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Soort Vindplaats op Texel Vindplaatsen elders binnendijks
Aphelochaeta marioni De Petten Noordzeekanaal, brakke wateren in Zeeland
Arenicola marina De Petten hier en daar in Zeeland
Capitella capitata De Petten hier en daar in Zeeland
Fabricia stellaris Noordkanaal bij Krassekeet geen andere vindplaatsen bekend
Hediste diversicolor  De Petten, Ottersaat, Buitenzwin, Binnenzwin, algemeen in brakke, binnendijkse wateren
 Minkewaal, De Zankes, Wagejot
Malacoceros fuliginosus  De Petten geen andere vindplaatsen bekend
Manayunkia aestuarina Buitenzwin, Westerkolk Noordzeekanaal en plaatselijk in Zeeland
Polydora cornuta De Petten, De Zandkes, Minkewaal Kanaal door Walcheren, Noordzeekanaal
Streblospio benedicti  De Petten, De Zandkes, watergang Noordzeekanaal en talrijke locaties in Zeeland
 naar gemaal Dijkmanshuizen

● Manayunkia aestuarina, kop.

In september 2011 gaf ik voor Natuurmonumenten op Texel een tweedaagse 
veldcursus brakwater-macrofauna voor geïnteresseerde natuurliefhebbers en 
boswachters. Onder de ongeveer 50 gevonden macrofaunasoorten was een zevental 
borstelwormen of polychaeten. Eerder had ik al twee andere soorten polychaeten 
gevonden op Texel. Van enkele soorten kende ik geen eerdere vondsten op Texel. 
Eén en ander was aanleiding om de soorten op een rijtje te zetten.

David Tempelman Borstelwormen
in binnendijkse brakke wateren op Texel

Onderzochte wateren
Ik heb in september 2011 de vol-
gende wateren onderzocht: 
De Petten, Oude Molenkolk, Otter-
saat, De Zandkes, Wagejot, De Bol, 
Binnenzwin, Buitenzwin en Utopia. 
In 2010 heb ik bovendien het 
Noordkanaal en Waalenburg onder-
zocht.

Borstelwormen 
(polychaeten)
Borstelwormen hebben, zoals de 
naam al doet vermoeden, veel bor-
stels. Ten opzichte van oligochaeten 
(de ’weinig-borstelige wormen’) 
valt vooral op, dat de borstels zeer 
gevarieerd kunnen zijn. 

Verder hebben veel soorten palpen, 
tentakels, antennen, beborstelde 
keelzakken, flapjes aan de zijkant 
en wat al niet meer. De variatie is 
ongelofelijk, vooral in zee, maar 
ook de binnendijks voorkomende 
soorten vertonen enorme onder-
linge verschillen.

De gevonden soorten
De tabel geeft een overzicht van de 
gevonden soorten en hun vindplaat-
sen. Hieronder volgen per soort 
nog enkele bijzonderheden. Voor 
de determinatiekenmerken van de 
verschillende soorten verwijs ik 
naar het uitgebreide verslag van de 
cursus (Tempelman, 2011).

Soortbesprekingen
1.  Aphelochaeta marioni (familie Cirratulidae) 
Kleine worm, wordt hooguit enkele cm lang. Deze soort is vermoedelijk 
algemeen in slibbige bodems in de Waddenzee. Hij komt verder voor in de 
bodem van het Noordzeekanaal, maar was op Texel – voor zover bekend 
– nog niet binnendijks aangetroffen. Cirratulidae zijn lastig uit elkaar te 
houden soorten. Bovendien veranderde de naamgeving van deze wormen; 
zo werd deze soort voorheen Tharyx marioni genoemd. 
2. Arenicola marina (familie Arenicolidae) – wadpier 
Een grote, dikke, worm. De aanwezigheid van deze soort is in het veld 
direct vast te stellen aan de aanwezigheid van ‘tandpasta-hoopjes’. De enige 
plek waar deze soort in Noord-Holland binnendijks voorkomt is De Petten. 
Op 15 september 2011 werden langs de noordkant van De Petten ruim 100 
hoopjes gevonden. Deze binnendijkse vindplaats is reeds lang bekend en 
wordt ook in Steenbergen (1993) aangegeven.
3. Capitella capitata (familie Capitellidae) 
De ‘kopworm’ of ‘slangpier’ werd aangetroffen in een handgeschept bo-
demmonster langs de noordkant van De Petten. Deze soort is algemeen in 
slibbige bodems in de Waddenzee, maar was op Texel – voorzover bekend 
– nog niet binnendijks aangetroffen.
4. Fabricia stellaris (familie Sabellariidae) 
Dit wormpje van slechts enkele mm groot werd in 2010 aangetroffen tussen 
mosdiertjes op de stenen beschoeiing langs het Noordkanaal, net ten noor-
den van de Krassekeet. Als een der zeer weinige dieren heeft hij ogen op de 
staart (!).
5. Hediste diversicolor (syn. Nereis diversicolor) (familie Nereididae) 
De veelkleurige zeeduizendpoot. Deze soort is één van de algemeenste 
brakwaterdieren. Ze worden in allerlei formaten aangetroffen: van 1 tot 
10 cm. In de Petten werden de grotere exemplaren wat dieper in de bodem 
aangetroffen (tot 10 cm); de kleinere werden aan de oppervlakte gevonden. 
De soort bewoont de bodem, die slibbig of zanderig kan zijn. In het Noord-
zeekanaal leeft een nauwverwante soort: Alitta succinea.
6. Malacoceros fuliginosus (familie Spionidae) 
De vondst van deze soort is een verrassing, want deze was nog niet eerder 
binnendijks aangetroffen; althans, er zijn mij geen binnendijkse vondsten 
bekend. De soort is wel uit de Wadden- en Noordzee bekend. Enkele exem-
plaren werden opgestuurd naar Vladivostok. Hier werkt een kenner van 
deze familie. We wachten nog op antwoord. 
7. Manayunkia aestuarina (familie Sabellariidae) 
Ook dit is een minuscuul wormpje, van hooguit 3 mm. De soort haalde een 
aantal jaren geleden de kranten. Het zou een typische lagune-bewoner zijn, 
en verleende daar een bijbehorende beschermde status aan. Zo wist deze 
soort in Engeland de aanleg van een brug over een natuurgebied tegen te 
houden. Deze soort werd in 2006 in het Buitenzwin (nabij de Zwinweg) 
gevonden en in 2010 in de Westerkolk. De soort is een typische bewoner 
van zachte bodems.
8. Polydora cornuta (familie Spionidae) 
Deze soort was voorheen bekend als Polydora ligni. Het is een mooi worm-
pje van maximaal ongeveer 1 cm en heeft een zuignapstaart.
9. Streblospio benedicti (familie Spionidae) 
Dit is een klein, draaddun wormpje dat op enkele plekken is aangetroffen. 
Ze worden 1-2 cm lang en zijn bij leven roodachtig. Voorheen werd deze 
soort gedetermineerd als S. shrubsolii; dat is echter een andere soort. 

●  Foto’s: David Tempelman.

●  De beschreven borstelwormen en hun vindplaatsen op Texel en elders in Nederland.

●  Streblospio benedicti. 

● Capitella capitata, kopworm of slangpier. 
●  Arenicola marina, 

wadpier kop.

●   Polydora cornuta, voorlijf 
van opzij gezien.

●  Manayunkia aestuarina.
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De noordse 
   woelmuis 
in het Ilperveld 

Menno van Straaten

Vanwege de sanering van een aantal vuilstortlocaties zijn in het Ilperveld twee 
graslandpercelen aangewezen als baggerdepot. In 2008 en 2009 zijn de hier 
aanwezige noordse woelmuizen gevangen en verplaatst als verzachtende maatregel. 
Om meer te weten te komen over het voorkomen van de noordse woelmuis in het 
Ilperveld is aanvullend onderzoek verricht naar de habitatvoorkeur.

De locatie
Het moerassige midden van Noord-
Holland herbergt een belangrijk 
deel van de Nederlandse populatie 
van noordse woelmuizen (Nijhof & 
Van Apeldoorn, 2001). Onder meer 
vanwege de noordse woelmuis is 
het Ilperveld aangewezen als Na-
tura 2000-gebied. Zeer regelmatig 
worden tijdens maaiwerkzaamhe-
den noordse woelmuizen waargeno-
men. Ook roerdompen en velduilen, 
aangetrokken door de tijdelijke 
beschikbaarheid van woelmuizen, 
worden hierbij vaak waargenomen 
(mededeling Nico Dekker). Het 
lijkt daarom waarschijnlijk dat de 
noordse woelmuis een belangrijke 
voedselbron is voor deze soorten in 
het Ilperveld. 
Geschikte leefgebieden voor de 
noordse woelmuis kennen veel 
natte situaties en een groot aandeel 
extensief beheerde biotopen met 
een goede vegetatiedekking, denk 
hierbij aan rietlanden, verlandende 
petgaten, moerasheides, oeverzones 
met rietvegetatie en structuurrijke 
graslanden. Ook is het ontbreken 
van de concurrerende veldmuis een 
belangrijke factor. In het Ilperveld 
wordt aan veel van bovenstaande 

Habitatkeuze is zelden habitatvoorkeur

Hoeveel soorten in 
binnendijkse wateren in 
Nederland?
Uit Nederland, inclusief de zee, 
zijn ongeveer 250 soorten bekend 
(Tempelman et al., 2010). In Mol 
(1984) wordt een 16-tal soorten 
genoemd uit binnendijks water, 
met de opmerking: ‘De 16 soorten 
uit onderstaande lijst komen voor 
een belangrijk deel uit zee en zijn 
vermoedelijk slechts per ongeluk in 
binnendijks water terecht gekomen. 
Een kleiner aantal behoort tot de 
typische brakwaterfauna. Het laat 
zich moeilijk voorspellen hoeveel 
soorten in de toekomst aan de lijst 
kunnen worden toegevoegd’. ‘Per 
ongeluk’? Dat vraag ik me af. Ech-
ter anno 2012 is het precieze aantal 
nog steeds niet bekend. Naast de 
negen soorten van Texel zijn bij 
mij in elk geval nog elf soorten met 
zekerheid bekend van binnendijks 
brak of zoet water in Nederland. In 
de literatuur worden nog zes andere 
soorten vermeld. Dat zou betekenen 
dat in totaal 26 soorten in binnen-
dijkse wateren in ons land voor-
komen. Sinds deze vondsten zijn 
gepubliceerd, zijn echter verschil-
lende nieuwe determinatiewerken 
verschenen, dus ik ben benieuwd 
of de laatste zes genoemde soorten 
inderdaad die soorten betreffen.
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voorwaarden voldaan. Daarnaast 
is het een vaarpolder met vele 
eilandjes. Hierdoor heeft de goed 
zwemmende Noordse woelmuis een 
groot voordeel ten opzichte van zijn 
concurrenten.
Omdat de soort ook in ogenschijn-
lijk marginale biotopen zoals gras-
land is aangetroffen, rijst de vraag 
in welke biotopen hoge dichtheden 
voorkomen, zodat we te weten 
komen welke biotopen belangrijk 
zijn voor behoud van de populatie. 
Verder is het van belang te weten 
hoe het is gesteld met de concurren-
tie van andere soorten. Antwoorden 
op deze vragen leveren belangrijke 
informatie op voor het behoud van 
de soort in het Ilperveld.

Vangen en verplaatsen
Er werd per locatie net zo lang 
gevangen tot er geen noordse woel-
muizen meer werden aangetroffen. 
Alle kleine zoogdieren werden 
verzameld in bakken en minstens 
500 m van de vangstplek weer 
losgelaten in geschikt habitat. Per 
locatie is zoveel mogelijk dezelfde 
vegetatiestructuur aangehouden. 
Van elke locatie is een globale 
biotoopbeschrijving gemaakt met 
onder andere dominante planten-
soorten, bodemvochtigheid en dikte 
van de strooisellaag.
In totaal zijn in 2008 426 noordse 
woelmuizen van 5 ha verplaatst, 
en in 2009 337 dieren van 3,5 ha. 
Opvallend is het ontbreken van de ▶

● Tekening: Jos Zwarts.

● Malacoceros fuliginosus.

● Aphelochaeta marioni, voorlijf. 

●  Hediste diversicolor, voorlijf van 
bovenaf gezien. 

● Streblospio benedicti, detail voorlijf. 

● Vangplaats Noordse woelmuis in het Ilperveld. Foto: Niels Hogeweg.


