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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 
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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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