
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel 
van de Noordzee en aanpalende estuaria

Muiltje
Het muiltje Crepidula fornicata kwam oorspronkelijk 
enkel voor langs de oostkust van Noord-Amerika. De 
soort is echter naar Europa overgebracht samen 
met Amerikaanse oesters Crassostrea virginica. Het 
eerste Belgische exemplaar werd gevonden op 28 
september 1911 op een oester in Oostende en sinds 
dejaren 1930 is het een algemene soort langs onze 
kust. Het muiltje kent hier weinig to t geen predato- 
ren en kan gedijen op verschillende types harde 
bodems en schelpenbanken. Een verdere uitbrei
ding naar meer noordelijke gebieden wordt wellicht 
verhinderd door de temperatuur: lage watertempe
raturen tijdens de winter kunnen de ontwikkeling 
van het muiltje namelijk afremmen of verhinderen.

© Filip Nuyttens

Wetenschappelijke naam
Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758)

Oorspronkelijke verspreiding
Het muiltje komt oorspronkelijk voor langs de oostkust van Noord-Amerika, van Nova Scotia (Canada) 
to t aan de Golf van Mexico [1],

Eerste waarneming in België
Het eerste exemplaar werd gevonden op 28 september 1911 op een oester in Oostende en wordt 
bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) [1,2].

Verspreiding in België
Het muiltje is sinds de jaren 1930 een goed gevestigde soort in België. Onderzoek uit de jaren 1960 naar 
het voorkomen van deze soort langs onze kust, leidde to t vondsten in De Panne, Koksijde, Blankenberge 
en de Spuikom van Oostende [3]. Recentelijk nam de populatie nabij de Belgische kust sterk toe, 
waardoor deze soort er anno 2011 algemeen voorkomt. Muiltjes kunnen langs de Belgische kust zowel 
op hard substraat, waaronder boeien, ais op zacht sediment -  waar ze zich bijvoorbeeld aan lege 
schelpen vasthechten -  waargenomen worden [4].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste Europese waarneming van het muiltje gebeurde in Liverpool Bay (Engeland) in 1872, waarde 
soort zich niet permanent kon vestigen. Tussen 1887 en 1890 werd het muiltje ook in Essex (Zuidoost- 
Engeland) herhaaldelijke keren geïntroduceerd, via de invoer van Amerikaanse oesters Crassostrea
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virginica. Deze oesters werden op bestaande Engelse oesterbanken uitgezet en brachten met het 
muiltje een verstekeling mee [5].

Vanuit Essex was een verdere verspreiding langs de Europese 
kusten mogelijk [5]. In de Noordzee heerst er namelijk een 
noordoostwaarts gerichte stroming, ais gevolg van de 
getijdenwerking (wetenschappers noemen dit een 'residuele 
stroming'). De larven van het muiltje - die vrij in de waterkolom 
voorkomen of planktonisch zijn - kunnen op deze stroming 
'meeliften' en zo snel in een noordelijke richting migreren naar de 
andere kustgebieden van de Noordzee [6].

In Nederland werd de soort voor het eerst waargenomen in 1924 
© FilipNuyttens [7]. Het betrof hier lege schelpen die vastgehecht zaten op

aangespoeld zeewier. De eerste levende exemplaren werden pas 
twee jaar later opgemerkt, in oktober 1926 [8], waarbij ze vastgehecht zaten op aangespoelde 
wrakresten en al snel daarna werd de soort heel algemeen ¡n Zeeland [9].

Vandaag de dag is het muiltje algemeen in (delen van) Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Denemarken, Zweden en Noorwegen [10].

Wijze van introductie
Het muiltje is naar Europa gebracht samen met Amerikaanse oesters Crassostrea virginica [5]. Het ¡s 
echter ook mogelijk dat deze schelpensoort in onze contreien verzeild raakte ais deel van de 
aangroeigemeenschap op scheepsrompen of ais planktonische larven in het ballastwater [5,11 ].

Op kleinere schaal kan de soort zich soms verder verspreiden ais gevolg van visserij-activiteiten. Hoe 
gaat dit in zijn werk? Vissersbootjes die op schelpen vissen maken gebruik van een vistuig dat over een 
bepaalde afstand over de bodem wordt gesleept. Ais ze hun vangst uiteindelijk bovenhalen, wordt alles 
gesorteerd. Wat ze niet kunnen gebruiken, wordt opnieuw overboord gegooid. Ais híer eventueel 
muiltjes bíj zijn, kunnen ze zich op deze manier dus ook heel makkelijk verspreiden [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het succes van het muiltje kan worden verklaard door enkele specifieke kenmerken, zoals enerzijds de 
wel erg ongewone wijze van voortplanten. Muiltjes gaan namelijk boven op elkaar zitten, waarbij de 
jongste en kleinste exemplaren zich boven op de toren bevinden. Het is deze dichte aanwezigheid van 
hun soortgenoten die hun voorplanting stimuleert [12,13] (zie ook verder). Anderzijds zullen de 
planktonische larven een snelle verspreiding naar naburige gebieden bespoedigen.

Het muiltje kent in onze streken ook weinig tot geen vijanden [5] en kan gedijen op verschillende types 
harde bodems en schelpen. Ze zijn soms zelfs ¡n staat modderige bodems te koloniseren [12].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het muiltje heeft een larvaal planktonisch stadium van ongeveer twee tot dríe weken [3], wat vrij lang is 
en zeker een belangrijke factor is in de snelle uitbreiding van het verspreidingsgebied. Ais planktonische 
larve kunnen ze namelijk passief meeliften op de heersende zeestromingen en kunnen zo grote 
afstanden worden afgelegd.

Een meer noordelijke gebiedsuitbreiding wordt dan wellicht weer verhinderd door de heersende 
temperaturen. Een lage wintertemperatuur van het water kan hun ontwikkeling namelijk afremmen of 
verhinderen [13].

Net zoals bij veel andere soorten typisch voor harde substraten, doen boeien ¡n zee vaak dienst ais
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'stapstenen' voor het uitbreiden van populaties enerzijds en een verdere verspreiding of dispersie 
anderzijds. Deze stapstenen kun je namelijk bekijken ais gunstige eilandjes in een anders moeilijk te 
koloniseren gebied.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het muiltje kan in competitie treden voor voedsel en ruimte met andere ongewervelde dieren die hun 
voedsel uit het water filteren, zoals bijvoorbeeld mosselen en de oesters [14,15]. Studies suggereren 
echter dat mosselen en muiltjes van verschillende voedselbronnen afhankelijk zijn [16] en ook de 
competitie voor voedsel met oesters is nog niet bewezen [17]. Wel is aangetoond dat mosselen met 
aangehechte muiltjes minder efficiënt groeien omat ze mogelijk meer energie moeten steken om zich 
aan het substraat vast te hechten. Bij oesters speelt dit effect niet [16]. De aangroei van muiltjes is echter 
nietenkei nadelig voor de getroffen mosselen. De muiltjes zouden de mosselen immers beschermen 
tegen predatie door zeesterren [18].

Het muiltje bevordert de afzetting van slijk (pseudofaeces) wanneer het water rijk is aan opgelost 
materiaal. Deze slijkafzetting is echter een ware pest voor oesterbedden en maakt bovendien de 
omgeving ongeschikt voor de vestiging van jonge oesters [14].

In Zuid-Engeland (nabij Weymouth) is het muiltje de dominante soort bij de fauna groter dan 1 
millimeter (macrofauna). Er werden zelfs al dichtheden to t 1750 individuen per m2 waargenomen [19]. 
Ais muiltjes massaal aanwezig zijn op een zachte zeebodem bestaande uit zand of slib, dan wordt deze 
zachte ondergrond op termijn omgevormd to t een 'harder' substraat. Deze wijziging in ondergrond 
brengt dan weer een wijziging in de aanwezige faunagemeenschap met zich mee [12]. Deze 
habitatwijziging leidt mogelijk to t een verminderd broedsucces bij tong Solea solea [20\.

Het muiltje zou echter ook positieve effecten kunnen hebben. Zo zorgt dit schelpdier ervoor dat silicium 
sneller opnieuw in de waterkolom beschikbaar wordt, waardoor kiezelwieren of diatomeeën continu 
kunnen groeien. Door een continue diatomeeënproductie zou de vorming van toxische algenbloei 
bemoeilijkt worden [16].

Het muiltje verandert van geslacht gedurende zijn 
levensloop. De bevruchting gebeurt inwendig en muiltjes 
worden geboren ais vrij levende larven. Na het larvaal 
stadium transformeren ze to t een kruipend - mannelijk- 
muiltje en gaan ze op zoek naar een vrouwtje om zich op 
vast te hechten.

Het mannelijke stadium duurt ongeveer tweejaar, 
waarna een geleidelijke omvorming gebeurt naar een 
vrouwelijk stadium. Deze transformatie duurt ongeveer 
60 dagen. Gedurende deze periode kunnen zich bovenop 
deze transformerende schelp nog andere muiltjes 
vastzetten to t er een keten van ongeveer 12 exemplaren 
is gevormd. Gemiddeld gaat er zich één extra exemplaar 

per jaar vasthechten, en de oudste schelpen bevinden zich altijd onderaan de keten. Soms gebeurt het 
dat een mannelijk muiltje er niet in slaagt om een vrouwtje te vinden. In d it geval kan de transformatie 
to t vrouwelijk muiltje vervroegd gebeuren en zijn deze muiltjes in staat om zichzelf te bevruchten. Ze 
worden met andere woorden simultaan hermafrodiet [12,13].

Muiltjes kunnen vaak op golfbrekers en strandhoofden gevonden worden, maar komen in zee nooit 
dieper voor dan 30 meter [14].

Specifieke kenmerken
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Weetjes
In oorlog kent men zíjn bondgenoten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het muiltje in de Lage Landen deel uit van het 
oorlogsvoedsel.

Vanaf 1940 werden deze schelpdieren in Nederland gegeten om zo de groeiende muiltjesplaag op 
de oestergronden in te dijken. Zo werd in 1941 vier miljoen kilogram aan muiltjes opgevist en 
verwerkt in de voedingsindustrie [8].

De kalkrijke schelpen van de muiltjes werden toen ook gebruikt ais versteviging in de wegenbouw. 
Het Nederlandse publiek was echter niet happig op het schelpenvlees, waarschijnlijk omdat er nog 
steeds een groot aanbod aan 'lekkere' mosselen voorhanden was. Door d it alles verplaatste de 
afzetmarkt van muiltjes zich geleidelijk aan naar België. In tegenstelling tot onze noorderburen 
waren mosselen bij ons schaars tijdens de barre oorlogstijden en vormde het muiltje in oorlogstijd zo 
een welkom alternatief naast wulken en alikruiken [21].
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