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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. 
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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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