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Wetenschappelijke naam
Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) [1]

De brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata is een Amerikaanse soort 
die in Europa terecht kwam via scheepvaart. De soort komt typisch voor 
in riviermondingen en wordt sinds 1835 in België aangetroffen, eerst in de 
Schelde en later in het IJzerbekken. In Europa veroorzaakt de brakwatermossel 
aangroeiproblemen in veel industriële sites doordat de mosselen zich gaan 
vestigen in koelwatersystemen. Het feit dat deze exoot goed bestand is tegen 
schommelingen in temperatuur en saliniteit maakt het extra moeilijk om efficiënte 
maatregelen te treffen.
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Oorspronkelijke verspreiding

Het genus Mytilopsis was 60 miljoen jaar terug al aanwezig in Europa [2]. Zo’n 30 miljoen 
jaar geleden werd Amerika vanuit deze Europese populaties gekoloniseerd. In Amerika 
komt de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata voor in estuaria langs de Atlantische 
kust, vanaf de Hudson tot aan de Golf van Mexico. Ongeveer 5 miljoen jaar geleden stierf 
het genus Mytilopsis uit in Europa, maar de soort belandde recent terug in onze streken 
door menselijk toedoen [3-5].

Eerste waarneming in België

In 1835 werd de brakwatermossel waargenomen in de haven van Antwerpen. De soort 
werd toen onterecht beschreven als een nieuwe soort voor de wetenschap, onder de 
naam Mytilus cochleatus [6]. Een volgende gepubliceerde waarneming liet echter lang op 
zich wachten, tot in 1960 de soort opnieuw aangetroffen werd nabij Nieuwpoort [4, 7]. 

Verspreiding in België

De soort wordt bij ons vooral aangetroffen in de koelwatersystemen van enkele bedrijven 
in en rond de haven van Antwerpen [8]. De soort komt eveneens voor in Nieuwpoort [7, 9, 10] 
en in het Kanaal Gent-Terneuzen [11].

Verspreiding in onze buurlanden

In Nederland dateert de eerste waarneming uit 1895, in de Amstel [12]. Meer recent wordt 
de soort vooral gemeld in koelwatersystemen van enkele bedrijven aan de Schelde en de 
Rijn, maar ook vastgehecht aan natuurlijke oppervlakken zoals rotsen en hout, zoals in 
het Kanaal Gent-Terneuzen, het Noordzeekanaal en het Deltagebied [11, 12]. Ook in de Waal 
kunnen er tegenwoordig brakwatermosselen gevonden worden [4].

De soort werd onder andere gevonden in Frankrijk, nabij Caen en Duinkerke [4, 5], en in 
Duitse en Oekraïense wateren [13]. In de zomer van 2010 werden jonge individuen van 
deze soort ontdekt in de Golf van Gdansk, maar het is onduidelijk of ze zich hebben 
ontwikkeld tot volwassen exemplaren en zich hebben kunnen voortplanten [14]. In het 
Verenigd Koninkrijk werd de soort voor het eerst waargenomen in Cardiff (Zuid-Wales) in 
1996 [15] en vervolgens in Kent [16] en Lincolnshire [17]. Uit een Engelse museumcollectie blijkt 
echter dat de mossel in het Verenigd Koninkrijk reeds voorkwam in 1866, en misschien 
zelfs al in 1833. Dit is 150 jaar eerder dan de eerste officiële waarneming [18]. 
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De soort wordt vooral opgemerkt wanneer ze overlast veroorzaakt, meestal in industriële 
koelwatersystemen zoals in het Nederlandse Noordzeekanaal. De soort komt verder voor 
in de Spaanse Guadalquivir rivier [19], in de Baltische Zee nabij Finland [20]  en in de zuidelijke 
Botnische Golf in Zweden [21]. 

Wijze van introductie

Het veelvuldig voorkomen in havengebieden is een sterke indicatie dat deze soort – als 
larve of als volwassen dier – meegevoerd wordt in het ballastwater of vastgehecht op de 
romp van schepen. Gezien ballastwater niet werd gebruikt vóór 1870, moet de initiële 
kolonisatie gebeurd zijn door volwassen exemplaren die zich vastgehecht hebben op een 
scheepsromp [22].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De brakwatermossel is – zoals zijn naam al laat vermoeden – als estuariene soort 
goed bestand tegen schommelingen in saliniteit [21]. Verder lijkt deze exoot ook goed 
temperatuurvariaties te tolereren. Dit maakt van de brakwatermossel een eurytope soort, 
wat betekent dat hij in een waaier van habitats en milieuomstandigheden kan gedijen [23].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Eén van de voornaamste factoren die de verspreiding van deze exoot beïnvloedt, is de 
aanwezigheid van een geschikt substraat voor vasthechting. De brakwatermossel heeft 
immers geen ingegraven levenswijze, maar leeft vastgehecht op harde structuren (net 
zoals de Gewone mossel Mytilus edulis). Wetenschappers noemen dit een ‘epifaunische’ 
levenswijze. Brakwatermosselen hechten zich onder andere vast op stenen en 
waterplanten, maar de grootste aantallen worden bij ons gevonden op kunstmatige, licht 
onregelmatige oppervlakken, zoals betonnen muren en de vaak metalen pijpleidingen van 
koelwaterinstallaties [4].

De tolerantiegraad voor saliniteit is voor de brakwatermosselen sterk afhankelijk van de 
plaats van voorkomen. De individuen die voorkomen in het Scheldegebied bevinden 
zich binnen zoutgehaltes die variëren van 0,1 psu (bijna zoet water) tot 11,7 psu [4]. Ter 
vergelijking: de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Op andere plaatsen 
zijn al exemplaren gevonden in water van 31,6 psu. Experimentele studies hebben een 
optimale (0,2-17,5 psu) en ongunstige (20,0-30,0 psu) saliniteit berekend voor de soort 
[24]. In volle zee zal de soort bijgevolg niet voorkomen, hetgeen de verdere uitbreiding via 
natuurlijke processen beperkt [23]. In zoetwater zijn ze gevonden in het Lincolnshire kanaal 
[25].  
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De larven van de brakwatermossel hebben de capaciteit zich te ontwikkelen bij hoge 
zoutgehaltes (tot 32 psu). Daarom is het mogelijk dat de larven in ballastwater met 
hoge zoutgehaltes lang kunnen overleven, zo de oceaan kunnen oversteken en nieuwe 
plaatsen kunnen koloniseren [21, 23]. Volwassen dieren ondergaan in dergelijke situatie een 
saliniteitsshock (bv. tijdens het transport in ballastwater) en kunnen zo slechts enkele 
weken overleven. Dit vormt enigszins nog een barrière om op deze wijze lange afstanden 
te overbruggen, maar omdat scheepsvervoer steeds sneller gebeurt, kan deze barrière 
geleidelijk wegvallen [24].

De brakwatermossel is goed bestand tegen lage minimumtemperaturen (bv. 6,8 °C in de 
Schelde), maar tijdens de voortplantingsperiode is een watertemperatuur van minimum 
13 °C vereist [8]. Hierdoor kan de soort zich moeilijk vestigen en reproduceren in koudere 
gebieden waar in de zomer de watertemperatuur onder de 10 °C blijft. De soort komt in 
koudere gebieden enkel voor op plaatsen waar de menselijke activiteit de watertemperatuur 
kunstmatig verhoogt (bv. bij koelwatersystemen) [24].  De soort is van nature uit een trage 
kolonisator, wat onder andere te wijten is aan de saliniteitsbarrières van de open zee 
enerzijds en het zoetwater anderzijds. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De brakwatermossel veroorzaakt aangroeiproblemen in veel industriële sites in Europa, 
zoals in kerncentrales en chemische fabrieken [4]. De koelwatersystemen zuigen water aan 
om bepaalde industriële processen af te koelen. De in de waterkolom aanwezige larven 
van de brakwatermossel worden bij deze processen mee opgepompt en kunnen zonder 
probleem de 1 mm zeef aan de ingang van het systeem omzeilen [4].

In het koelsysteem heersen ideale omstandigheden voor wat betreft zuurstof, temperatuur 
en saliniteit. Daarnaast bevinden er zich ook geen predatoren en is er een constante 
aanvoer van voedsel. Bovendien kunnen algen, die met de mossellarven concurreren 
voor ruimte, in deze donkere omgeving niet gedijen. Door al deze factoren kunnen de 
brakwatermosselen blijven groeien tot de industriële processen eronder lijden en men actie 
moet ondernemen. De aangroei vertraagt immers de stroomsnelheid in de pijpen en kan 
leiden tot verstoppingen [4, 25]. 

Als remedie tegen deze wildgroei is het toedienen van biociden, zoals chloor, de 
goedkoopste en meest efficiënte oplossing. Een probleem hierbij is dat adulte mosselen 
hun schelpen kunnen dichtklappen en zo hun lichaam tijdelijk kunnen isoleren. De larven 
zijn kwetsbaarder en kunnen wel met deze methode bestreden worden [26]. Biociden 
kunnen het best gebruikt worden tijdens de paaiperiode(s) als de larven massaal aanwezig 
zijn in de waterkolom en de volwassen dieren doorgaans verzwakt zijn als gevolg van het 
paaien. Het gebruik van biociden tijdens de paaiperiodes wordt even efficiënt geacht als 
het gebruik gedurende het ganse jaar. Deze methode kan gecombineerd worden met 
een voorspelling van de aanwezigheid van larven in de waterkolom op basis van een 
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wijzigende watertemperatuur, wat een heel gerichte bestrijding toelaat [4].
Momenteel bedraagt de toegestane dosis van een chloorbiocide (natrium hypochloriet) 
0,2 mg/l [27], maar dat blijkt te weinig voor een effectieve bestrijding van de larven. Een 
minimale dosis die effectief werkt voor bestrijding bij een korte periode van 30 minuten 
is 0,6 mg/l. Als alternatief voor chloorbiocide wordt perazijnzuur aanbevolen. Deze stof 
is makkelijker biologisch afbreekbaar. Bovendien blijft het werken onder verschillende 
pH- en temperatuurcondities, en is het minder corrosief dan andere commerciële 
perazijnzuurproducten. Een dosis van 1,5 mg/l gedurende één uur verschilt hier vanuit 
economisch standpunt niet van een behandeling van 15 minuten met een dosis van 6 
mg/l. Toch wordt voorgesteld om de eerste strategie toe te passen, aangezien een langere 
behandelingsperiode een groter aantal larven zal doden [28, 29].

Specifieke kenmerken 

De brakwatermossel is nauw verwant met de zoetwaterexoot Dreissena polymorpha, bij 
ons bekend onder de naam driehoeksmossel of zebramossel.

De sterke gelijkenissen tussen beide soorten levert soms moeilijkheden op bij determinatie. 
Het betrouwbaarste determinatiekenmerk voor de brakwatermossel Mytilopsis 
leucophaeata is de aanwezigheid van een uitsteeksel – apofyse genoemd – langs de 
binnenzijde van de schelp ter hoogte van de groeipunt of ‘umbo’ van de schelp (figuur 
1). Dit uitsteeksel heeft de vorm van een driehoekige tot soms ronde tand, waarop de 

Figuur 1: Bovenaan: de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata, met aanduiding van 
de apofyse (groene pijl); Onderaan (ter vergelijking): de driehoeksmossel of zebramossel 
Dreissena polymorpha. Bron: Annick Verween [4].



518 - Weekdieren

retractorspieren zijn vastgehecht [4]. Bij volwassen dieren kan men ook een onderscheid 
maken op basis van de schelplengte: de schelp van de brakwatermossel blijft eerder klein 
(1 tot 2 cm), daar waar de schelp van de driehoeksmossel doorgaans 4 cm lang kan zijn 
[30].

Het voedsel van de brakwatermossel bestaat grotendeels uit plantaardig en dierlijk 
plankton (fyto- en zoöplankton). Daarnaast voeden ze zich ook met bacteriën, detritus 
(dode organische materie) en ander organisch materiaal [4].
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