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Wetenschappelijke naam
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, 1955 [1]

Het Japans bessenwier Sargassum muticum kwam oorspronkelijk enkel voor 
langs de kusten van Japan, Rusland, Korea en China. Dit bruinwier werd in 
Europa ingevoerd samen met de Japanse oesters (rechtstreeks uit Azië of 
met een Japans bessenwier geïnfecteerde kweek uit Canada). Hoewel Japans 
bessenwier al sinds de jaren ‘70 regelmatig bij ons aanspoelt werden de eerste 
vastzittende exemplaren pas in 1999 aangetroffen, in de haven van Zeebrugge. 
In gebieden waar het Japans bessenwier een succesvolle invasie kent (niet in 
België), verdringt het de oorspronkelijke soorten door zijn snelle groei. Anderzijds 
ondersteunen drijvende wierpakketten op zee een rijke gemeenschap van 
mariene organismen die het zeewier gebruiken als voedselbron, beschutting, 
foerageergebied of vasthechtingsoppervlak.
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Oorspronkelijke verspreiding

Japans bessenwier kwam oorspronkelijk enkel voor in het noordwesten van de Stille 
Oceaan langs de kusten van Japan, Rusland, Korea en China [2]. 

Eerste waarneming in België

Losgeslagen en met de stroming meegevoerde pakketten Japans bessenwier spoelen 
sinds 1972-1973 aan op de Belgische kust [3]. De eerste vondst van een ter plaatse 
groeiend exemplaar dateert van 18 juni 1999, en werd gevonden in de haven van 
Zeebrugge (Verbindingsdok) op 3 meter diepte [4]. 

Verspreiding in België

Aanspoelsels van Japans bessenwier komen vaak voor langs onze kustlijn [3]. Van alle 
drijvende wierpakketten voor onze kust zijn immers de meeste toe te schrijven aan dit 
grote bruinwier [5]. De soort werd in België voor het eerst vastgehecht waargenomen in 
Zeebrugge [4], waar het zich in het hele havengebied stabiel verspreidde [6]. In het jaar 2000 
werden er exemplaren in de Spuikom van Oostende gevonden. Bizar genoeg bleken er in 
de Spuikom tussen 2002 en 2004 geen vastgehechte exemplaren voor te komen. Vanaf 
2005 kwam het wier er dan weer wel voor [6]. Vandaag worden groeiende exemplaren van 
het Japans bessenwier eveneens in De Panne, de Oostendse haven, De Haan en het Zwin 
waargenomen [7]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van Japans bessenwier in Europa vond plaats op 17 februari 
1973. Het ging meteen om een dertigtal vastgehechte exemplaren in de lagunes rond 
Bembridge, op het eiland Wright (ten zuiden van Engeland) [8-10]. Het is echter zeker dat het 
Japans bessenwier al enkele jaren eerder in die regio aanwezig was, aangezien er sinds 
1971 exemplaren langs de Engelse kust aanspoelden [10]. In het Verenigd Koninkrijk wordt 
deze soort, samen met andere uitheemse soorten, nauw opgevolgd via het Marine Aliens 
Project [16]. In Ierland werd de soort pas in 2002 opgemerkt waar het blijft uitbreiden en als 
potentieel hoog invasief beschouwd wordt [17].

In Frankrijk werden er pas voor het eerst in 1976 groeiende exemplaren van het wier 
waargenomen [11]. Het Japans bessenwier verspreidde zich verder langs de Atlantische 
kusten – van Noorwegen tot Spanje – en in de Middellandse Zee. Deze verspreiding 
gebeurde voornamelijk op natuurlijke wijze – met behulp van de heersende zeestromingen 
– maar werd waarschijnlijk ook gefaciliteerd door oestertransport [8, 11]. 
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De eerste aangespoelde wierfragmenten werden in Nederland op het eiland Texel in april-
mei 1977 waargenomen [3, 12]. De eerste vastgehechte wieren werden in Nederland pas in 
1980 aangetroffen. De soort was plots wijdverspreid en kwam zowel langs het eiland Texel, 
in het Grevelingenmeer, in het havenkanaal van Goes en in de Oosterschelde voor [13, 14]. 
Vandaag groeien er vooral in het Grevelingenmeer en in de Europoort in de Rotterdamse 
haven veel exemplaren [11]. 

In Zweden werd deze soort gesignaleerd bij de uitstroom van koelwater afkomstig van 
energiecentrales [15].

In de toekomst zou de klimaatsverandering de belangrijkste aanleiding voor areaaluitbreiding 
van deze soort richting het noorden kunnen vormen [16].  

Wijze van introductie

De import van oesters bracht het wier van Japan naar West-Canada, waar het Japans 
bessenwier voor het eerst in 1944 opgemerkt werd. Men vermoedt nu dat het wier op 
dezelfde manier vanuit West-Canada in Frankrijk geïntroduceerd werd. Vanuit Frankrijk 
verspreidde het wier zich waarschijnlijk op natuurlijke wijze verder doorheen Europa [8, 11].
 
Natuurlijke verspreiding gebeurt voornamelijk via fertiele zijtakken. Deze kunnen zich 
losrukken en zich via de zeestroming verspreiden, en vervolgens in nieuwe gebieden voor 
nakomelingen zorgen. Zelfs het hele wier kan – samen met het substraat waaraan het 
is vastgehecht – beginnen drijven en zo in nieuwe gebieden terechtkomen. Hoewel het 
wier – eens losgerukt – zich niet op een nieuwe plek kan vestigen, kan het zich wel nog 
voortplanten [8, 18]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het Japans bessenwier kent een hoge groeisnelheid [19] en kan in het wild tot 4 cm per dag 
groeien [8]. Dit niet-inheemse wier kan tot 10 meter [8] lang worden en produceert een groot 
aantal nakomelingen [20]. 

Tijdens de zomer en het najaar breken de zijtakken af en daarmee soms ook rijpe 
voortplantingsstructuren, ook wel receptacula genoemd. Deze drijven verder weg en 
kunnen tot drie maanden overleven [21]. De receptacula produceren zowel eicellen (tot 300) 
als zaadcellen en doen aan zelfbevruchting. Eén exemplaar van amper 15 gram kan meer 
dan een half miljoen nakomelingen produceren [20], vaak op aanzienlijke afstand van de 
ouderorganismen. Dit nomadisch bestaan draagt sterk bij tot het succes van de wiersoort.
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Ondanks deze eigenschappen gedraagt het Japans bessenwier zich niet als een typische 
exoot. De typische exoot heeft namelijk een korte levenscyclus, waarin hij op een zo jong 
mogelijke leeftijd zo veel mogelijk nakomelingen produceert en vervolgens een vroege dood 
sterft. Het Japans bessenwier verschilt hiervan door zijn lange levensduur van gemiddeld 
zeven jaar. Daarenboven zou de aanwezigheid van andere exemplaren de jonge wieren 
helpen om zich te vestigen. Dit laatste suggereert dat deze soort zijn omgeving kan 
aanpassen aan zijn eigen noden [22]. 

Grazers die zich voeden met wieren hebben vaak een specifiek dieet en stappen niet 
snel over wanneer zich een nieuwe voedselbron aanbiedt. Hierbij kan het uitheemse wier 
Sargassum muticum een competitief voordeel hebben ten opzichte van inheemse wieren 
die wel begraasd worden [23, 24].

Sargassum muticum blijkt een grotere resistentie te hebben tegen fouling [25]. Doordat er 
minder wieren en algen groeien op deze soort wordt er minder licht ontnomen en dit werkt 
de invasiviteit van de Sargassum soorten verder in de hand. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Japans bessenwier kan een brede waaier van omgevingsomstandigheden aan. Hoge 
temperaturen zijn echter gunstig en bespoedigen de verspreiding van deze soort. Het 
wier vindt ideale groeiomstandigheden bij 25 °C en bij een zoutgehalte van 34 psu. Het 
Japans bessenwier kan echter ook in ongunstigere omstandigheden – bij temperaturen 
die variëren tussen 10 en 30 °C en een zoutgehalte dat schommelt tussen 6,8 en 34 
psu – groeien [26]. De soort kan zich voortplanten in zowel warme als koude wateren, op 
voorwaarde dat het zoutgehalte niet lager is dan 16 psu [2]. Ter vergelijking: het zeewater 
van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. 

Deze bruinwiersoort heeft een groot drijfvermogen, waardoor de verspreiding over grote 
afstanden via de zeestromingen mogelijk wordt. Zo kon het Japans bessenwier zijn 
leefgebied in Engeland jaarlijks met meer dan 100 kilometer uitbreiden in noordoostelijke 
richting door te liften op gunstige zeestromingen [11]. 

Het is nog geen uitgemaakte zaak of de klimaatopwarming al dan niet in het voordeel 
zal spelen van het wier. Door de toenemende CO2-concentraties in de lucht (en dus ook 
de zee) zullen de oceanen verzuren. Het toenemende gebruik van pesticiden zorgt voor 
eutrofiëring, i.e. een overvloed van nutriënten. Een onderzoek van Xu et al. (2017) [27] 
wees uit dat een toename in het CO2-gehalte en een verhoogde eutrofiëring elk apart een 
versterkte groei van het wier teweegbrachten, maar een combinatie van de twee effecten 
niet.
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(Potentiële) effecten en maatregelen

Het Japans bessenwier verdringt inheemse soorten door zijn snelle groei. De grote 
wiertakken werpen een schaduw over de andere wiersoorten die dichter tegen de bodem 
groeien [28], waardoor deze onvoldoende zonlicht krijgen om te kunnen overleven. Op deze 
manier verdween o.a. het suikerwier Saccharina latissima ter hoogte van Grandcamp 
(Normandië, Frankrijk) begin de jaren ‘90 [29]. 

Ook in de Waddenzee zouden inheemse wiersoorten zoals Vertebrata fucoides, 
Pterothamnion plumula en Elachista fucicola verdrongen worden door het Japans 
bessenwier [30]. Deze inheemse soorten groeien daar op recent gevormde harde substraten 
– gecreëerd door de invasieve Japanse oester (Crassostrea gigas) – en zouden na de 
komst van het Japans bessenwier opnieuw weggeconcurreerd worden [29]. 

Het Japans bessenwier treedt dus in competitie met inheemse wiersoorten. De meningen 
zijn echter sterk verdeeld over het feit of deze daarbij ook een effect heeft op de lokale 
gemeenschappen die met deze wieren in associatie leven. Uit de ene studie blijkt dat 
deze soort geen opvallende veranderingen in geassocieerde gemeenschappen zou 
veroorzaken [31]. Andere studies benadrukken dat deze soort wel degelijk veranderingen 
doorheen het ganse ecosysteem kan teweeg brengen [32]. Hoe groter de wiermassa hoe 
groter de impact, alhoewel de sterkte hiervan kan schommelen afhankelijk van het seizoen 
en specifieke interacties met andere soorten, dus ook afhankelijk van het gebied waar het 
onderzoek plaatsvindt en de daar voorkomende soortengemeenschappen [33].

Het exotisch machospookkreeftje (Caprella mutica) wordt vaak in relatie gebracht met 
Japans bessenwier, zoals aangetoond in de haven van Zeebrugge [34]. Het wier vormt 
drijvende thalli, waaraan Caprella mutica zich kan vasthechten en op deze manier verder 
kan verspreiden [35]. Dit is een bewijs dat Sargassum muticum de impact van andere 
invasieve soorten in de hand kan werken.

Japans bessenwier kan ook voor de mens overlast veroorzaken [28]. Hieronder worden 
enkele voorbeelden (niet exhaustief) opgelijst van problemen uit streken waar de soort in 
grote aantallen aanwezig is: 
• Drijvende wiermatten raken verstrikt in visnetten en in schroeven van schepen; 
• Bij massale stranding van wierpakketten kan na een poos een (kortstondige) reukhinder 

ontstaan door het rottingsproces [36];
• Japans bessenwier verstopt leidingen van zowel schepen als industriële installaties; 
• Begroeiing op kweekbedden van oesters en mosselen (bv. in Frankrijk) vertraagt de 

groei van deze weekdieren en bemoeilijkt het oogsten;
• Dichte wierpakketten hinderen recreatievaartuigen met buitenboordmotor, zwemmers, 

hengelaars.
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In Britse wateren probeerde men al meerdere malen Japans bessenwier uit te roeien, maar 
zonder succes. Courant gebruikte technieken zijn het manueel of machinaal verwijderen 
of het besproeien van het wier met herbiciden. De herbiciden bleken echter niet selectief 
genoeg en vereisten een te hoge dosis. Ook de mogelijkheid om de soort biologisch onder 
controle te houden werd onderzocht. Er werd helaas geen enkele soort gevonden die het 
Japans bessenwier boven andere wieren prefereerde [21, 28]. 

In het geval van Belgische mariene wateren wordt vermeld dat Sargassum muticum zich 
vooral in havengebieden zou bevinden en, tegen de verwachtingen in, geen economische 
schade lijkt aan te richten op deze plaatsen [37]. Maatregelen om deze soort te verwijderen 
werden bij ons dus nog niet toegepast.

Analyses tonen aan dat bioactieve stoffen aanwezig in Sargassum muticum een potentiële 
economische betekenis zouden kunnen hebben voor de soort in Europa en dat de 
collectie van deze soort dus interessant zou kunnen zijn in het kader van toekomstige 
beheerplannen [38]. Verder doet de plant aan biosorptie, wat betekent dat die verschillende 
stoffen uit het water kan opnemen, zoals fenol [39] en arseen [40]. Hierdoor kan de plant in 
de toekomst misschien aangewend worden om schadelijke stoffen uit vervuilde wateren 
te halen. 

Specifieke kenmerken

In het oorspronkelijke verspreidingsgebied aan de Japanse kust is dit bessenwier veel 
kleiner dan in het Verenigd Koninkrijk [41]. Bij ons kan één enkel wier 5 tot 10 meter lang 
worden. 

Het wier vormt lange, jaarlijks terug groeiende takken die uitgerust zijn met talloze kleine 
drijfblazen. Deze drijfblazen zorgen ervoor dat deze zijtakken in de waterkolom rechtop 
staan of drijven aan de oppervlakte [8]. In de zomer en najaar breken deze zijtakken met de 
rijpe voortplantingsstructuren af. Deze kunnen tot drie maanden al drijvend overleven [20] en 
zo grote afstanden afleggen en nieuwe plaatsen koloniseren. Eénzelfde zijtak produceert 
zowel eicellen als zaadcellen en is in staat zichzelf te bevruchten. De jonge wiertjes vestigen 
zich op harde ondergronden – soms op aanzienlijke afstand van de ouderplanten – en 
groeien gedurende koudere wintermaanden traag door. In het volgende voorjaar en zomer 
groeien ze uit tot volwassen afmetingen. Bij het afbreken van zijtakken in de late zomer en 
najaar is de cyclus rond. De basis van de ouderplanten blijven echter staan en schieten in 
het voorjaar opnieuw uit [4]. 

Dijkvoeten, grinddammen en pieren worden meestal tot ongeveer 2,5 meter diep massaal 
gekoloniseerd [4]. Het wier groeit gewoonlijk dicht tegen de oppervlakte, al kan het ook 
dieper – tot op 25 meter diepte – voorkomen [8]. 
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