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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.
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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]. 



Algen en wieren - 59

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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