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Wetenschappelijke naam
Rangia cuneata (G. B. Sowerby I, 1832) [1]

 De Brakwaterstrandschelp heeft in zijn oorsprongsgebied verschillende lokale namen. Eén ervan 
is de ‘Louisiana road clam’, verwijzend naar het gebruik van de schelpen ter vervanging van grind 
voor de bouw van wegen in Louisiana [2]. Daarnaast is het voornamelijk de oogst als voedsel die 

deze soort, vooral in de Golf van Mexico [3], economisch belangrijk maakt. Andere populaire namen 
zijn ‘littleneck clam’ of ‘cocktail clam’. Hoewel deze benamingen eerder verwijzen naar een groep 

van schelpdieren die op elkaar lijken [4, 5].

De brakwaterstrandschelp Rangia cuneata komt oorspronkelijk voor in de Golf 
van Mexico. De soort koloniseerde de Atlantische kust van Noord-Amerika en 
Europa. De eerste Europese melding vond plaats in augustus 2005, in de haven 
van Antwerpen. De introductie gebeurde hoogstwaarschijnlijk door transport van 
larven in het ballastwater van schepen. De brakwaterstrandschelp leeft vooral in 
estuaria, in brak en bijna zoet water. In havens kan de soort voor overlast zorgen 
door zich te vestigen in industriële koelwatersystemen.
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Oorspronkelijke verspreiding

Van oorsprong komt de brakwaterstrandschelp voor in de Golf van Mexico. De soort 
koloniseerde ook de meer noordwaarts gelegen estuaria langs de Noord-Amerikaanse 
oostkust tot de Hudson Rivier (New York) [6]. Buiten de Golf van Mexico wordt deze soort 
beschouwd als een uitheemse, invasieve soort: de introductie vond er plaats via transport 
met ballastwater en niet via natuurlijke verspreiding [7].

Eerste waarneming in België

In augustus 2005 werden voor het eerst kleine individuen van de brakwaterstrandschelp 
aangetroffen in de haven van Antwerpen, in een industriële testinstallatie [8]. Deze installatie 
was opgesteld voor het monitoren van een andere tweekleppige niet-inheemse soort, 
namelijk de brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata [9]. Het is echter zeer waarschijnlijk 
dat de soort al enkele jaren voor deze eerste waarneming in de Antwerpse haven aanwezig 
was. In mei 2007 werd in het Verrebroekdok, op Linkeroever, een grote populatie van 
verschillende leeftijden aangetroffen. De aanwezigheid van exemplaren met een leeftijd van 
minstens zes jaar, doet vermoeden dat de introductie in de Antwerpse haven dateert van 
2001, of misschien zelfs wel 2000, toen dit dok in gebruik werd genomen [10].

Verspreiding in België

Na de eerste melding werden vanaf februari 2006 ook in Antwerpse industriële 
koelwatersystemen regelmatig adulte populaties van deze soort gesignaleerd. De 
verschillende vondsten zijn voornamelijk het gevolg van intensieve monitoringstudies [8]. 
Zo werd de brakwaterstrandschelp ook recentelijk gedetecteerd tijdens grootschalige 
inventarisatieacties van de visbestanden in de Gentse haven en het Kanaal Gent-Terneuzen 
[11, 12]. Men vermoedt dat deze exoot nog in andere havens en kanalen voorkomt, maar nog 
niet werd opgemerkt. Mogelijk was er in het verleden ook verwarring met jonge exemplaren 
van andere strandschelpen die voorkomen in estuaria, zoals Mulinia lateralis [8]. In 2019 
werd de soort ook aangetroffen in het kustgebied, de achterhaven van Oostende en in de 
IJzer te Nieuwpoort [13].

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste vondst in 2005 in België was meteen ook de eerste waarneming van deze soort 
in Europa [8]. Ondertussen heeft de brakwaterstrandschelp zich ook in onze buurlanden 
gevestigd. In Nederland werden in 2007 drie exemplaren gevonden in de Zuiderpolder van 
het Noordzeekanaal [11]. De soort blijkt hier goed te gedijen en vormt er in Zijkanaal C en 
Zijkanaal F dichtheden tot 200 individuen per m2 [14]. Ook in het IJ in Amsterdam komt de 
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soort tegenwoordig algemeen voor [15, 16] net zoals op ander locaties in Nederland [17-19]. In 
Duitsland komen meldingen uit het Kiel Kanaal en uit een natuurgebied in de omgeving van 
Lübeck [20, 21]. De soort werd in 2011 opgemerkt in de Vistula lagune in Polen. Waarschijnlijk 
is deze strandschelp op deze plaats geïntroduceerd in 2007-2008 door ballastwater van 
schepen komende uit de Noordzee [7, 8, 22-25]. De soort heeft zich ook al gevestigd in de 
Baltische Zee [24, 26, 27], het Verenigd Koninkrijk [28]  en Frankrijk [29-31].

Wijze van introductie

Net zoals dit geval was voor de oostkust van Noord-Amerika, kwam de 
brakwaterstrandschelp allicht in de haven van Antwerpen terecht via het transport van 
larven in ballastwater [7, 8]. Om de introductie van niet-inheemse soorten via deze weg te 
verhinderen, wordt de lozing van ballastwater sinds 2017 via het Ballastwaterverdrag aan 
strengere normen onderworpen [32].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De brakwaterstrandschelp leeft ondiep ingegraven in de bodem en heeft dus een 
zand- of modderlaag nodig om zich te kunnen ingraven [33]. De bodem van industriële 
koelwatersystemen wordt bedekt door een laagje zand of modder, hetgeen de succesvolle 
vestiging van de soort op deze locaties verklaart [8]. Rangia cuneata kan zich makkelijk 
aanpassen aan een wisselende saliniteit (typisch voor estuaria en havengebieden), 
dankzij een intern mechanisme: ‘osmoregulatie’. Daardoor tolereren volwassen 
brakwaterstrandschelpen zoutgehaltes tussen 0 (zoet water) en 33 psu (zeewater), terwijl 
jonge exemplaren variaties tussen 2 en 22 psu verdragen. Door deze eigenschap kan de 
exoot plaatsen koloniseren die door weinig andere schelpdieren bewoond worden [34].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

In de havens zijn zowel de watertemperatuur als saliniteit ideaal voor de overleving van 
de brakwaterstrandschelp [8]. Niettegenstaande zijn hoge saliniteitstolerantie, gedijt de 
brakwaterstrandschelp het best bij zoutgehaltes tussen 5 en 15 psu. Ter vergelijking: de 
Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 psu. Bij hogere zoutgehaltes ondervindt 
de brakwaterstrandschelp meer concurrentie met andere organismen die in zoute milieus 
voorkomen [34, 35].
 
Verder kan de soort ook bij verschillende watertemperaturen overleven. De jonge dieren 
zijn het gevoeligst en verdragen temperaturen tussen 8 en 32 °C [4]. Reproductie gebeurt 
het best bij een watertemperatuur hoger dan 15 °C en een saliniteit van 0 tot 15 psu [6, 36]. 
In de Vistula lagune (Polen) trad er massale sterfte op door de lage wintertemperaturen [37]. 
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Brakwaterstrandschelpen zijn bestand tegen anoxische condities, maar kunnen uitdroging 
niet overleven [38, 39]. Ze kunnen zich verticaal bewegen in het sediment en dus zichzelf 
ingraven [40]. Volwassen exemplaren prefereren een zacht substraat op dieptes van minder 
dan 6 meter [33, 36, 41-43]. Larven hebben een grotere kans op sterfte bij een combinatie van: 
(1) lage saliniteit en hoge temperatuur; of (2) hoge saliniteit en lage temperatuur [23, 36]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De introductie van de soort kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Aangezien 
de brakwaterstrandschelp een filtervoeder is, draagt hij bij hoge dichtheden bij tot een 
verbeterde waterkwaliteit. Het dier kan mogelijk een voedingsbron vormen voor vissen, 
vogels en krabben. Wanneer bij een lage waterstand de ondiep ingegraven dieren 
bereikbaar zijn, dan zijn meeuwen in staat ze op te pikken en ze van grote hoogte te laten 
vallen op een harde ondergrond tot de schelpen breken [13, 29]. 

Anderzijds kan de soort de omgevingsfactoren beïnvloeden, waardoor andere inheemse 
soorten hier hinder van ondervinden. Daarnaast kunnen ze parasieten en ziektes 
introduceren in nieuw gekoloniseerde gebieden [23]. 

Hoewel de brakwaterstrandschelp een voorkeur heeft voor zachte substraten in estuaria, 
kan hij zich ook vestigen in leidingen indien daar een laagje zacht sediment, zoals zand 
of slib, aanwezig is. Eens gevestigd zal deze tweekleppige de waterstroom beïnvloeden 
waardoor een ophoping van sediment ontstaat. Dit vergemakkelijkt vervolgens de vestiging 
van nog meer individuen. Uiteindelijk veroorzaakt dit proces een slechte waterdoorstroming 
in industriële koelwatersystemen. Preventief kan men de buizen regelmatig reinigen om de 
vestiging van deze soort te voorkomen [4].

De consumptie van zelf verzamelde brakwaterstrandschelpen is niet zonder gevaar. Als 
filtervoeder worden eveneens schadelijke stoffen of microalgen opgenomen. In Europa 
is de soort niet in de handel verkrijgbaar, maar buiten Europa ondergaan de te koop 
aangeboden exemplaren daarom een strenge controle op herkomst en kwaliteit [4, 5]. 
Recent hebben wetenschappers ontdekt dat de soort van grote nutritionele waarde is, en 
daarom zou kunnen gebruikt worden in de kleinschalige aquacultuurindustrie [44]. 

Specifieke kenmerken

Beide schelphelften zijn dik en hebben een min of meer ovale vorm. De buitenzijde van 
de schelp varieert in kleur, van licht bruin tot grijsbruin naar bijna zwart. De binnenkant 
van de schelp is glanzend wit met een blauwgrijze schijn. Verder zijn deze schelpen 
voorzien van een opvallend uitstekende top of ‘umbo’. Volwassen individuen van de 
brakwaterstrandschelp bereiken een grootte van 2,5 tot 6 cm. Het grootste exemplaar 
ooit gevonden had een lengte van 9,4 cm. Op basis van de gemiddelde lengte is berekend 
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dat de soort gemiddeld 4 tot 5 jaar wordt. Op dezelfde manier schatte men dat een groot 
exemplaar van 7,5 cm een leeftijd van 10 jaar moet hebben [4, 45]. 

De brakwaterstrandschelp graaft zich grotendeels in en voedt zich door kleine 
voedseldeeltjes uit het water te filteren [4, 33]. Larven worden tussen maart en november in 
twee periodes vrijgelaten in de waterkolom, telkens nadat het zoutgehalte ongeveer 5 tot 
10 psu-eenheden stijgt of daalt. Na ongeveer zeven dagen vestigen de larven zich op het 
substraat, waarna ze zich ingraven [4, 36].
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