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Wetenschappelijke naam
Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923) [1]

De trompetkalkkokerworm Ficopomatus enigmaticus is een kokerbouwende 
borstelworm die vermoedelijk uit de zuidelijke hemisfeer afkomstig is. De worm 
vereist een hard substraat om zich te vestigen. Als de worm in hoge densiteit 
voorkomt kunnen rifstructuren ontstaan, die kunnen uitgroeien tot dimensies van 
vier meter in diameter en ruim twee meter in hoogte. De primaire introductie kan 
hebben plaatsgevonden via vasthechting op scheepsrompen, via ballastwater 
of samen met getransporteerde weekdieren. De trompetkalkkokerworm werd 
in 1950 voor de eerste keer in België waargenomen in de haven van Oostende, op 
de romp van een marien onderzoeksschip. Velen zien deze wormen als een pest 
omdat ze omvangrijke riffen vormen op schepen en haveninfrastructuren, maar dit 
is langs de Belgische kust nog niet het geval.
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Oorspronkelijke verspreiding

De trompetkalkkokerworm Ficopomatus enigmaticus komt voor in wateren met wisselend 
zoutgehalte [2], variërend van zoet tot zout water van meer dan 35 psu [3] en mogelijk zelfs 
55 psu [4, 5].

Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied is onbekend. Men gaat ervan uit dat de soort 
oorspronkelijk uit de zuidelijke hemisfeer afkomstig is [2]. Echter, zowel in Australië [2], 
langs de Zuid-Amerikaanse oostkust [6], Zuid-Afrika en de Oost-Aziatische kusten wordt 
hij eveneens als geïntroduceerd beschouwd [7]. De exemplaren die langs de kusten van 
Indonesië en India voorkomen – wat vroeger als zijn oorsprongsgebied beschouwd werd 
– blijken tot een andere soort te behoren [8]. 

Eerste waarneming in België

De trompetkalkkokerworm werd voor het eerst bij ons waargenomen in augustus 1950, 
in de haven van Oostende. De dieren werden gevonden op de romp van de ‘Hinders’, het 
toenmalige onderzoeksschip van de Visserijdienst [8]. 

Verspreiding in België

Deze soort wordt bij ons gesignaleerd op harde substraten in de havens van Oostende 
en Nieuwpoort [9]. De soort wordt sinds 2015 eveneens aangetroffen in de Zeeschelde [10]. 
Het gaat meestal om solitaire dieren of kleine, heel breekbare riffen met minder dan 1.000 
exemplaren [11, 12]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste Europese waarnemingen (1921) van de trompetkalkkokerworm kwamen uit Caen, 
in de Franse kanaalzone. De worm kwam er toen reeds algemeen voor, op minder dan 30 
meter diepte, vastgehecht aan plantenstengels, hout, stenen en schelpen [13]. Eén jaar later 
werden exemplaren waargenomen in de haven van Londen [2]. De trompetkalkkokerworm 
vormt in Zuid-Engeland in brakke kustgebieden nog steeds compacte riffen met meer dan 
1.000 exemplaren per m2 [2, 12]. Ook in Ierland is de soort permanent gevestigd [2, 12].
 
De eerste Nederlandse exemplaren werden in 1968 in het Veerse Meer en het Kanaal door 
Walcheren (Zeeland) aangetroffen [14-17]. Alhoewel de soort vroeger algemeen gevonden 
werd in het Veerse Meer, is ze hier verdwenen sinds zout water het meer instroomt. 
Desondanks is het niet uitgesloten dat de soort nog aanwezig kan zijn nabij plaatsen 
waar zoetwater het meer instroomt. De worm kan in de rest van Zeeland gedetecteerd 
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worden in binnenwateren, in havens met zoetwaterinstroom, en ook, sinds 1991, in het 
Noordzeekanaal [15].     

In Frankrijk en Spanje komt de trompetkalkkokerworm voor in brakke estuaria langs de 
Atlantische kust en in het Middellandse Zeegebied [8, 15, 18]. Daar vormde de worm na zijn 
introductie bijzonder snel gigantische rifstructuren tot vier meter in diameter en twee meter 
in hoogte [19]. In Duitsland werd de soort voor het eerst gevonden in 1975 in Emden, vlakbij 
de Nederlandse grens. De leeftijd van deze dieren werd toen op twee tot drie jaar geschat, 
waaruit afgeleid kan worden dat de introductie in Duitsland wellicht dateert van vóór 1973 
[20]. 

Groot-Brittannië wordt algemeen beschouwd als de meest noordelijke grens waarbinnen 
voortplanting mogelijk is en populaties zich kunnen vestigen. Toch werden in Deense 
wateren al enkele tijdelijke populaties waargenomen, naast enkele gevestigde populaties 
in industrieel verwarmd water [21, 22]. 

Wijze van introductie

De trompetkalkkokerworm zou zich over de wereldzeeën verspreid hebben door zich aan 
de rompen van transportschepen vast te hechten, of doordat larven meegevoerd werden 
in het ballastwater [7]. Deze veronderstelling wordt bekrachtigd door het feit dat de soort 
steeds voorkomt in de nabijheid van scheepvaartroutes [23]. Het is echter ook mogelijk dat 
exemplaren getransporteerd werden via schelpen van commerciële weekdieren [2]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Deze worm is in België helemaal niet zo dominant aanwezig als in warmere streken. De riffen 
die in gebieden met een gematigd klimaat gebouwd worden (riffen met diameter tot 20 cm) 
zijn slechts een fractie van wat in warmere regio’s (zoals de Middellandse Zee, zie boven 
[19]) aangetroffen kan worden [7]. Dit doet vermoeden dat de optimale groeivoorwaarden bij 
hogere temperaturen liggen. 

Waarom de trompetkalkkokerworm toch gedijt in onze streken heeft o.a. te maken met zijn 
grote saliniteitstolerantie, ideaal voor het koloniseren van estuaria. Daarnaast is in estuaria 
vaak veel voedsel voorhanden, wat maakt dat deze borstelworm er snel kan groeien en 
voortplanten. Verder dragen het ontbreken van competitieve soorten en de afwezigheid 
van predatoren bij tot zijn succes [2]. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De soort is gevoelig voor lage temperaturen en kan in Noord-Europa eerder moeilijk gedijen, 
met uitzondering van gebieden met artificieel verhoogde watertemperaturen [2]. Zo zal dit 
dier zijn koker niet meer verder uitbouwen bij een watertemperatuur lager dan 7 °C [24]. Een 
temperatuur van meer dan 18 °C is vereist voor een optimale groei en reproductie [25, 26]. 
 
De trompetkalkkokerworm kan in zowel zoet als zout water overleven, maar geeft 
de voorkeur aan brak water [6]. De soort kan zich het best uitbreiden in water met een 
zoutgehalte tussen 10 en 30 psu [25, 26]. Ten slotte hebben de hoeveelheid voedsel in de 
waterkolom, de stroomsnelheid en de diepte van het water een invloed op het al dan niet 
voorkomen van deze worm [6]. De soort komt voornamelijk voor in ondiepe en middeldiepe 
wateren, en gedijt bij voorkeur in een weinig dynamisch milieu [25].   

(Potentiële) effecten en maatregelen

Vanuit economisch standpunt zien velen de trompetkalkkokerworm als een pestsoort, 
te wijten aan de riffen die ze vormt op scheepsrompen en haveninfrastructuur. Deze 
riffen kunnen verwijderd worden door ze af te schrapen. Dit is echter arbeidsintensief [2]. 
Daarnaast maakt men ook gebruik van anti-aangroeiverven om vasthechting te vermijden 
of te beperken. Zulke aangroeiverven zijn echter duur [26] en kunnen eveneens het 
ecosysteem beschadigen [28]. Aangezien deze worm hard substraat nodig heeft om zich te 
ontwikkelen, wordt het afgeraden harde objecten te dumpen op plaatsen waar deze soort 
voorkomt [29]. 

Inheemse soorten hebben ook baat bij de massale aanwezigheid van deze worm in (half)
gesloten wateren – zoals havens – omdat ze als filtervoeder de waterkwaliteit verbetert. 
Zo haalt de trompetkalkkokerworm zwevende deeltjes uit de waterkolom, en zorgt hij voor 
meer zuurstof en minder nutriënten, hetgeen vooral bodemdieren ten goede komt [2]. Maar 
wanneer de trompetkalkokerworm in hoge aantallen voorkomt, dan kan hij als filtervoeder 
het aanwezige plankton sterk doen afnemen, waardoor er minder voedsel overblijft voor 
inheemse soorten [2]. Extreem hoge aantallen kunnen eveneens een invloed uitoefenen op 
lokale waterstromingen (hydrodynamiek) en sedimentatie-eigenschappen [6]. 

Veel kokerbouwende wormen oefenen een sterke invloed op hun omgeving uit. Net zoals 
bij de inheemse zandkokerriffen, kan in en rond de kokers van de trompetkalkkokerworm 
een heel typische fauna teruggevonden worden, waarbij deze kokers als het ware 
een apart habitat of leefgebied gaan vormen. Daarom noemt men dergelijke soorten 
ecosysteemingenieurs [30]. 

Voorbeelden van dieren die in associatie met de kokers van de trompetkalkkokerworm 
leven, zijn de vlokreeftjes (Amphipoda) Leptocheirus pilosus, Monocorophium insidiosum 
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en Melita palmata en de Veelkleurige duizendpoot Hediste diversicolor, een borstelworm 
(Polychaeta) [31]. Zo kunnen een aantal inheemse soorten profiteren van de habitatstructuur 
die gevormd wordt door een uitheemse ecosysteemingenieur. Dat het effect van de 
introductie van een exoot nooit eenduidig positief of negatief is, werd aangetoond in 
Argentinië. Hier bleek dat trompetkalkkokerwormriffen een belangrijke schuilplaats kunnen 
geven aan een inheemse krab, die op zijn beurt dan andere inheemse soorten wegvangt 
[32]. 

Specifieke kenmerken

Ficopomatus enigmaticus is een bostelworm die in harde kalkkokers leeft met een 
doorsnede tot 2 mm en een lengte tot 40 mm. De koker heeft een trompetvormig uiteinde 
waar de mond zit, vandaar zijn naam [15]. De worm vormt omvangrijke, rifachtige aggregaties 
die wel 7 meter in omvang kunnen zijn. In vroege stadia zijn de kokers wit, maar worden 
later bruin. De worm zelf wordt 20 tot 25 mm lang. Ze hebben een ‘kroon’ van 12 tot 20 
zogenaamde radiola die gebruikt worden om te filteren [33]. 

De trompetkalkkokerworm behoort tot de groep van de vastzittende kokerbouwende 
wormen (Serpulidae). Typisch voor deze groep is de aanwezigheid van een dekseltje of 
operculum, waarmee de koker kan worden afgesloten als de worm zich hierin terugtrekt 
[34]. De vorm van het deksel kan gebruikt worden om de verschillende soorten te herkennen. 
Bij de trompetkalkkokerworm is dit eerder knots- of paddenstoelvormig en voorzien van 
zwarte stekels. 

Binnen de kokerbouwende wormen kunnen twee verschillende bouwstijlen onderscheiden 
worden. Enerzijds zijn er soorten die met behulp van slijm – ook wel ‘mucus’ genoemd – 
zandkorreltjes en kleine schelpfragmentjes aan elkaar kleven tot een koker. Een voorbeeld 
hiervan is de veel voorkomende schelpkokerworm Lanice conchilega of de minder talrijk 
voorkomende zandkokerworm Sabellaria spinulosa. Anderzijds zijn er soorten die, net zoals 
de trompetkalkkokerworm, zelf kalk afscheiden en zo een koker vormen [34]. Een voorbeeld 
hiervan is de inheems Driekantige kalkkokerworm Pomatoceros (Spirobranchus) triqueter.
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