort ook aangetroffen in het Kanaal door Walcheren nabij 
Vlissingen, in Nieuw- en St.-Joostland en in Veere, eveneens langs de Oosterschelde. 
Momenteel is deze zakpijp wijdverspreid in het Grevelingenmeer, de Oosterschelde en in 
het havenkanaal Goes [12] en werd een eerste exemplaar in de Waddenzee vastgesteld in 
2014, in de haven van Oudeschild (Texel) [13]. 

In Frankrijk komt de Grijze korstzakpijp voor ter hoogte van Roscoff in Bretagne [8]. In 
het Verenigd Koninkrijk werd deze exoot reeds aangetroffen langsheen de zuid- en de 
westkust, terwijl de oostkust voorlopig nog gevrijwaard blijft [14].

Wijze van introductie

De introductie van de Grijze korstzakpijp gebeurde door vasthechting op scheepsrompen 
en via het transport van organismen voor aquacultuurdoeleinden, zoals oesters [15]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Tot op heden werd de Grijze korstzakpijp in België enkel gesignaleerd in de jachthaven 
van Zeebrugge. De soort kan dus bezwaarlijk als succesrijk in België omschreven worden. 

Diplosoma listerianum kan zich vasthechten op allerhande substraten, zoals stenen, pieren 
of andere zakpijpen [16]. Hierdoor vormen havens – met hun vele artificiële oppervlaktes – 
een ideale omgeving voor deze exoot.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Grijze korstzakpijp is wereldwijd terug te vinden [9], wat doet vermoeden dat temperatuur 
weinig rol speelt in het limiteren van zijn verspreidingsgebied. De soort kan zich voortplanten 
binnen een brede range aan temperaturen (tussen 10 en 25 °C) [17].
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(Potentiële) effecten en maatregelen

Eens de Grijze korstzakpijp gevestigd is, staat dit organisme erom bekend in korte tijd 
de meest frequent voorkomende aangroeisoort te worden in een lokale gemeenschap. 
Daarbij zouden andere organismen verdrongen of overgroeid kunnen worden [14], hoewel 
binnen Europa geen aantoonbare bewijzen van het verdringen van andere soorten 
bestaan. Het overgroeien van materialen en organismen (en eventueel verdringen van 
andere organismen) kan economische schade toebrengen aan de aquacultuursector 
(bv. mosselkwekerijen) [18]. De toename in biomassa verhoogt de druk op de installaties 
terwijl de water- en nutriëntenuitwisseling van andere organismen wordt bemoeilijkt [19-

23]. Bij de schelpdierkweek gaat zo’n 30% van de kosten naar het verwijderen of onder 
controle houden van de groei van zakpijpen op de kweekdieren. Dit gebeurt door ze bloot 
te stellen aan lucht [24], in plasticfolie te wikkelen [25, 26] of door het aanbrengen van verdund 
bleekmiddel [27], azijn [28], azijnzuur of gebluste kalk [18, 29]. 

Het voorkomen van deze exoot op scheepsrompen verhoogt de vaarweerstand van 
de schepen [15]. Het beletten van vasthechting – door reiniging en behandeling met een 
aangroeiwerende verf – brengt eveneens hoge kosten met zich mee [30]. 

Specifieke kenmerken

De Grijze korstzakpijp is een filtervoeder. Het water loopt via de instroomopeningen naar 
binnen en voert tal van kleine voedseldeeltjes mee. Deze worden gevangen in slijm, 
geproduceerd door een klier, die de ‘endostyle’ genoemd wordt. Via de uitstroomopening 
komt het water met afvalstoffen weer naar buiten [10]. 

De Grijze korstzakpijp vormt dunne, vuilwitte kolonies van minder dan 2 mm dik en slechts 
enkele mm2 in oppervlakte. Soms kunnen ze grotere oppervlaktes bedekken. De zacht 
aanvoelende kolonies zijn doorschijnend met zwarte puntjes die de aparte individuen – 
door wetenschappers ‘zoïden’ genoemd – voorstellen, waarbij één enkel individu een 
diameter van ongeveer 2 mm heeft. De gemeenschappelijke uitstroomopeningen vallen 
op als grote gaten [10]. Indien een kolonie in meer detail wordt bekeken dan worden vele 
kleine witte stipjes zichtbaar op een verder doorzichtige kolonie. Deze witte pigmentstipjes 
zijn vaak in grotere dichtheden te vinden rondom de grote uitstroomopeningen, waardoor 
het lijkt alsof er een wit lijntje rondom deze openingen loopt. Sommige kolonies van de 
druipzakpijp Didemnum vexillum zijn ook grotendeels doorzichtig. De witte stipjes die in 
deze kolonies te vinden zijn betreffen echter kleine harde skeletdeeltes (spicules) in plaats 
van de pigmentvlekjes die in Diplosoma-soorten aanwezig zijn. 

De vrijzwemmende larven van de Grijze korstzakpijp stellen de soort in staat om zich 
op een eenvoudige wijze verder te verspreiden [31]. De larven bewegen zich voort door 
afwisselend opwaarts naar het licht toe te zwemmen en zich vervolgens te laten zinken, 
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waarbij ze de bodem vermijden [32]. Wanneer de larven rijp zijn om zich te vestigen, hechten 
ze zich vast op een schaduwrijke en voor predatoren beschutte plaats, zoals de zijwand 
van een rots [31, 32]. 

Het larvale stadium duurt maar enkele uren, wat opmerkelijk is voor een soort die zo’n 
omvangrijke verspreiding kent. Door de beperkte verspreidingssnelheid per generatie 
worden grote genetische verschillen waargenomen tussen verschillende populaties [33]. 
Hieruit bleek tevens dat Diplosoma listerianum als het ware een soortcomplex vormt 
met verschillende cryptische soorten. Omgekeerd werden ook genetische gelijkenissen 
vastgesteld tussen enkele ver van elkaar voorkomende populaties (Plymouth, 
California en Melbourne). Dit wijst op een recente menselijke invloed door middel van 
langeafstandtransporten  via scheepvaart of import voor aquacultuur.
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Wetenschappelijke naam
Molgula manhattensis (De Kay, 1843) [1]

De Ronde zakpijp wordt door sommigen ook wel ‘zeedruif’ genoemd [2]. Dit werkt verwarrend 
omdat de Nederlandse naam van de ribkwal Pleurobrachia pileus ook ‘zeedruif’ is. Het wordt dus 
afgeraden om ‘zeedruif’ voor de Ronde zakpijp Molgula manhattensis te gebruiken [3]. Een andere 
bijnaam van de ronde zakpijp is ‘zeiker’. Als je deze zakpijp boven water haalt en erin knijpt, dan 

komt er een straaltje water uit [4]. De term ‘zeiker’ wordt soms meer in het algemeen voor alle 
solitaire zakpijpen gebruikt.

De Ronde zakpijp Molgula manhattensis komt reeds lange tijd voor in Europa, 
langs de oostkust van Amerika en rond Australië. Sommige auteurs zijn er 
echter van overtuigd dat de Amerikaanse en Europese populaties aparte soorten 
vormen en dat de Ronde zakpijp bijgevolg geen exoot betreft voor Europa. In 
België werd de Ronde zakpijp voor het eerst waargenomen en gerapporteerd in 
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Oorspronkelijke verspreiding 

Indien de Ronde zakpijp Molgula manhattensis effectief in Europa geïntroduceerd werd, 
gebeurde de introductie vanuit de Noord-Amerikaanse oostkust. Er wordt echter ook 
geopperd dat de Ronde zakpijp die in Europa voorkomt verschilt van deze die in Noord-
Amerika gevonden kan worden en daardoor als een andere, in Europa wel inheemse, soort 
(namelijk Molgula tubifera) beschouwd moet worden [5]. De situatie wordt nog complexer 
doordat veel zakpijpen die langs de zuidkust van Engeland [6] en de Nederlandse 
Waddenzee [7] voorkomen en vroeger tot de Ronde zakpijp gerekend werden, eigenlijk tot 
de eveneens inheemse soort Molgula socialis behoren [6, 7]. Recent genetisch onderzoek uit 
2011 bevestigde dit laatste, maar kon geen uitsluitsel geven over het al dan niet inheems 
voorkomen van de Ronde zakpijp Molgula manhattensis in Europa [8]. 

Eerste waarneming in België

De eerste officiële Belgische waarneming en rapportage dateert uit het midden van de 19e 
eeuw [9]. Toen werd melding gemaakt van een massale aanwezigheid van de soort – onder 
het synoniem Ascidia ampulloides – in Oostende.

Er circuleert echter ook een tekening uit 1762 met daarop de afbeelding van een zakpijp 
– sterk gelijkend op de Ronde zakpijp Molgula manhattensis – die groeit op de sluizen 
en in de dokken van het Dijkwater op het eiland Schouwen-Duiveland (Zeeland) [5]. Als 
dit correct is, dan is het niet uitgesloten dat de soort toentertijd ook al in de Vlaamse 
kusthavens van Nieuwpoort en Oostende aanwezig was [10]. Deze tekening zou echter ook 
Molgula socialis kunnen betreffen [11].

 
Verspreiding in België

Na de eerste waarneming door Van Beneden uit 1847, bleef de soort tijdens de 
daaropvolgende eeuw aanwezig in de jachthaven van Oostende. In 1934 stortte de 
populatie in door een bruuske daling in het zoutgehalte, veroorzaakt door de doorstroming 
van zoetwater via het Kanaal Brugge-Oostende. De situatie kon zich snel herstellen en 
de soort werd er – geïdentificeerd als Molgula tubifera – massaal aangetroffen tussen 
1937 en 1939 [12] en tussen 1952 en 1953 [13]. Ook in 1960-1961 werd de Ronde zakpijp 
– dit keer onder de naam Molgula manhattensis – massaal aangetroffen in de jachthaven 
van Oostende [14] en tijdens de jaren ‘70 in de Spuikom in Oostende [15, 16]. In 1999 werd 

het midden van de 19e eeuw in de haven van Oostende. Later vestigde de soort 
zich ook in de havens van Zeebrugge en Blankenberge. De soort zou hier terecht 
gekomen zijn door vasthechting op scheepsrompen.
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de Ronde zakpijp waargenomen in het Insteekdok en de jachthaven van Zeebrugge, in 
de haven van Blankenberge en in de Spuikom van Oostende. Recent werd de Ronde 
zakpijp opnieuw aangetroffen in de jachthaven van Zeebrugge evenals in de Nederlandse 
Westerschelde ter hoogte van Hoedekenskerke [17].

Recent genetisch onderzoek toont aan dat de zakpijp die in Oostende groeit wel degelijk 
de Ronde zakpijp Molgula manhattensis is, en niet de Europese soort die er sterk op lijkt: 
Molgula socialis [8].

Verspreiding in onze buurlanden

Ook in Nederland is de vroegste waarneming van de Ronde zakpijp een vaag gegeven. 
De introductie ervan gebeurde heel vroeg en dient dus te worden onderzocht op basis van 
literatuur of museumexemplaren [5]. Mogelijk is de tekening uit 1762 (zie boven) het eerste 
bewijsmateriaal van de aanwezigheid van de Ronde zakpijp [2, 5, 18, 19], al kan het hier ook om 
Molgula socialis gaan [11]. Hoe dan ook kwam de soort in 1956 plaatselijk zeer talrijk voor 
in de Zeeuwse wateren, op enkele plaatsen in de Waddenzee, in de haven van IJmuiden 
en Den Helder (Noord-Holland) en in de Zuiderzee (tot bij de afdamming in 1932) [20, 21]. 
Eind de jaren ‘70 komt de soort nog steeds voor op bovengenoemde locaties en wordt de 
Ronde zakpijp beschouwd als een regelmatig voorkomende soort in Nederlandse wateren 
[2, 5]. In de Waddenzee komen zowel de Ronde zakpijp [7] als de er erg gelijkende Molgula 
socialis [7] voor. 

Verder komt de soort sinds de 19e eeuw voor in de Deense fjorden [21] en werd hij recent 
aangetroffen op het Duitse eiland Sylt, nabij Denemarken [8].

In Frankrijk dateert de eerste waarneming van de jaren ‘40, uit het noorden van Bretagne 
[22]. Het verspreidingsgebied langsheen de Franse Atlantische kust beperkt zich tot op 
vandaag tot de Bretoense regio [8]. Langs de Britse kust werd de soort in 1970 als algemeen 
gerapporteerd [23]. Echter, het is best mogelijk dat vele van deze laatste waarnemingen 
toegeschreven kunnen worden aan Molgula socialis; de Europese zakpijpsoort die erg op 
de Ronde zakpijp lijkt [6]. Tijdens een recent onderzoek kon men immers geen exemplaren 
van de Ronde zakpijp vinden langsheen de Britse eilanden en het Iberische schiereiland. 

Buiten Europa en Noordoost-Amerika werd de soort tevens gesignaleerd in Australië 
(1967), Japan (1972) en Noordwest-Amerika (1984). Molgula manhattensis komt vandaag 
ook voor langs de kusten van China [21]. 

Wijze van introductie

De introductie in Europa vond zeer vroeg plaats. De enige wijze waarop de Ronde zakpijp 
twee eeuwen geleden vanuit Noord-Amerika in Europa geïntroduceerd kon worden, was 
door zich aan scheepsrompen vast te hechten [5]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De Ronde zakpijp hecht zich vast op allerhande harde substraten, waardoor havens – met 
hun vele artificiële oppervlaktes en scheepsrompen – een ideale omgeving vormen. Deze 
soort kan echter ook groeien op een zandige bodem, iets wat bij de meeste zakpijpen 
een probleem vormt omdat hun instroomopeningen verstopt kunnen geraken. Molgula 
manhattensis heeft echter een grote in- en uitstroomopening, waardoor hij hier geen 
hinder van ondervindt [2]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Ronde zakpijp komt voor in zee, maar is ook bestand tegen lagere zoutgehaltes tot 
11 psu [2]. Ter vergelijking: onze Noordzee heeft een zoutgehalte van 35 psu. Temperatuur 
heeft weinig invloed op zijn verspreiding [4]. Daarenboven blijkt de soort tolerant voor 
industriële watervervuiling [24].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Door vasthechting op structuren in havens of op scheepsrompen kan het oppervlak waarop 
ze groeien aangetast worden en kan deze aangroei leiden tot economische schade. Het 
voorkomen van vasthechting, door reiniging en behandeling met een aangroeiwerende 
verf, brengt hoge kosten met zich mee [25]. 

Omwille van een groot aanpassingsvermogen kan de Ronde zakpijp beter gedijen in 
ongunstigere omstandigheden, zoals troebel of vervuild water, of water met een hoog 
gehalte aan organisch materiaal [8]. Deze eigenschap vergemakkelijkt de vestiging in 
havengebieden. 

Larven van de Ronde zakpijp vestigen zich op plaatsen die ook geschikt zijn voor de 
vestiging van jonge oesters. Hierdoor treedt competitie op voor ruimte [14]. Molgula 
manhattensis kan zich tevens vasthechten aan de schelpen zelf, en vormt zo tijdens 
bepaalde seizoenen de voornaamste aangroeisoort op Amerikaanse oesters Crassostrea 
virginica [8].

Wanneer de zakpijp door menselijk toedoen getransporteerd wordt, kunnen tevens 
onverteerde organismen in de zakpijp meegevoerd worden. De Ronde zakpijp is namelijk 
een zeer inefficiënte eter. De soort kan veel water filteren, maar het voedsel dat hij eruit 
haalt komt er vaak onverteerd terug uit. Vooral schadelijke algensoorten blijken slecht 
verteerbaar, en vormen bijgevolg een risico voor nieuwe leefgebieden. Onder (voor de 
algen) gunstige omstandigheden kunnen schadelijke algenbloeien een grote impact 
uitoefenen op het ecosysteem en schade berokken aan de mens (bv. via infectie van 
kweekorganismen) [26]. 
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Specifieke kenmerken

Zakpijpen zijn filtervoeders. Water loopt via de instroomopening naar binnen en voert tal 
van kleine voedseldeeltjes mee. Deze worden gevangen in slijm, geproduceerd door een 
klier, die de ‘endostyle’ genoemd wordt. Via de uitstroomopening wordt het gefilterde 
water, samen met de afvalstoffen, weer naar buiten gestuwd [2].

De Ronde zakpijp heeft een opvallende vorm. Hij ziet eruit als een grijsgroene bol van 3 
cm diameter met een 7 mm uitstekende in- en uitstroomopening. Aan de instroomopening 
bevinden zich zes lobjes, de uitstroomopening telt er slechts vier. De buitenkant (tunica) is 
bezet met zeer fijne haartjes waar dikwijls slib en zand aan gehecht zijn. Deze zakpijpen 
vormen geen kolonies, maar komen wel vaak samen voor [2]. De specifieke u-vorm van het 
darmkanaal is een kenmerk waarmee de Ronde zakpijp zich onderscheidt van veel andere 
gelijkaardige zakpijpen. De vorm van het darmkanaal is echter ook vergelijkbaar met die 
van Mogula socialis. De Ronde zakpijp is echter te onderscheiden van Mogula socialis op 
basis van het aantal uitgangen van het spermiduct. Bij Mogula socialis is er slechts één 
uitgang aanwezig, terwijl dit bij de Ronde zakpijp meerdere zijn [11]. 

Zakpijpen zijn tweeslachtig (hermafrodiet) [2]. Sperma wordt in het water losgelaten en 
de eitjes worden vervolgens intern, in de zakpijp, bevrucht. Op deze wijze kan ook aan 
zelfbevruchting gedaan worden, wat het koloniseren van nieuwe gebieden in de hand 
werkt [8]. Reeds 10 uur na de bevruchting kan de larve uitkomen, waarna ze in de vrije 
waterkolom terecht komt. Vervolgens vestigen de vrije larven zich binnen één dag op een 
hard substraat, waar ze ontwikkelen tot een volwassen zakpijp [27].

De Ronde zakpijp is een aangroeisoort die zich vestigt op allerhande harde substraten 
(stenen, rotsen, wieren, hout, scheepsrompen, etc.), maar zich ook losjes kan hechten op 
een zandige bodem [23]. Deze soort komt voor van de laagwaterlijn tot op maximum 90 
meter diepte [23]. 
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Wetenschappelijke naam
Styela clava Herdman, 1881 [1]

Oorspronkelijk leefde de knotszakpijp Styela clava enkel ter hoogte van de 
Aziatische kusten. Transport via vasthechting op oorlogsschepen bracht 
de soort naar Europa, waar ze voor het eerst opgemerkt werd in Engeland 
omstreeks 1953. In 1986 werd een eerste exemplaar gevonden aan de Belgische 
kust, op een strandhoofd in Knokke-Heist. Nu is de soort gekend in de Spuikom 
van Oostende en in de Belgische kust(jacht)havens, behalve in Nieuwpoort. De 
knotszakpijp komt meestal voor langs beschutte kusten, tot op een diepte van 40 
meter. De soort heeft een groot aanpassingsvermogen en kan sterke wijzigingen 
in temperatuur en saliniteit verdragen.
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Knotszakpijp

Styela clava
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Oorspronkelijke verspreiding

Oorspronkelijk leefde de knotszakpijp Styela clava enkel in de ondiepe delen van de Zee 
van Okhotsk (Siberië), de Japanse Zee, ter hoogte van de kusten van Japan en Korea en 
tussen het uiterste noorden van China en de havenstad Shangai [2, 3].

Eerste waarneming in België

De eerste Belgische waarneming van de knotszakpijp – ook wel de ‘Japanse zakpijp’ 
genoemd – vond plaats op 19 augustus 1986. Het betrof een geïsoleerd levend exemplaar 
op een strandhoofd langs het Albertstrand in Knokke-Heist [4].

Verspreiding in België 

Op de oostelijke strekdam van Zeebrugge werden in januari 1987 op twee betonnen 
blokken 217 exemplaren aangetroffen [5]. Nu is de soort gekend in de Spuikom van 
Oostende en in de Belgische kust(jacht)havens, behalve in Nieuwpoort [6, 7]. 

 
Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van de knotszakpijp in Europa vond plaats in Plymouth (Zuid-
Engeland) tijdens de zomer van 1953, en werd in 1954 als een nieuwe soort met de 
naam Styela mammiculata beschreven [8-11]. Men vermoedt dat de introductie al in 1952 
gebeurde [3]. De uitbreiding over de Engelse zuid- en westkust verliep snel: van Plymouth 
via de wateren van Southampton tot in de haven van Milford in Wales (1959). Waarschijnlijk 
is de knotszakpijp het Kanaal rond 1968 overgestoken, aangezien de soort in dat jaar bij 
Dieppe (Frankrijk) werd gesignaleerd [11, 12]. 

Ook in Nederland is het een frequent aanwezige soort geworden in vrijwel alle zoute 
wateren. De knotszakpijp werd er voor het eerst waargenomen in 1974 in Den Helder [13]. 
Al enkele maanden later kwamen er waarnemingen vanuit de jachthaven van Texel en uit 
de Oosterschelde [14]. 

Vandaag is deze zakpijp langs de gehele Europese Atlantische kust, van Portugal tot 
Noorwegen, te vinden [15]. In 2005 werd hij ook in een Frans bekken in het Middellandse 
Zeegebied waargenomen [16] en in de Zee van Marmara [17].
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Wijze van introductie

De knotszakpijp kan op verschillende manieren in een nieuw gebied geïntroduceerd worden 
[18]. Hij kan zich als een volwassen zakpijp aan de wanden van schepen vasthechten. 
Hoogstwaarschijnlijk werd hij op deze wijze accidenteel door militaire slagschepen 
Engeland binnengebracht wanneer deze – na de oorlog in Korea in 1951 – terugkeerden 
naar het thuisfront [3]. 

Als jonge zakpijpen kunnen ze zich tevens vasthechten aan oesterzaad of de schelpen 
van oesters die in nieuwe kweekgronden worden uitgezet. Op deze wijze kwam de zakpijp 
in vele havens in Bretagne (Frankrijk) en in Nederland terecht [11, 18]. De oesters en het 
oesterzaad voor nieuwe oesterbedden kwamen zowel uit Japan als uit andere Europese 
oesterbedden [11]. 

Daarnaast kunnen de larven van de knotszakpijp eveneens korte afstanden overbruggen 
als verstekelingen in het ballastwater van schepen [18]. De lokale verspreiding tussen 
jachthavens kan dan weer verzorgd worden door de aanhechting van de zakpijpen aan 
pleziervaartuigen [18]. De natuurlijke verspreiding is daarentegen vrij beperkt. De larven 
kunnen meegevoerd worden met de getijden en stromingen, maar moeten zich binnen 27 
uur kunnen vestigen [18]. Op welke wijze de knotszakpijp in 1987 in Zeebrugge is terecht 
gekomen is niet geweten. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

In het studiegebied komen geen gelijkaardige zakpijpen voor, wat de kolonisatie enigszins 
in de hand werkt. Bovendien bevinden zich hier geen natuurlijke vijanden [11].

Omwille van zijn lengte – gemiddeld 14 cm (zeer groot voor een zakpijp) – wordt hij tijdens 
het voeden niet gehinderd door nabijgelegen dieren. Bovendien kan hij hierdoor de larven 
van andere soorten, zoals oesters, uit de waterkolom filteren [11].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De soort kan zich enkel succesvol vestigen op een harde ondergrond, zoals schelpen, 
haveninfrastructuur, scheepsrompen, touwen en boeien [19]. Hij vestigt zich het liefst nabij 
de oppervlakte, al werd hij ook eens op 40 meter diepte aangetroffen. De soort kan 
kortstondig lage zoutgehaltes tot 10 psu verdragen, maar om zich succesvol op een plek 
te vestigen vereist deze exoot een saliniteit tussen 22 en 35 psu [11, 16, 18, 20]. Ter vergelijking: 
de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. 
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Ook temperatuur kan zijn verspreiding beperken. Hoewel hij brede schommelingen in 
temperatuur kan verdragen (tussen -2 en 23 °C [11, 15]) kunnen de larven zich enkel vestigen 
als het water gedurende enkele dagen warmer is dan 16 °C. Dit vormt een beperkende 
factor met het oog op meer noordelijke verspreidingen. Om deze reden komt de soort niet 
voor langs de oostelijke kusten van Schotland [18]. 

Verder geeft de knotszakpijp de voorkeur aan relatief beschutte omgevingen. Dit is een van 
de redenen waarom hij vooral in havens aangetroffen wordt [18]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Eenmaal de knotszakpijp gevestigd is, kunnen zich soms massapopulaties vormen – 
tot 1.500 exemplaren per m² – waardoor sterke competitie kan optreden met inheemse 
filtervoeders, zoals mosselen en oesters [19].

Deze knotszakpijp kan bovendien zorgen voor een ware aangroeiplaag op scheepsrompen, 
oesterbedden en hangcultuurmosselen. Vooral de aangroei op mosselen en oesters kan 
tot zware problemen leiden, gezien dit een extra productie-, oogst- en verwerkingskost 
voor de kwekers met zich meebrengt. Op Prince Edward Island (Canada) heeft dit tot 
miljoenen dollars economische schade per jaar geleid [21]. De kosten houden in hoofdzaak 
verband met de schade berokkend door de extra biomassa (gewicht) die de knotszakpijpen 
met zich meebrengen, waardoor mosseltouwen zo zwaar werden dat ze niet meer boven 
getild konden worden. Het extra gewicht aan zakpijpen kan er tevens voor zorgen dat de 
mosselen zo zwaar worden dat ze allemaal van de touwen afvallen zodra ze bovenwater 
getild worden [22]. Europa blijft voorlopig gevrijwaard van dergelijke impact [23].

Behandelingen met wisselende saliniteit en temperaturen of blootstelling aan lucht, bleken 
succesvolle – en tevens biologisch verantwoorde – bestrijdingsmiddelen te zijn in de strijd 
tegen deze exoot. Deze maatregelen leiden tot de dood van de zakpijp, zonder sterfte 
onder de mosselen of oesters te veroorzaken [3]. Daarnaast blijken de vrijzwemmende larven 
ook gevoelig voor medetomidine, een chemische stof die ervoor zorgt dat larven zich niet 
zullen vastzetten op oppervlakken waar de stof op aangebracht werd. In tegenstelling tot 
andere chemicaliën doodt medetomidine de dieren niet en lijkt het dan ook een duurzamer 
alternatief om als component te dienen in aangroeiwerende verven [24].

De knotszakpijp wordt in de Aziatische (Korea) keuken courant gegeten als zeevrucht 
[25]. Niettegenstaande dient men de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij de 
consumptie ervan. Deze zakpijp produceert immers gifstoffen die vrijkomen wanneer de 
zakpijpen beschadigd worden, bv. wanneer men ze van oesterbedden wil afschrapen. 
Deze gifstoffen kunnen bij de mens ademhalingsproblemen veroorzaken [15].

Naast een bron van voedsel is deze zakpijp ook interessant voor de wetenschap, aangezien 
hij bepaalde stoffen produceert waarvan werd aangetoond dat ze zowel antioxidanten zijn 
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als een middel kunnen bieden om kanker mee te bestrijden [26]. Zo kan een ethanol extract 
van de zakpijp huidveroudering voorkomen [27]. Daarenboven zou de soort ook gebruikt 
kunnen worden in anti-rimpel cosmetica of voor de verzorging van brandwonden [28]. 

Specifieke kenmerken

De knotszakpijp is een filtervoeder. Ze maken gebruik van een inwendig zeefapparaat 
om plantaardig (fytoplankton) en dierlijk plankton (zoöplankton), samen met organisch 
materiaal, uit het water te filteren en op te nemen [29]. Hiertoe wordt door het organisme 
een constante waterstroom gecreëerd. Het water komt het lichaam binnen langs een 
instroomopening (siphon), passeert door het zeefapparaat (pharynx) dat voedseldeeltjes 
tegenhoudt en wordt ten slotte door de uitstroomopening naar buiten gestuwd. 

De knotszakpijp komt meestal voor langs beschutte kusten, tot op een diepte van 40 meter. 
De soort is sessiel en behoort tot de aangroeigemeenschap. Ze worden aangetroffen op 
touwen en harde structuren, zoals kades, scheepsrompen, palen, boeien, mossel- en 
oesterbedden. Daarbij kunnen dichtheden tot 1.500 exemplaren per m² bereikt worden. 
Deze dieren worden tot 16 cm groot en leven gemiddeld twee tot drie jaar [29]. De huid heeft 
een gerimpeld en leerachtig uiterlijk en heeft doorgaans een bruine kleur. De knotszakpijp 
heeft over het algemeen een langgerekte vorm, met een duidelijke versmalling naar de 
basis toe [13]. 

De soort is tweeslachtig (hermafrodiet), maar de mannelijke en vrouwelijke gonaden 
worden op verschillende tijdstippen rijp zodat deze dieren zichzelf niet kunnen bevruchten. 
Om bevruchting met andere individuen te maximaliseren schieten de dieren ongeveer op 
hetzelfde moment kuit. Dit kunnen ze synchroniseren door rekening te houden met zowel 
de temperatuur als de daglengte: wanneer het 15 °C is en de zon al minstens twaalf uur 
op is, schieten ze hun kuit af [30]. De bevruchting gebeurt uitwendig (in het water) en de 
eitjes en larven kennen een één tot drie dagen durend planktonisch stadium, waarbij ze vrij 
in de waterkolom zweven. Na deze planktonische fase hechten ze zich vast op een harde 
ondergrond, waar ze een metamorfose tot hun volwassen vorm ondergaan [29].
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Menselijke activiteiten helpen plant- en diersoorten – gewild 
of ongewild – om zich buiten hun natuurlijk leefgebied te 
verspreiden en zo met succes nieuwe habitats te koloniseren. 
Sommige van deze niet-inheemse soorten belasten echter 
het ecosysteem door in competitie te treden met inheemse 
soorten, door nieuwe ziektes te introduceren of door overmatige 
predatie. Het beleid zet dan ook in op het voorkomen 
van nieuwe introducties, op een snelle detectie 
en bestrijding en op een beheerkader voor 
wijdverspreide niet-inheemse soorten. 
 
Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van 
de ‘gevestigde’ niet-inheemse mariene en 
kustgebonden soorten in het Belgisch deel van 
de Noordzee en aanpalende estuaria. Voor elke 
soort gaan de auteurs dieper in op de ecologie, de wijze van 
introductie, de verspreiding, de effecten op zowel het milieu 
als de economie en op de eventueel genomen of geplande 
maatregelen om de verspreiding van de soort in te dijken.  
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