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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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