
210

Het Zeepaard 80(5): 210-216, december 2020

De vormenrijkdom en opmars van de ‘bleke’ piekjes-
spons HYMENIACIDON PERLEVIS - Floris Bennema, 

Mikkel Suijker & Mick Otten

De Bleke piekjesspons Hymeniacidon perlevis is wereldwijd aan een opmars 

bezig. Ook in ons land is deze spons in de loop van de tijd een algemene 

soort geworden, maar door zijn veelvormigheid is dit nauwelijks onderkend. 

De vele vormen die piekjesspons aanneemt, is de aanleiding om dit artikeltje 

te schrijven. Hopelijk scherpt het onze blik. 

Verspreiding
Hymeniacidon perlevis is in 1814 beschreven door Montagu als een soort 

van de Engelse kust. Dit doet ons vermoeden dat het van oorsprong een 

Europese soort is. Tegenwoordig komt de piekjesspons wereldwijd voor; 

hij wordt zelfs ‘de meest algemene en wijd verspreide spons’ genoemd 

(Turner, 2020). Nu door genetisch onderzoek verschillende Hymeniacidon 

soorten worden samengevoegd, blijkt H. perlevis langs alle continenten 

voor te komen. Nou ja, op Antarctica na. Omdat de larven van sponzen 

zich binnen enkele dagen moeten vestigen, is de spons waarschijnlijk 

verspreid door menselijk transport (Turner, 2020). 

Het eerste Nederlandse exemplaar werd in 1951 door Stock bij Wemeldinge 

(Oosterschelde) verzameld. Toen in 1976 de KNNV sponzentabel uitkwam, 

waren er geen nieuwe waarnemingen bijgekomen. Maar in de ‘sponzen 

special’ van het Zeepaard uit 1983 meldde Rob van Soest dat er bij verzamel-

tochten in de kom van de Oosterschelde enkele vondsten waren gedaan. Hij 

voegde er aan toe: “Vermoed wordt dat de soort is meegekomen met inge-

voerde oesters uit Bretagne, waar hij tot de meest algemene soorten behoort.” 

Verreweg de meeste latere meldingen in het CS-archief of de NDDF database 

komen uit de Oosterschelde, maar er zijn ook duikwaarnemingen uit het 

Veerse Meer, het Grevelingenmeer en verder de Noordzee op. 

De eerste melding in de Waddenzee is uit 2011, in de jachthaven van 

Terschelling (Gittenberger et al., 2012). In die tijd volgde Floris in deze 

jachthaven zgn. SETL plaatjes die op 1 meter diepte aan een baksteen 
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vastzaten. Vanaf 2013 was de piekjesspons op de bakstenen, en ook op de 

drijvende kades, algemeen geworden (fi g. 2). Drie jaar later vond er overigens 

nog zo’n ‘Waddenzee invasie’ plaats, in 2014 vond Arjan Gittenberger de 

grijze zakpijp Diplosoma listerianum voor het eerst bij Oudeschild op Texel 

(Gittenberger, persoonlijke mededeling). Vanaf 2015 was de zakpijp steevast 

een van bedekkers van ‘voorjaars’ SETL plaatjes op Terschelling.

Veelvormigheid
Piekjespons dankt zijn naam aan de puntige uitsteeksels aan het oppervlak 

(fig. 1 en 2). Vooral bij exemplaren die in een slibrijke ondergrond leven, 

zijn naast kleine piekjes ook een kleiner aantal bredere uitsteeksels met een 

eindstandig osculum (uitstroomopening) te zien (f ig. 1). De piekjes zijn te 

beschouwen als instroompapillen en de bredere uitsteeksels als uitstroom-

papillen. De piekjes zijn bleekgeel maar van binnen kan de spons rood zijn. 

Afgelopen twee jaar kwamen we onder water oranje gekleurde, vertakte, 

sponzen tegen, die na het controleren van de spicula (kiezelnaaldjes) en 

een extra check door Rob van Soest tot dezelfde soort bleken te horen. 

In 2018 en 2019 kwamen we onafhankelijk van elkaar op diverse locaties 

(Schelpdierbank voor de Brouwersdam, Dreischor in het Grevelingenmeer 

en Wolphaartsdijk in het Veerse Meer) exemplaren tegen die hingen (f ig. 3) 

of uit de bodem staken (f ig. 4).

Daarnaast werden we bij het zoeken naar de grijze korstspons M. micracan-
thoxea steeds verrast. Uit de spicula bleken de korstvormende sponzen die 

Figuur 1. Hymeniacidon perlevis, Schelpdier-

bank bij de Brouwersdam 13-10-2018 

(foto: Floris Bennema).

Figuur 2. Hymeniacidon perlevis, Jachthaven 

van Terschelling 27-9-2014 (foto: 

Floris Bennema).
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Figuur 3. Hymeniacidon perlevis, Den 

Osse, Grevelingenmeer, 9-10-2019 

(foto: Mick Otten).

Figuur 4. Hymeniacidon perlevis, Schelpdier-

bank bij de Brouwersdam 13-10-2018 (foto: 

Floris Bennema).

Figuur 5. Hymeniacidon perlevis, Sint-Anna-

land 6-9-2015 (foto: Floris Bennema).

Figuur 6. Hymeniacidon perlevis, Zeeland-

brug 23-6-2017 (foto: Floris Bennema).

Figuur 7. Hymeniacidon perlevis, Zeeland-

brug 23-9-2019 (foto: Floris Bennema).

Figuur 8. Hymeniacidon perlevis, Zeeland-

brug, boven water 18-5-2019 (foto: 

Floris Bennema).
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we meenamen in enkele gevallen broodspons, maar meestal piekjesspons. 

De kleuren van de levende spons var ieerden van bleekgeel of oranje 

tot paars achtig (f ig. 5-8). Sommige exemplaren hadden een duidelijke 

aderstructuur (f ig. 7 en 8).

Opvallend was dat de spicula (kromme stylen) van de korstvormige sponzen 

kleiner waren (tot 200 µm) dan die van de forsere sponzen (tot over 400 

µm). Bernard Picton (Ackers et al., 2007) vond eerder dat ‘shore forms’ 

kleinere spicula hebben dan ‘sublitoral forms’, maar de korstvormige 

exemplaren komen zeker niet alleen ondiep voor. 

Is de veelvormigheid te verklaren? Bij planten is aangetoond dat invasieve 

soorten een extra grote fenotypische plasticiteit vertonen (Davidson et al., 
2011), dat wil zeggen zich makkelijk(er) in andere verschijningsvormen 

ontwikkelen. Het is verleidelijk om hier ook aan deze regel te denken. Maar 

de paarse buisjesspons Haliclona xena komt in Zeeland ook in de meest uit-

zonderlijke vormen voor. En hoewel het een exoot is, staat deze niet bekend 

als een invasieve soort. We kunnen beter uitgaan van de verklaring die Rob 

van Soest ons mailde: “In onze wateren met weinig hydrodynamiek (m.n. 

golven) en veel voedsel kunnen deze sponzen vertakt en grillig worden”.

Verwarring met MYCALE MICRACANTHOXEA

Vooral door de aderstructuur zijn bij duikers en stenenkeerders de korst-

vormige exemplaren vaak voor een grijze korstspons (ook ruwe en gele 

aderspons genoemd) Mycale micracanthoxea aangezien. Rob van Soest 

bevestigde aan de hand van spiculafoto’s dat de korstvormende sponzen 

die hier op f ig. 5 t/m f ig. 8 te zien zijn, geen grijze korstsponzen zijn 

maar piekjessponzen. De grijze korstspons is normaal bruin-grijs maar 

verandert in de voortplantingstijd (rond augustus) in oranje-geel. De 

soort werd beschreven aan de hand van exemplaren uit de Oosterschelde 

(Buizer & Van Soest, 1977). Opgemerkt werd dat de soort vooral op de 

havenpalen in de buitenhaven van Wemeldinge voorkomt, het holotype 

komt van een ponton in deze haven. 

Maar de haven van Wemeldinge is in de periode 1993-1998 compleet ge-

wijzigd. De kans dat deze rijke vindplaats verloren is gegaan, was groot. 

Omdat de Strandwerkgroep Waterweg-Noord jaarlijks een snorkelexcursie 
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houdt in de haven van Wemeldinge, was dat voor Mikkel in 2019 een uit-

gelezen moment om na te gaan of M. micracanthoxea daar nog zou voor-

komen. Op 17 augustus 2019 vond hij gelige, geaderde sponzen die bij 

thuiskomst de spicula van M. micracanthoxea bleken te bevatten: rechte 

subtylostylen, omega vormige toxa, sigmata en anisochelae (f ig. 9). Ze zit-

ten er dus nog steeds! Ook in augustus 2020 kon hij de aanwezigheid van 

deze soort in de haven van Wemeldinge weer met zekerheid vaststellen. 

Opvallend was dat die exemplaren grijs van kleur waren; in deze maand 

zou deze soort – in de voortplantingsperiode – geel van kleur moeten 

zijn (f ig. 10). Let op de kenmerkende ronde instroomopeningen tussen de 

aders bij M. Micracanthoxea; deze komen bij H. perlevis niet voor.

Herkenning
De bekendste vorm van piekjesspons is te herkennen aan zijn bleke piekjes. 

Maar daarnaast komen we dus ook vertakte (handvormige) en korstvormige 

exemplaren tegen. De vertakte vormen die we tegenkwamen waren geel-

oranje tot oranje van kleur en hadden spatelvormige uiteinden zonder 

oscula. Ze deden eerder aan een hand met vingers dan aan geweispons 

Haliclona oculata denken. 

 Om korstvormige sponzen te identif iceren is het meestal nodig om de 

spicula te bekijken. We zagen hier dat korstvormige piekjessponzen met 

ruwe adersponzen verward kunnen worden, maar hetzelfde geldt voor de 

oranje korstspons Protosuberites denhartogi. Deze soort is oranje of geel 

Figuur 9. Mycale micracanthoxea, Wemeldinge 

17-8-2019 (foto: Mikkel Suijker).

Figuur 10. Mycale micracanthoxea, Wemeldinge 

8-8-2020 (foto: Mikkel Suijker).
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en vormt zeer dunne korsten tussen en op zeepokken (f ig. 11). Lichtgele 

exemplaren kunnen zelfs sterk op broodspons Halichondria panicea lijken, 

maar ze vormen niet de ‘schoorsteentjes’ die je bij de laatste soort vaak 

ziet . In feite betekent dit dat determinatie op basis van het uiterlijk bij 

deze soorten vaak erg lastig is. Vind je of fotografeer je één van de voor-

noemde soorten sponzen, dan is het aan te raden om meteen een monster 

te nemen om daarvan de spicula te bekijken. In veel gevallen is dit de 

enige manier om de soort op naam te brengen! 

In ons verhaal hebben we het ‘bleke’ van bleke piekjesspons steeds wat 

weggemoffeld. Het zal duidelijk zijn waarom. Eigenlijk hadden we dat 

ook met ‘piekjes’ moeten doen, maar dan hadden we de soort meteen een 

geheel nieuwe Nederlandse naam moeten geven. 

Nu we ons realiseren dat waarschijnlijk bijna alle vondsten van ‘grijze 

korstspons’ H. perlevis betreffen – net als sommige andere korstvormige 

sponzen – en daarnaast een aantal tot voorheen onbekende vreemd ge-

vormde sponzen ook piekjesspons betreffen, vermoeden we dat deze soort 

een aardige opmars in Nederlandse wateren heeft gemaakt. 

Summary
In 2018 and 2019 the authors found various peculiar formed Hymeniacidon 
perlevis in the Dutch province of Zeeland (f ig. 3 and 4). Many encrusting 

sponges also appeared to belong to the same species (f ig. 5 to 9). These 

were often mistaken for Mycale micracanthoxea, a species that still can 

Figuur 11. Protosuberites 
denhartogi, Westerschelde, 

Vlissingen, Oranjemolen, 

6-1-2018 (foto: Mikkel 

Suijker).
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be found at it’s type locality, despite of infrastructural changes that have 

taken place (f ig. 9 and 10). Former literature combined with recent f indings 

indicate that H. perlevis increases strongly over the years. 
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