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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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