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Bij slangsterren is de centrale plaat duidelijk afgeschei-

Helpdeskvraag:
Brokkelsterren komen soms massaal voor op de
mosselpercelen in de Oosterschelde. Men wil graag
weten of dit kwaad kan voor de mosselen op de percelen en zo ja of het mogelijk is om maatregelen te
nemen.

den van de vijf slanke armen die zeer beweeglijk zijn
door de in de armen gelegen wervels die onderlinge
gewrichten vormen. De kern is een schijf van maximaal
20 mm en de vijf armen hebben een lengte van ongeveer vijf maal de schijfdiameter. De armen van brokkelsterren breken makkelijk af, vandaar de naam brokkelster. Dit mechanisme gebruiken ze vaak om te ont-

Inleiding
In dit document wordt een overzicht gegeven van wat
er bekend is van brokkelsterren: wat zijn het voor beesten, hoe leven ze, wat eten ze en waar komen ze voor?
Vervolgens is er aangegeven op welke manier ze schade
kunnen aanrichten op de percelen. Ten slotte zijn er

snappen aan hun predatoren. Een losgelaten arm groeit
daarna snel weer aan. De brokkelsterren kunnen onderling sterk verschillen in kleur (bruin, roodbruin, violet,
paars) en -patroon.

Voedingswijze

een aantal opties besproken om schade als gevolg van
brokkelsterren te beperken.

Brokkelsterren
De brokkelster (wetenschappelijke naam Ophiothrix
fragilis) is een stekelhuidige uit de klasse van de slangsterren. Andere veel voorkomende slangsterren zijn de
kleine slangster (Ophiura albida) en de gewone slangster (Ophiura ophiura), maar de brokkelster is eenvoudig te onderscheiden van deze slangsterren door de
talrijke borstelige stekels op zijn armen (Figuur 1).
Slangsterren lijken op zeesterren maar zijn duidelijk
verschillend.

Figuur 2: Armen van brokkelsterren steken omhoog om voedseldeeltjes uit het water te filteren (foto Peter van Bracht).

Brokkelsterren zijn filterfeeders en voeden zich voornamelijk met plankton (dierlijk plankton, maar ook
diatomeeën) en dood organisch materiaal dat met de
waterbeweging wordt aangevoerd. Om dit voedsel uit
het water te halen steken ze twee of drie van hun armen verticaal in de waterkolom (Figuur 2). Met de borstelige haren op hun armen zeven ze het voedsel uit het
water. Het ingevangen voedsel, verpakt in slijm, wordt
met de armen naar hun mond toe gebracht. Bij stroomsnelheden van meer dan 25 cm sec-1 stoppen ze met
filteren en gaan ze plat op de bodem liggen (Allen,
1998).

Figuur 1:

Kleurrijke brokkelster (foto Silvia Waajen)

Voorkomen
In Nederland komen brokkelsterren algemeen voor
langs de gehele Noordzeekust, in de Waddenzee en in
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de Zeeuwse Delta. In het Grevelingenmeer zitten ze

de mosselen zitten. Ze kunnen soms met 10 000 exem-

hoofdzakelijk in het westelijk deel. In de Oosterschelde

plaren op 1 m2 zitten. Als de waterbeweging wordt ge-

komen ze lokaal soms zeer massaal voor. Brokkelster-

remd door de armen die verticaal omhoog staan treedt

ren houden van harde substraten zoals stenen en grind.

er minder verversing van het water op. Tevens kan

Ze hebben niet de zuignapvoetjes die zeesterren heb-

organisch materiaal en slib tussen de armen van de

ben en kunnen zich veel sneller bewegen. Ze slaan

brokkelsterren makkelijker bezinken op het mosselper-

hierbij hun soepele armen om vaste structuren (stenen,

ceel waardoor de zuurstofvraag van de bodem toe-

mosselen) en hun soortgenoten om zich voort te trek-

neemt en de zuurstofconcentratie in het water kan af-

ken. Over kaal slik en zand kunnen ze zich moeilijker

nemen (Vopel e.a., 2003; Murat e.a., 2016). Dit kan

voortbewegen.

schadelijke gevolgen hebben voor de mosselen op het
perceel.

Brokkelsterren komen vaak massaal voor op locaties
waar het hard stroomt (Davoult en Gounin, 1995). Met
de harde stroming wordt namelijk veel voedsel aangevoerd. Doordat ze hun armen verticaal in het water
steken neemt de weerstand toe waardoor de stroomsnelheden tussen hun armen afneemt en voedsel en slib
bezinkt (Murat e.a., 2016). De brokkelster is een marine soort, maar kunnen ook massaal voorkomen bij
zoutgehalten van ca 15 ppt (Wolff, 1968; Dauvin e.a.,
2013). Belangrijke predatoren van brokkelsterren zijn
zeesterren, krabben en vissen. Brokkelsterren kunnen
niet goed tegen de kou en na een strenge winter nemen
de aantallen drastisch terug.

Voorplanting
Brokkelsterren hebben gescheiden sexen en planten
zich voor in de zomer, als de watertemperatuur boven
de 16°C komt bij een daglengte van meer dan 15 uur
(Morgan en Jangoux, 2002). De geslachtscellen worden

Figuur 4:
Blanco).

Larve van een brokkelster (ca 1 mm groot) (foto Ainhoa

daarbij vanuit de poriën in de oksels tussen de armen in

Bestrijding

het water geloosd (Figuur 3). In het water vindt de

In de praktijk blijkt het niet mogelijk om brokkelsterren

bevruchting plaats waarna de larve (Figuur 4) geduren-

van een perceel te verwijderen met een dweil zoals ook

de een periode van ongeveer 26 dagen in het water

met zeesterren gebeurt. De brokkelsterren blijven na-

rondzwemt alvorens deze zich op de zeebodem vestigt

melijk niet in de dweil hangen. Wel kan het helpen om

(Lefebvre e.a., 2003).

een strook rond het perceel schoon te houden om te
voorkomen dat brokkelsterren op het perceel terecht
komen. Ze kunnen zich namelijk niet goed verplaatsen
op een zandige of slikkige ondergrond. Het opvissen
van de mosselen met de brokkelsterren en deze vervolgens op zoet water zetten is mogelijk een effectieve
methode om van de brokkelsterren af te komen. Brokkelsterren kunnen namelijk niet goed tegen zoet water.
Het zou echter eerst dienen te worden uitgezocht hoe
lang de brokkelsterren onder zoetwater moeten staan
om er vanaf te komen. Naast het op zoet water zetten

Figuur 3: Brokkelster loost zijn geslachtscellen in het water (foto
Peter van Bracht).

Effecten op mosselen
Brokkelsterren komen in de Oosterschelde soms massaal voor op de mosselpercelen. In tegenstelling tot
zeesterren kunnen brokkelsterren geen mosselen eten.
Hoewel ze ook algen (diatomeeën) uit het water kunnen
filtreren is het niet de verwachting dat ze concurreren
met de mosselen om het voedsel. Mogelijk kunnen ze

zou het ook kunnen helpen om de mosselen met de
brokkelsterren een tijdje droog te zetten. Om te beslissen om de mosselen op te vissen en droog of onder
zoet water te zetten moet de kweker wel de afweging
maken of de schade aan de mosselen als gevolg van de
behandeling niet erger is dan de schade als gevolg van
de brokkelsterren op de percelen. Om deze afweging
goed te kunnen maken is het van belang dat de schade
beter kan worden gekwantificeerd.

wel een verstikkende werking hebben als ze massaal op
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