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Inhoud

 Verslag excursie Brouwersdam, 17 november 2019
 Verslag excursie Wijk aan Zee, Noordpier. 1 december 2019
 Foto’s van plankton 
 Strandvondsten
 Gejutte berichten

Coördinator: Henk Witte, tel. 072-5895170. e-mail: witte43@gmail.com

Foto's voor zover niet bij het artikel vermeld: Linda Keesman, Ed van Leeuwen, Herman Walvis, Wilbert 
Kerkhof en Henk Witte.

Excursieprogramma    

Tenzij anders vermeld: aanmelden bij Henk Witte witte43@gmail.com en verzamelen bij 
station Alkmaar-Noord, ingang oostzijde.

Zondag 16 februari 2020
Zandmotor (strandopgang Monster - Molenweg), 13.00 – 16.00 uur. Vertrek Alkmaar 11.30 
uur.

Zondag 15 maart 2020
Strand Tweede Maasvlakte, 11.30 uur – 15.00
uur. Vertrek Alkmaar 9.30 uur. Verzamelen
ter plekke in Paviljoen Stormvogel. 

Zaterdag 11 april 2020
Gorishoek (Tholen), 11.00 – 14.00 uur. 
Vertrek Alkmaar 9.00 uur.

Zaterdag 9 mei 2020
Bergen aan Zee (Noord), 14.00 – 16.00 uur.
Verzamelen bij noordelijke strandopgang.
Aanmelden niet nodig.

Zaterdag 6 juni 2020
Schiereiland Harssens (Marinehaven Den Helder) o.l.v. Robbert Jak, 14.30 – 16.30 uur. 
Aanmelding vóór 23 mei verplicht vanwege toestemming Marine. Vertrek Alkmaar 13.30 uur.
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Verslag excursie Brouwersdam, 17 november 2019
Tijd: 11.00 tot 16.00 uur
Aantal deelnemers: 9
Weersomstandigheden: NO2, 4º C
Vondsten van Noordzeestrand Schouwen t/m inlaat Grevelingenmeer. “De Punt”: oever 
Goeree-Grevelingenmeer nabij Brouwersdam.

Bij De Punt zagen we o.a. een mooie tak Viltwier (groenwier), enkele levende exemplaren 
van de Oesterdief (bruinwier), zeer algemeen Japans bessenwier (bruinwier) en zeer algemeen
Veelvertakt pluimwier (roodwier). Op beide
locaties was de Slibanemoon levend aanwezig,
op Schouwen ook de Paardenanemoon. Van de
kreeftachtigen vonden we twee
Blaasjeskrabben en een Mosselkreeftje. Op het
strand lagen veel stukjes van het Harig
kantmosdiertje en één stukje Grijze zeevinger.
De Gewone zeeappel troffen we levend in een
poeltje aan en tweemaal leeg op het strand.
Van de zakpijpen vonden we de
Doorschijnende zakpijp, de Slingerzakpijp en
de Gesterde geleikorst.

De weekdieren waren uiteraard weer goed vertegenwoordigd. Een greep uit deze groep: 
Gewone schaalhoren veel levend op dam en enkele lege hoedjes, Gekleurde schaalhoren 1x 
(40 mm), Scheefhoren 2x, Brakwateralikruik 4x, Gray’s kustslakje 1x, Melkwit 
traliedrijfhorentje 30x, Vliezig drijfhorentje 5x, Klein drijfhorentje 3x, Spits drijfhorentje 5x, 
Muizenkeuteltje 1x, Gewone wenteltrap vrij algemeen, Witte wenteltrap 7x, Gekielde 
cirkelslak 24x,  Purperslak bij inlaat enkele levend maar veel lege horentjes (wel vastzittend), 
Kleine fuikhoren 1x, Gewone trapgevel 5x, Klein traliehorentje 1x, Melkwitte arkschelp vrij 
algemeen, Gewone paardenmossel 1x vers juveniel, Wijde mantel 4x juveniel, Bonte mantel 
1x fragment, Paardenzadel 3x, Grote astarte
1x fragment, Astarte incerta 1x (hoogte 10
mm, lengte 11 mm), Klein tafelmesheft 1x
doublet, Kleine platschelp 1x, Witte
dunschaal vrij algemeen, Prismatische
dunschaal 1x, Glanzende dunschaal 1x? (qua
vorm gelijkend maar top ligt wat ver uit het
midden), Korfmossel vrij algemeen, 
Korfschelp 1x, Strandgaper 2x (bij De Punt
1x met groeiafwijking), Noordse rotsboorder
2x. Tot slot enkele zoetwatersoorten:
Bataafse stroommossel 2x, Vijver-
pluimdrager 2x, Platte pluimdrager 1x en 
Zoetwaterneriet 1x.
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Groenwieren
Zeesla (Ulva spec.). Beide locaties algemeen.
Viltwier (Codium fragile). Een stukje. De Punt: in aanspoelsel.

Bruinwieren
Japans bessenwier (Sargassum muticum). De Punt: zeer algemeen, levend.
Knotswier (Ascophyllum nodosum). Aanwezig.
Blaaswier (Fucus vesiculosus). Aanwezig.
Oesterdief (Colpomenia peregrina). De Punt: Enkele exemplaren.

Roodwieren
Buiswier (Polysiphonia spec.). Op zeepok.
Veelvertakt pluimwier (Dasysiphonia
japonica). 
De Punt: zeer algemeen, levend.

Neteldieren
bloemdieren
Slibanemoon (Sagartia troglodytes). Beide
locaties levend aanwezig.
Paardenanemoon (Actinia equina). Levend
aanwezig.
schijfkwallen 
Kompaskwal (Chrysaora hysoscella). 1x
hydroidpoliepen
Zeerasp (Hydractinia echinata). 1x kolonie

Ringwormen
borstelwormen
Driekantige kalkkokerworm (Pomatoceros triqueter). Enkele exemplaren.
Spirorbus spirorbus. De Punt: enkele exemplaren. 

Geleedpotigen
kreeftachtigen 
Noordzeekrab (Cancer pagurus). Enkele fragmenten.
Gewone strandkrab (Carcinus maenas). Enkele
fragmenten.
Gewone zwemkrab (Liocarcinus holsatus). Enkele
fragmenten.
Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis). 1x poot.
Blaasjeskrab (Hemigrapsus sanguineus). 2x
Mosselkreeftje (Loxoconcha rhomboides). 1x vers.

Weekdieren
buikpotigen
Gewone schaalhoren (Patella vulgata). Veel levend op dam, enkele lege hoedjes.
Gekleurde schaalhoren (Patella intermedia). 1x (40 mm)
Scheefhoren (Lacuna vincta). 2x
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Gewone alikruik (Littorina littorea). Algemeen, ook levend op dam. De Punt: enkele hoge 
exemplaren (32 mm)
Ruwe alikruik-complex (Littorina saxatilis s.l.). Algemeen, ook levend op dam.
Brakwateralikruik ( Littorina saxatilis tenebrosa). 4x
Gray’s kustslakje (Assiminea grayana). 1x 
Wadslakje (Peringia ulvae). Algemeen
nabij dam.
Melkwit traliedrijfhorentje (Alvania lactea).
30x
Vliezig drijfhorentje (Rissoa
membranacea). 5x
Klein drijfhorentje (Rissoa parva). 3x
Spits drijfhorentje (Rissoa guerinii). 5x   
Muizenkeuteltje (Bittium reticulatum). 1x
Gewone wenteltrap (Epitonium clathrus).
Vrij algemeen bij dam.
Witte wenteltrap (Epitonium clathratulum).
7x
Gekielde cirkelslak (Tornus subcarinatus). 24x 
Grote tepelhoren (Euspira catena). Enkele fragmenten.
Glanzende tepelhoren (Euspira nitida). Vrij algemeen.
Muiltje (Crepidula fornicata). Beide locaties enkele.
Purperslak (Nucella lapillus). 1x, bij inlaat vele leeg (wel vastzittend), enkele levend.
Wulk (Buccinum undatum). Enkele fragmenten.
Gevlochten fuikhoren (Tritia reticulata). Enkele.
Kleine fuikhoren (Tritia pygmaea). 1x
Gewone trapgevel (Propebela turricula). 5x
Klein traliehorentje  (Chrysallida pellucida). 1x
Vijver-pluimdrager (Valvata piscinalis). 2x 
Platte pluimdrager (Valvata cristata). 1x
Zoetwaterneriet (Theodoxis fluviatilis). 1x
tweekleppigen
Melkwitte arkschelp (Striarca lactea). Vrij algemeen.
Gewone mossel (Mytilus edulis). Algemeen.
Gewone paardenmossel (Modiolus
modiolus). 1x vers juveniel.
Wijde mantel (Aequipecten opercularis). 
4x juveniel.
Bonte mantel (Mimachlamys varia). 1x
fragment.
Paardenzadel (Anomia ephippium). 3x
Gewone oester (Ostrea edulis). Vrij
algemeen.
Japanse oester (Magallana gigas).
Algemeen, ook doubletten.
Ovaal zeeklitschelpje (Tellimya
ferruginosa). 1x 
Tweetandschelpje (Kurtiella bidentata). 60x, 3x doublet.
Grote astarte (Tridonta borealis). 1x fragment. 
Astarte incerta. 1x, hoogte 10 mm, lengte 11 mm. 
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Gewone kokkel (Cerastoderma edule). Zeer algemeen.
Brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum). Algemeen.
Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata). Zeer algemeen.
Ovale strandschelp (Spisula elliptica). Aanwezig.
Stevige strandschelp (Spisula solida). Vrij algemeen, ook doubletten. 
Grote strandschelp (Mactra stultorum). Vrij algemeen.
Gewone otterschelp (Lutraria lutraria). 1x
Klein tafelmesheft (Ensis minor). 1x doublet. 
Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei). Algemeen, ook doubletten.
Tere platschelp (Macomangulus tenuis). 4x losse klep, 2x doublet.
Rechtsgestreepte platschelp (Fabulina fabula). Vrij algemeen.
Kleine platschelp (Moerella pygmaea). 1x
Nonnetje (Macoma balthica). Algemeen, ook
doublet.
Zaagje (Donax vittatus). Algemeen.
Platte slijkgaper (Scrobicularia plana).
Enkele.
Witte dunschaal (Abra alba). Vrij algemeen.
Prismatische dunschaal (Abra prismatica). 1x 
Glanzende dunschaal (Abra nitida). 1x, qua
vorm gelijkend maar top ligt wat ver uit het
midden. 
Gewone Venusschelp (Chamelea striatula).
Enkele.
Gewone tapijtschelp (Venerupis corrugata).
Enkele, 1x doublet.
Filipijnse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum). Enkele, ook doubletten. De Punt: doubletten
algemeen.
Korfmossel (Corbicula cf. fluminalis). Vrij algemeen.
Korfschelp (Varicorbula gibba gibba). 1x
Strandgaper (Mya arenaria). 1x, De Punt: 1x met groeiafwijking.
Noordse rotsboorder (Hiatella arctica). 2x
Amerikaanse boormossel (Petricolaria pholadiformis). Vrij algemeen.
Witte boormossel (Barnea candida). Vrij algemeen.
Ruwe boormossel (Zirfaea crispata). Vrij algemeen.
Bataafse stroommossel (Unio crassus). 2x
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Mosdiertjes
Harig kantmosdiertje (Electra pilosa). Vrij algemeen.
Grijze zeevinger (Alcyonidium condylocinereum). 1x

Stekelhuidigen
Zeeklit (Echinicardium cordatum). Vrij algemeen.
Gewone zeeappel (Psammechinus miliaris). 2x leeg, levend in poeltje. 
Zeeboontje (Echinocyamus pusillus). Vrij algemeen. 

Zakpijpen
Doorschijnende zakpijp (Ciona intestinalis). 
Slingerzakpijp (Botrylloides violaceus). 
Gesterde geleikorst (Botryllus schlosseri).

Vissen
Stekelrog (Raja clavata). 1x eikapsel.
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Verslag excursie Noordpier Wijk aan Zee, 1 december 2019
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Aantal deelnemers: 9
Weersomstandigheden: NO2, 5º C

Op de pier vonden we algemeen Klein
darmwier, Kleine zee-eik en
Purperwier. Minder algemeen Kernwier
en Paardenanemoon. Op het strand van
de kreeftachtigen o.a. een Glad
porseleinkrabbetje  op een stuk touw.
Van de weekdieren kunnen worden
genoemd  Spoelhoren 1x fragment,
Gedoornde hartschelp 1x (hoogte 58
mm), Gewone mossel algemeen, ook
doubletten en levend, Grote
strandschelp vrij algemeen, 3x doublet
waarvan 1 met vleesresten, Gewone otterschelp vrij algemeen, ook doubletten, soms met 
vleesresten, Zaagje algemeen, ook doubletten, soms levend en Gewone Venusschelp enkele, 
ook 1x levend.

Groenwieren
Klein Darmwier (Blidingia minima). Algemeen levend op pier.

Bruinwieren
Blaaswier (Fucus vesiculosus). Vrij algemeen.
Kleine zee-eik (Fucus spiralis). Algemeen levend op pier.

Roodwieren
Purperwier (Porphyra purpurea). Algemeen levend op pier.
Kernwier (Mastocarpus stellatus). Levend op pier.  

Neteldieren
bloemdieren
Paardenanemoon (Actinia equina).
Vrij algemeen levend op pier.

hydroidpoliepen
Zeerasp (Hydractinia echinata).
Vaak op Grote tepelhoren.
Tweetandzeedraad (Obelia
bidentata). Aanwezig.

Ringwormen
borstelwormen
Schelpkokerworm (Lanice
conchilega). Algemeen.
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Geleedpotigen
kreeftachtigen 
Noordzeekrab (Cancer pagurus). Enkele fragmenten.
Gewone strandkrab (Carcinus maenas). Fragmenten.
Gewone zwemkrab (Liocarcinus holsatus). Fragmenten.
Breedpootkrab (Portumnus latipes). Fragmenten.
Glad porseleinkrabbetje (Pisidia longicornus). 1x op touw.
Gewone heremietkreeft (Pagurus bernhardus). 1x in wulk.
Kleine heremietkreeft (Diogenes pugilator). 1x fragment.

Weekdieren
buikpotigen
Gewone alikruik (Littorina littorea). Vrij
algemeen.
Gewone wenteltrap (Epitonium
clathrus). 2x
Grote tepelhoren (Euspira catena). Vrij
algemeen.
Glanzende tepelhoren (Euspira nitida).
Algemeen.
Muiltje (Crepidula fornicata). Vrij
algemeen.
Wulk (Buccinum undatum). Vrij
algemeen. 
Gevlochten fuikhoren (Tritia reticulata). Vrij algemeen.
Spoelhoren (Acteon tornatilis). 1x fragment.
tweekleppigen
Gewone mossel (Mytilus edulis). Algemeen, ook doubletten en levend.
Gewone oester (Ostrea edulis). Vrij algemeen.
Japanse oester (Magallana gigas). Vrij algemeen.
Ovaal zeeklitschelpje (Tellimya ferruginosa). 1x fragment.
Gewone kokkel (Cerastoderma edule). Zeer algemeen, ook doubletten.
Brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum). Aanwezig.
Gedoornde hartschelp (Acanthocardia echinata). 1x, hoogte 58 mm.
Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata). Zeer algemeen, ook doubletten.
Stevige strandschelp (Spisula solida). 1x doublet.
Grote strandschelp (Mactra stultorum). Vrij
algemeen, 3x doublet waarvan 1 met
vleesresten.
Gewone otterschelp (Lutraria lutraria). Vrij
algemeen, ook doubletten, soms met
vleesresten.
Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei). Zeer
algemeen, ook doubletten. 
Tere platschelp (Macomangulus tenuis).
Enkele.
Rechtsgestreepte platschelp (Fabulina
fabula). Enkele, ook doubletten.
Nonnetje (Macoma balthica). Vrij algemeen,
ook doubletten.
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Zaagje (Donax vittatus). Algemeen, ook doubletten, soms levend.
Platte slijkgaper (Scrobicularia plana). Enkele.
Witte dunschaal (Abra alba). Enkele, ook doubletten.
Gewone Venusschelp (Chamelea striatula). Enkele, ook 1x levend.
Gewone tapijtschelp (Venerupis corrugata). Enkele, ook doubletten.
Filipijnse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum). 1x juveniel doublet. 
Strandgaper (Mya arenaria). Enkele, 1x doublet.
Amerikaanse boormossel (Petricolaria pholadiformis). Vrij algemeen.
Witte boormossel (Barnea candida). Vrij algemeen.
Ruwe boormossel (Zirfaea crispata). Enkele.
koppotigen
Gewone zeekat (Sepia officinalis). Enkele rugschilden.

Stekelhuidigen
Zeeklit (Echinicardium cordatum). Fragmenten zeer algemeen.
Zeeboontje (Echinocyamus pusillus). Vrij algemeen.

Vissen
Stekelrog (Raja clavata). 1x eikapsel.
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Foto’s plankton
Herman Walvis

Hierbij drie opnamen van drie soorten diatomeeën (kiezelwieren) en twee opnamen van 
larven betreffende een mosdiertjes soort.

Diatomee: Actnoptychus senarius. 
De valve van deze diatomee is cirkelrond en in 6 of 
soms 8 gelijke stukken verdeeld. Kan een wisselend
zoutgehalte verdragen.

Diatomee: Chaetoceros curvisetus. 
Deze diatomee vormt een ronde ketting
waarvan de setae buitenwaarts staan. 
De cellen zijn op de hoeken afgerond en 
tussen de cellen is veel ruimte. De soort
is zoutminnend.

Diatomee: Triceratium favus. De valve is driehoekig 
met zeshoekige areolen. Eveneens zoutminnend.
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Twee opnamen van een mosdiertje (Bryozoa) larve 
(een Cyphonaut). Eén in een vroeg stadium en één in
een wat later stadium. Deze opname betreft een vroege
opname van een onbekende soort. 

De andere opname is een "Membranipora
spec.". Deze larve kan 1 tot 2 maanden in
het plankton leven. Het is een zeer
ingenieus organisme, waaruit uiteindelijk
door knopvorming een volledig mosdiertje
ontstaat. Ze hebben twee kleppen van
chitine, een tastorgaan en trilharen,
waarmee hoofdzakelijk phytoplankton
wordt opgenomen.

11



16e jaargang
januari 2020 

Strandvondsten

Lucette Robertson en Luc Knijnsberg, Bergen aan Zee, 16 december 2019. Leuke 
toevallige vondst….Zeedennetje. En ook 2 Gladde porseleinkrabbetjes in 
Langzeedraadkluwsel.

Wilbert Kerkhof, diverse stranden, december 2019. Begin december 2019 hoopte ik op 
een vroege invasie van eikapsels op het Noord-Hollandse strand. Zware herfststormen waren 
er echter niet geweest dus bleek de eerste zoektocht alleen enkele leuke schelpen op te 
leveren. 

Op 8-12 bezocht ik na een wandeling over het strand
bij IJmuiden ter afsluiting het opgespoten strandje
tussen de jachthaven en de sluis. Gewoon om te
controleren of daar nog steeds zo’n afwijkende mix aan
schelpen ligt. En jawel de laagwaterkant stelde niet
teleur, met 8 artemisschelpen,
2 marmerschelpen en 2 wijde mantels keerde ik
tevreden huiswaarts.

11-12 Had ik een dagje vrij van school en besloot vroeg naar Texel te gaan. Twee dagen 
eerder had het stevig gewaaid en wellicht was er op de oevers van het Marsdiep wat 
aangespoeld. Na een vogelrijke fietstocht rond de Mokbaai liep de strandwandeling vanaf de 
NIOZ-fuik om de Hors heen. In drie uur tijd werden veel eikapsels verzameld, 15 stekelrog, 1 
gevlekte rog, 1 blonde rog, 1 sterrog en 2 hondshaai. Het seizoen van winterwaarnemingen 
was hiermee duidelijk geopend.

13- 12 was ik bij Wijk aan Zee en vond daar 60
vulkaantjes, 50 op een aangespoeld stuk plastic en 10
zaten er vast aan een schaalhoren waar ook de voet van
een wier op zat die het geheel kennelijk op sleeptouw
genomen had.
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15-12 Camperduin. Op deze zondagmiddag met zeer harde wind was het nodig met laarzen 
aan op het strand te lopen. Grote delen stonden onder een laagje van 4 a 5 cm water. In dit 
water lagen opvallend veel losse eikapsels van hondshaai. Ze zagen er bijna allemaal zeer 
bleek en vers uit. Er lag echter ook een bos van 21 die naast witte delen ook typische blauw- 
en grijstinten vertoonde. Na droging thuis werd deze bos nog donkerder. Hoe deze kleur tot 
stand komt blijft voor mij een gok. Wellicht hebben deze eikapsels in de opgroeitijd van de 
jonge haaitjes in een zeer slibrijke laag gelegen en daar het zwarte piment opgedaan.

18-12 Liep ik een uurtje bij Petten op het strand. Naast een
vrij klein aantal bekende eikapsels was de leukste
waarneming een stuk plastic met daarop verschillende
aangroeisels. In enkele groeven zaten 5 exemplaren van de
schilferige dekschelp. Op de andere kant hing een bosje
grote eendenmosselen met daarop weer enkele vulkaantjes.
De ene sessiele kreeftachtige zat dus vast op een andere
sessiele kreeftachtige. Zo stapelen de zuidelijke soorten
zich mooi op.
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23-12 Maakte ik een lange wandeling van Julianadorp -zuid naar Huisduinen en weer terug. 
Anders dan op de stranden ten zuiden van Egmond lagen hier wel behoorlijk veel eikapsels en
ook nog van verschillende soorten. Vlakbij Julianadorp raapte ik het eerste eikapsel van de 
kleinoogrog van dit jaar op. Voorts vond ik 23 keer stekelrog, 5 maal gevlekte rog, 17 keer 
hondshaai en op de dijk bij Nogal Wiedus eentje van de blonde rog. Op de terugweg raapte ik 
nog een eikapsel van de sterrog op wat het aantal eikapselsoorten van de dag op 6 bracht. Ook
vond ik bij Huisduinen op het strand nog anderhalve klep van het groot tafelmesheft. Geen 
alledaagse schelp voor ons strand dus maar ingevoerd en meegenomen.

24-12 Een dag na de mooie vondsten bij Den Helder  heb ik laat in de middag nog even mijn 
geluk beproefd op het strand tussen Egmond Binnen en Castricum. Hier lagen weer veel losse
eikapsels van hondshaai in totaal 35. Van de roggen waren er 17 stekelrog en 1 gevlekte rog. 
Bij de schelpen werd ik verblijd met een klep van de gedoornde hartschelp. Daar was 
weliswaar een hoekje vanaf maar leuk blijft het toch om die te vinden.

26 -12 Tweede kerstdag ben ik gaan uitwaaien bij het
Hondsbossche Duin. Ook hier weer eikapsels, 20
hondshaai, 12 stekelrog, 2 gevlekte rog. In een
kinderschoen zaten 4 grote eendenmossels en verder is
een mooie gave klep van de geruite tapijtschelp
vermeldenswaard.
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27-12 Hoopte ik op de 2e Maasvlakte veel op te rapen. Dat viel helaas een beetje tegen. Bij 
mooi zonnig weer heb ik flink wat kilometers gemaakt maar niet zoveel gevonden. Er lag 
slechts 1 eikapsel van stekelrog en niet al te veel schelpen. Wel vond ik daarvan nog 12 grote 
astarte, 5 korfschelp, 1 dichtgestreepte artemisschelp en 1 geplooide zonneschelp. 
Al bij al een mooi lijstje waarnemingen. Volgende week weer gewoon werken. Maar in het 
weekend daarna ga ik weer lekker naar zee.
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        Dichtgestreepte artemisschelp
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Gejut

Monstermossels in de Jagersplas
De Jagersplas in Zaandam is ooit ontstaan door het 
opzuigen van zand voor, onder andere, de aanleg van de A8 
(de Coentunnelweg). Hoewel de plas bijna veertig meter diep
is, kun je bij de ondiepe recreatiestrandjes het hele jaar 
zwemmen. Je kunt er echter ook onverwacht struikelen over 
monsterlijk grote Brakwaterstrandschelpen.

01.12.2019 Lees verder

Grijze zeevinger inheems in de 
Oosterschelde gevonden
Begin dit jaar werd door duiker Ruud Versijde in de oostelijke
Oosterschelde een foto gemaakt van een organisme dat 
onder water op een spons leek. Bij nadere beschouwing 
bleek echter dat het een soort zeevinger, een mosdiertje, 
moest zijn. Na determinatie door expert Hans De Blauwe, 
blijkt het om de Grijze zeevinger te gaan.

29.12.2019 Lees verder

Nieuwe krabbensoort vestigt zich in 
Nederland
In 2013 werden op het strand van Ameland de eerste 
exemplaren van de Hoekige krab gevonden. Inmiddels lijkt 
deze soort zich bij ons te hebben gevestigd. Dat wil zeggen, 
op Ameland en Terschelling dan, waar al tientallen vondsten 
werden gedaan.

15.01.2020 Lees verder
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