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

Amerikaanse boormossel
De Amerikaanse boormossel Petricolaria pholadiform is 
kwam oorspronkelijk enkel langs de oostkust van Noord- 
Amerlka voor, maar werd omstreeks 1890 naar Europa 
gebracht (Engeland) samen met het transport van Ameri
kaanse kweekoesters Crassostrea virginica. De planktonische 
larven van de boormossel konden vervolgens de rest van 
Europa bereiken door mee te liften met zeestromingen. De 
soort werd voor het eerst in Belgische wateren waargeno
men in Nieuwpoort in 1899. Nu leeft de soort vooral ter 
hoogte van onze oost- en middenkust. Deze tweekleppige 
boort gangen in turf- en veenblokken, hout, harde klei en 
kalksteen. In aanspoelende veenblokken zijn vaak levende 
individuen terug te vinden. Lege schelpen spoelen vaak aan 
op onze stranden.

Marco Faasse (www.acteon.nl)

Wetenschappelijke naam
Petricolaria pholadiform is (La ma rek, 1818)

Oorspronkelijke verspreiding
De Amerikaanse boormossel was oorspronkelijk enkel gevestigd langs de oostkust van Amerika: van de 
Golf van St-Lawrence in Canada to t in de Golf van Mexico [1],

Deze soort boort een gang in turf- en veenlagen, hout, harde klei en kalksteen, waar het de rest van zijn 
leven in verblijft. Jonge individuen worden ook wel eens tussen mosselbanken waargenomen. Hun 
woongebied strekt zich uit vanaf de uiterste laagwaterlljn to t midden in het zeewaarts gelegen 
getijdengebied [2,3].

Eerste waarneming in België
In 1899 werd in Nieuwpoort de Amerikaanse boormossel voor het eerst waargenomen [4]. Kort daarna 
werd nog melding gemaakt van de soort, namelijk in 1900 en 1901 in Koksijde en Wenduine en in 1902 
verspreid tussen Klemskerkeen Blankenberge [5,6].

Verspreiding in België
Sinds 1901 wordt de Amerikaanse boormossel ais een algemene soort voor onze kust beschouwd [6]. 
Een studie van de klei- en turfbanken te Raversijde (Oostende) wees uit dat de Amerikaanse boormossel 
er veel voorkwam in de eerste helft van de 20ste eeuw [7] en ook meer recente studies bevestigen het 
succes van deze tweekleppige boorder in onze kuststreek [8].

Gegevens van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO - Visserij) tonen aan dat de 
Amerikaanse boormossel vooral wordt aangetroffen in de kustzone van het Belgisch deel van de 
Noordzee, meerbepaald in het oostelijke deel - van Zeebrugge to t aan de Scheldemonding - in de
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nabijheid van oude of nieuwe loswallen. Onderzoekers van het ILVO - Visserij stelden wel vast dat het 
voorkomen van de soort vanaf de jaren 1990 vanuit Zeebrugge meer opschuift naar het oosten toe, 
waarbij de grootste aantallen gevonden worden nabij de Scheldemonding. Eind dejaren 1980 werd de 
soort nog sporadisch waargenomen langs de westelijke kustzone, maar in de daaropvolgende jaren 
werden geen waarnemingen meer gedaan... [9]

Verspreiding in onze buurlanden
De Amerikaanse boormossel werd voor het eerst in 
Europa waargenomen in Essex in het zuidoosten van 
Groot-Brittannië. Rond 1890 werden veel Amerikaanse 
oesters Crassostrea virginica m die streek geïmporteerd, 
waartussen de boormossel vertoefde en zo per ongeluk 
meekwam. Van hieruit verspreidde dit schelpdier zich op 
een natuurlijke wijze in noordelijke richting tot aan de 
Humbermonding. De larven van de Amerikaanse 
boormossel leven vrij in de waterkolom en laten zich 
passief meevoeren met de heersende stromingen. Zo 
bereikte deze soort het Europese continent en d it voor 
het eerst in 1899 aan onze Belgische kust. Van hieruit 
verspreidde de Amerikaanse boormossel zich vooral 
noordwaarts. In 1906 werd de soort al in het noorden van Nederland (Vlieland) gesignaleerd en palmde 
hij vervolgens het Duitse Waddengebied in. In 1907 bereikte d it weekdier de Deense Noordzeekust en 
in 1910 het Skagerrak tussen Denemarken en Zweden. Twintig jaar later werd deze boormossel zelfs 
aangetroffen in het westelijk deel van de Baltische Zee [2,3,6].

In zuidelijke richting verliep de verspreiding van de Amerikaanse boormossel heel wat moeizamer. In 
1903 werden de eerste exemplaren in Duinkerke gevonden. In 1910 zag men deze boormossel ook in 
Calais en in 1914 in Boulogne-sur-mer, zijn meest zuidelijke punt to t nu toe. Wetenschappers wijten 
deze moeizame zuidelijke verspreiding aan de overheersende stromingen aan onze Noordzeekusten: 
deze verplaatsen zich namelijk vanuit het zuidwesten naar het noordoosten, waardoor de vrijlevende 
larven moeilijk naar het zuiden getransporteerd worden [2,3,6].

Sinds de snelle gebiedsuitbreiding in het begin van vorige eeuw is er weinig veranderd in de 
verspreiding van de soort [3]. Op sommige plaatsen is hij echter achteruitgegaan of verdwenen, zoals in 
de Deense Waddenzee. Vermoedelijk lag dit aan een gebrek aan aanpassingsvermogen, plaatselijke 
parasieten of concurrentie [10,11].

Wijze van introductie
De introductie in het zuidoosten van Groot-Brittannië gebeurde samen met de import van Amerikaanse 
oesters. De Amerikaanse boormossel vestigde zich en vergrootte zijn areaal door middel van transport 
van zijn larven met zeestromingen. Omwille van een zuidwaartse stroming langs de oostkust van Groot- 
Brittannië kwam deze boormossel terecht aan de Belgische kust waar hij zich snel vestigde [3,12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De vrouwelijke Amerikaanse boormossel produceert jaarlijks zo'n 3 tot 3,5 miljoen eitjes, wat de kans op 
overleving aanzienlijk verhoogt. De larven kunnen zich over grote afstanden verspreiden, door passief 
mee te liften op de heersende zeestromingen [3]. Volwassen boormosselen kunnen zich ook 
verspreiden met de stromingen door zich in te boren in drijvend hout.
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De Amerikaanse boormossel is afhankelijk van de aanwezigheid van turf-, veen- of klelbanken om zich 
te vestigen. Hij boort er een gangetje In en blijft daar zijn volledige verdere leven. De verspreiding van 
deze soort is dan ook beperkt tot gebieden waar dit geschikte habitat kan gevonden worden. Op 
plaatsen waar er niet teveel ophoping van zand is boven op de turf- en klelbanken, is de soort heel 
succesrijk. De ingegraven tweekleppige heeft twee buizen of sifons die tot boven het bodemoppervlak 
komen: één voor de Instroom van water en voedsel; de andere voor het afvoeren van water en 
voedselresten. Op plaatsen waar er echter veel zandophoping is, kunnen de sifons bedolven worden 
onder het zand. Hierdoor verliest de boormossel het contact met het zeewater (zijn zuurstof- en 
voedselbron) en sterft hij [2,3,7].

Soms wordt de Amerikaanse boormossel ook aangetroffen In zandbodems waar veel kokers van de 
kokerworm Lanice conchiiega'm aanwezig zijn en het zand vasthouden [13].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De Amerikaanse boormossel kende een snelle verspreiding langs onze kust in het begin van de vorige 
eeuw [6] en heeft mogelijk een invloed gehad op het achteruitgaan van de inheemse witte boormossel 
Barnea candida'm deze periode. Er Is echter geen enkele studie beschikbaar die dit met cijfers kan 
bewijzen [2,10]. Indien de witte boormossel een achteruitgang kende in de eerste helft van de 20ste 
eeuw, dan Is hij na 1950 al terug aan een opmars bezig [3,7,12]. In 1993 werd de inheemse boormossel 
op verschillende locaties langs de Belgische kust waargenomen en zowel onze inheemse soort ais de 
indringer bleken er naast elkaar te leven. De Amerikaanse boormossel verkiest de blootgestelde turf- en 
kleibanken, terwijl de witte boormossel meer zandophoping verdraagt [3,7]. De Amerikaanse 
boormossel gaat er aan onze kust lokaal te Raversijde echter wel op achteruit door het verzanden van 
de aanwezige turf- en kleibanken [7].

Maatregelen tegen de Amerikaanse boormossel zijn tot noch toe niet getroffen. De vraag wordt echter 
gesteld of maatregelen wel nodig zijn. De soort lijkt immers nergens een aantoonbaar probleem te 
vormen en op bepaalde plaatsen ook vanzelf achteruit te gaan [14].

Specifieke kenmerken
De schelp van de Amerikaanse boormossel is langwerpig cilindrisch en heeft 
een witte kleur aan de buitenzijde. De buitenzijde van de schelpen Is eerder

vuilwit tot vleeskleurig, de binnenzijde Is 
glanzend wit. De Amerikaanse boormossel 
bereikt een grootte van 5 à 6,5 centimeter [2].
Vanuit de top van de schelp vertrekken ribben 
die In het voorste deel van de schelp dik zijn 
en dunner worden naar het achterste deel (zie
foto rechts). Deze ribben worden gekruist door groelrlngen, waarbij op 
de plaats van de kruising telkens een verdikte knobbel zit. Het Is met 
deze knobbels dat het weekdier zich een gang graaft.

De Amerikaanse boormossel lijkt sterk op onze Inheemse witte 
boormossel Barnea candida en kan er gemakkelijk mee verward worden. 
De Inheemse soort heeft echter een duidelijk omgeslagen voorrand of lip 
en bezit een extra schelpstuk aan de bovenkant van de schelp (zie foto's). 
De verdikte knobbels zijn bij de witte boormossel veel scherper dan bij 
de Amerikaanse soort.

Boven: aantal lege schelpen van de niet-inheemse Amerikaanse boormossel Petricola pholadiform is. Op het doublet links 
onder is te zien dat deze soort geen extra schelpstuk aan de bovenkant van de schelpen heeft (bron: Wikimedia).

Onder: schelp van de inheemse w itte  boormossel Barnea candida, met een duidelijk zichtbaar extra schelpstuk aan de 
bovenzijde (© Ward Appeltans).
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Een ander verschil tussen de twee soorten bevindt zich In de aanwezigheid van de slottanden: de witte 
boormossel heeft er geen, terwijl de Amerikaanse boormossel er twee heeft op de rechterschelp en drie 
op de llnkerschelp [2,15,16]. Een derde duidelijk verschil bevindt zich langs de binnenzijde van de 
schelp. Bij de witte boormossel Is er onder de top een lang uitsteeksel aanwezig dat men "apophyse" 
noemt. De Amerikaanse boormossel heeft geen apophysen [14].

Beide boormossels worden vaak aangetroffen in een uitgestrekte of gedrongen vorm, afhankelijk van 
het soort bodem waarin ze leven [3].

Weetjes
Gaatjes in het zand

Bij een strandwandeling kun je dikwijls gaatjes In het zand vinden. Vaak Is dit de Instroomopenlng 
van een Ingegraven worm of schelpdier. Vind je een 8-vormig gaatje, dan zou je daar wel eens een 
Amerikaanse boormossel kunnen vinden [12]!

Links-rechts-effecten

Wie schelpen verzamelt op één bepaalde locatie, heeft misschien al opgemerkt dat men enkel llnker- 
of rechterhelften van een soort vindt. Dit komt omdat stroming de twee verschillende schelphelften 
In een andere richting uitstuurt door hun ongelljke vorm. Ook bij de schelpen van de Amerikaanse 
boormossel heeft men dit kunnen aantonen [3].

Petricolaria pholadiformis, wablief?

De Amerikaanse boormossel heeft zijn wetenschappelijke naam, Petricolaria pholadiformis, zeker niet 
gestolen. In het Latijn betekent 'petra' rots of steen terwijl 'coia' komt van colo wat 'bewonen' 
betekent. Pho/adiformiswordt dan verklaard ais 'de vorm van een pholade', terwijl een 'pholade' een 
boormossel Is. Het gaat hem dus om een soort In de vorm van een boormossel die woont In rots of 
stenen [17].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse boormossel - Petricolaria pholadiformis. Niet- 
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/UZInform ation 
Sheets, 52. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=proiect&proid=2170 

Lector: Thierry Backeljau

Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Liist niet-inheemse soorten Belgisch deel Noordzee en aanpalende estuaria
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