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inleiding

Wormen vormen een belangrijke en diverse groep 
in het mariene milieu. De bekendste groep van 
wormen zijn de gelede wormen of ringwormen 
(fylum Annelida). Daarnaast bestaan er nog 
diverse andere groepen van minder bekende  
wormen, die traditioneel in aparte fyla ingedeeld 
werden, onder andere vanwege hun ongelede 
lichaam. Het zijn wormen met een sterk 
af wijkende lichaamsbouw, zonder segmenten en 
parapodia, pootachtige structuren met borstels 
van normale Annelida. De proboscis of slurf is 
groot en bij sommige groepen permanent uit
gestulpt. Hier wordt een worm uit het traditio
nele fylum Echiura (lepelwormen of zand
wormen) behandeld. Tijdens een monitorings
campagne van ecologisch waardevolle gebieden  
in de Noord zee in opdracht van Rijkswaterstaat 
werd een voor Nederland onbekende soort van 
de Echiura gevangen: Maxmuelleria lankesteri 
(Herdman, 1898). In dit artikel wordt de kennis 
over deze soort samengevat.

classificatie

De Echiura werden lange tijd als apart fylum 
beschouwd, maar tegenwoordig worden ze als 
subklasse binnen de borstelwormen (Polychaeta) 
geplaatst (Struck et al. 2007). Ondanks het  
ongesegmenteerde lichaam van de Echiura lijkt 
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In 2015 werd tijdens een monitoringsproject van mariene bodemfauna op het Friese 
front de vulkaanworm Maxmuelleria lankesteri aangetroffen. Dit is de eerste vondst 
in Nederlandse wateren. De vulkaanworm dankt zijn naam aan de vorm van de  
opening van zijn leefgang, een vulkaanachtige slibheuvel. Het is opmerkelijk dat 
deze grote, opvallende worm (12-18 cm lang) niet eerder is aangetroffen. Mogelijk 
ligt dit aan de ongebruikelijke bemonsteringsmethode. Anderzijds kan de vulkaan-
worm daadwerkelijk zeldzaam zijn.

de borstelwormfamilie Capitellidae of de familie 
Terebellimorpha de zustergroep te zijn (Struck  
et al. 2007). Van de Echiura behoorde tot nu toe 
alleen de zandworm Echiurus echiurus (Pallas, 
1766) tot de Nederlandse fauna (Van der Land 
2010).

maxmuelleria lankesteri 

Op 21 mei 2015 werd een enkel exemplaar van  
M. lankesteri (fig. 1, 2) gevangen op het Friese 

Figuur 1. Vulkaanworm Maxmuelleria lankesteri, 21 mei 
2015, Friese Front. Rechtsboven de slurf, links een 
afgebroken deel van het lichaam. Foto Marco Faasse.
Figure 1. Mud volcano worm Maxmuelleria lankesteri, 
21 mei 2015, Frisian Front. Proboscis in upper right, 
part of the body left. Photo Marco Faasse.
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Front (n53°54’00’’ o04°59’00’’) (fig. 3), op een diepte 
van 38 m (ecoast referentiecollectie eref0056). De 
Nederlandse naam ‘vulkaanworm’ die hier wordt 
voorgesteld is geënt op de Engelse naam ‘mud  
volcano worm’ (McKenzie 2013, Murina 2015).  
De naam is afgeleid van de vulkaan vormige  
slibheuvel die vaak ontstaat rond één van de  
openingen van de leefgang van de worm. Tijdens 
het foerageren strekt de worm zijn pro boscis van
uit de opening uit over de bodem in verschillende 
richtingen (Hughes et al. 1994, 1996). Hij neemt 
hiermee allerlei organisch materiaal op en onver
teerbare resten worden via de andere opening weer 
naar buiten gewerkt. De leefgang kan tot 80 cm 
diep zijn, de sediment heuvel tot 20 cm hoog  
(Nickell et al. 1995), uitzonderlijk tot 1 m, maar 
soms zijn geen slibheuvels te onderscheiden 
(Moore et al. 2013). In Schotland is gevonden dat 
deze worm een belangrijke rol kan spelen in de 
bioturbatie (Moore et al. 2013, McKenzie et al 
2013). Hij wordt gerekend tot de zogenaamde  
‘burrowing megafauna’, waartoe onder andere ook 
de Noorse kreeft Nephrops norvegicus (Linnaeus, 
1758) behoort (Hughes et al. 1996).

verspreiding

Het verspreidingsgebied omvat de zuidkust van 
Engeland (https://data.nbn.org.uk) en Ierland, de 

Ierse Zee, de westkust van Schotland, het 
Skagerrak en het Kattegat (Stephen & Edmunds 
1972, Hughes et al. 1996). Van de Noordzee zijn 
geen meldingen bekend (Hughes et al. 1996).

herkenning

Het lichaam van de vulkaanworm wordt tot 1218 
cm lang en 3 cm breed; de slurf is bijna even lang 
als het lichaam (Stephen & Edmunds 1972,  
Hughes et al. 1996). Maxmuelleria lankesteri is 
verwant aan Bonellia viridis Rolando, 1821, die 
overigens niet van Nederland bekend is. Beide 
soorten hebben een donkergroen lichaam, bedekt 
met papillen en een lange gootvormige slurf.  
De slurf van de vulkaanworm is lichter van kleur 
dan het lichaam (Hughes et al. 1996). Bij B. viridis 
is de slurf aan het uiteinde in twee lange zijdelen 
gesplitst, bij de vulkaanworm is de slurf hoog
stens op het uiteinde een klein beetje gevorkt.  
Bij het Noordzeemateriaal waren de top van de 
slurf en het achtereind van het lichaam niet  
aanwezig. De twee soorten kunnen verder onder
scheiden worden doordat M. lankesteri twee 
gonoporen heeft en B. viridis één (Stephen & 
Edmunds 1972). Bij het gecontraheerde exem
plaar van het Friese Front waren de gonoporen 
tussen de lichaamspapillen niet te vinden.  
De gonoporen, in oudere literatuur ten onrechte 

Figuur 2. Vulkaanworm  
Max muelleria lankesteri, open
geprepareerd, 21.v.2015, Friese 
Front. gd = gonoduct, ch = chaeta  
(borstel), pr = proboscis (slurf). 
Door verblijf van meer dan een 
half jaar in conserveringsvloeistof 
is de groene kleur van het lichaam 
verdwenen. Foto Marco Faasse.
Figure 2. Mud volcano worm 
Maxmuelleria lankesteri, prepared, 
21.v.2015, Frisian Front. gd = 
gonoduct, ch = chaeta (bristle),  
pr = proboscis (trunk). After more 
than half a year in the preserva
tion fluid the green body colour 
has faded. Photo Marco Faasse.
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meter breed tot een diepte van 20 cm heeft 
mogelijk de kans op het vangen van deze worm 
vergroot. Veelal wordt met een bodemschaaf een 
breedte van 10 cm afgeschaafd, tot een diepte van 
10 cm. De dichtheid in de Noordzee is mogelijk 
zo laag dat de kans erg klein is de vulkaanworm 
in een bodemhap van de frequenter gebruikte 
boxcorer aan te treffen. Echiura zonder verdere 
specificatie waren al eerder van het gebied van  
de Oestergronden en het Friese Front gemeld 
(Witbaard et al. 2013). Daarbij gaat het mogelijk 
in een aantal gevallen om M. lankesteri, maar het 
kan ook steeds de zandworm Echiurus echiurus 
betreffen. Het is niet gebruikelijk wormen  
verzameld met een bodemschaaf te bewaren.

dankwoord

Het monitoringsproject dat de eerste vondst van 
M. lankesteri in Nederlandse wateren opleverde 
vond plaats in in opdracht van Rijkswaterstaat.
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nephridioporen genoemd (SaizSalinas et al. 
2000), zijn ook te vinden door na dissectie de 
gonoducten op te sporen (fig. 2). De zandworm 
Echiurus echiurus is te onderscheiden van  
M. lankesteri aan de geelgrijze kleur, borstels  
op het achtereind, papillen in dwarsrijen en de 
aanwezigheid van vier gonoducten (Stephen & 
Edmunds 1972).

discussie

Het is opmerkelijk dat zo’n grote en opvallende 
worm niet eerder van de Noordzee werd gemeld. 
Bemonstering met een bodemschaaf van een 

Figuur 3. Vindplaats van de vulkaanworm  
Maxmuelleria lankesteri op het Friese Front.
Figure 3. Sample location of the mud volcano worm 
Maxmuelleria lankesteri on the Frisian Front.
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summary

First record of the mud volcano worm Maxmuelleria lankesteri in the Netherlands (Echiura)
The first record of the mud volcano worm Maxmuelleria lankesteri for the Netherlands is 
reported, based on a single specimen collected from the Dutch part of the Frisian Front in  
the North Sea. It was collected with a dredge collecting the upper 20 cm of the soft bottom. 
This brings the total number of Echiura recorded from the Netherlands to two. Distribution 
and habitat of M. lankesteri are discussed.
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