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Excursieprogramma    

Vanwege de Corona-crisis zijn er in ieder geval t/m 28 april geen werkgroepsexcursies. Voor 
latere excursies: zie de website van KNNV afd. Alkmaar-Den Helder.

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

Zaterdag 11 april 2020    Afgelast!
Gorishoek (Tholen), 11.00 – 14.00 uur.        
Vertrek Alkmaar 9.00 uur.
               
Zaterdag 9 mei 202   Gaat mogelijk niet
door!                                                          
Bergen aan Zee (Noord), 14.00 – 16.00 uur.     
Verzamelen bij noordelijke strandopgang. 
Aanmelden niet nodig.

Zaterdag 6 juni 2020   Gaat mogelijk niet
door!
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 Camperduin, 12 januari 2020
Tijd: 13.00 tot 14.30 uur
Aantal deelnemers: 10
Weersomstandigheden: ZW 6, 8º C

Een bijzondere waarneming was een eikapsel van de Golfrog. Ook zagen we10 eikapsels van 
de Hondshaai en 8 van de  Stekelrog. Er werden twee fragmenten van de Bonte mantel 
gevonden. Van het Groot tafelmesheft raapten we 4x fragmenten op waarvan 2x als doublet. 
Verder vonden we o.a. een Geruite tapijtschelp en een rugschild van de Gedoornde zeekat, 

Bruinwieren
Knotswier (Ascophyllum nodosum). 
Aanwezig. 
Blaaswier (Fucus vesiculosus). Vrij
algemeen.
Kleine zee-eik (Fucus spiralis).Aanwezig.

Neteldieren
hydroidpoliepen
Zeerasp (Hydractinia echinata). Op Grote
tepelhoren.

Geleedpotigen
kreeftachtigen 
Gewone zwemkrab (Liocarcinus holsatus). 1x schild.

Weekdieren
buikpotigen
Gewone alikruik (Littorina littorea). 1x
Grote tepelhoren (Euspira catena). 3x met zeerasp, ook 1x los sluitplaatje.  
Glanzende tepelhoren (Euspira nitida). Vrij algemeen.
Wulk (Buccinum undatum). 1x, enkele fragmenten, ook enkele eikapselballen. 
Gevlochten fuikhoren (Tritia reticulata). 2x, recent.
tweekleppigen
Gewone mossel (Mytilus edulis). Vrij algemeen, ook doubletten.
Bonte mantel (Mimachlamys varia). 2x fragment.
Gewone oester (Ostrea edulis). Vrij algemeen. 
Gewone kokkel (Cerastoderma edule). Zeer
algemeen.
Brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum).
Aanwezig. 
Noorse hartschelp (Laevicardium crassum). Vrij
algemeen.
Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata).
Zeer algemeen, ook doubletten.
Ovale strandschelp (Spisula elliptica). Zeer
algemeen.
Stevige strandschelp (Spisula solida). Zeer
algemeen.
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Grote strandschelp (Mactra stultorum). Enkele.
Gewone otterschelp (Lutraria lutraria). Algemeen.
Groot tafelmesheft (Ensis siliqua). 4x fragment waarvan 2x als doublet.
Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei). Zeer algemeen, ook doubletten.
Kleine zwaardschede (Ensis ensis). Vrij algemeen.
Rechtsgestreepte platschelp (Fabulina fabula). 1x
Zaagje (Donax vittatus). Algemeen.
Platte slijkgaper (Scrobicularia plana). 2x
Gewone Venusschelp (Chamelea striatula). Vrij algemeen.
Gewone tapijtschelp (Venerupis corrugata). 1x
Grijze tapijtschelp (Polititapes senescens). Vrij algemeen.
Geruite tapijtschelp (Ruditapes decussatus). 1x
Ruwe boormossel (Zirfaea crispata). Enkele fragmenten.
koppotigen
Gewone zeekat (Sepia officinalis). Rugschilden vrij algemeen.
Gedoornde zeekat (Sepia orbignyana). 1x rugschild.

Stekelhuidigen
Zeeboontje (Echinocyamus pusillus). Vrij algemeen.

Vissen
Hondshaai (Scyliorhinus canicula). 10x eikapsel
Stekelrog (Raja clavata). 8x eikapsel.
Golfrog (Raja undulata). 1x eikapsel.

                                                                Golfrog en Stekelrog
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Verslag excursie Zandmotor en Hoek van Holland, 16 februari 2020
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
Aantal deelnemers: 6
Weersomstandigheden: ZW 7, veel regen en 12º C

Ondanks het ongemak van de vele regen en de derde officiële storm van 2020 (Dennis) 
hebben 6 personen deelgenomen aan de excursie. Op de Zandmotor werden o.a. drie grote 
fragmenten gevonden van de Pleistocene strandschelp. De Rasterpitvis die bij Hoek van 
Holland werd aangetroffen hadden we niet eerder op het strand gevonden. Het is kleine 
pitvissoort die in de zuidelijke Noordzee redelijk algemeen is maar lang niet zo algemeen als 
de Gewone pitvis. 
Z Zandmotor
H Hoek van Holland

Groenwieren
Zeesla (Ulva spec.). H
Klein darmwier (Blidingia minima). H

Bruinwieren
Japans bessenwier (Sargassum muticum). Z, H
Riemwier (Himanthalia elongata). Z, H
Knotswier (Ascophyllum nodosum). Z, H
Blaaswier (Fucus vesiculosus). Z, H
Kleine zee-eik (Fucus spiralis). H

Neteldieren
bloemdieren
Paardenanemoon (Actinia equina). H
hydroidpoliepen
Zeerasp (Hydractinia echinata). H

Ringwormen
borstelwormen
Schelpkokerworm (Lanice conchilega). H
Goudkammetje (Lagis koreni). H 1x

Geleedpotigen
kreeftachtigen 
Gewone zwemkrab (Liocarcinus holsatus). H

Weekdieren                                                                         Pleistocene strandschelp
buikpotigen
Gewone alikruik (Littorina littorea). H
Grote tepelhoren (Euspira catena). Z, H
Glanzende tepelhoren (Euspira nitida). H
Muiltje (Crepidula fornicata). H, ook levend.
Wulk (Buccinum undatum). Z eikapselbol met ca 40x juveniel, H
Gevlochten fuikhoren (Tritia reticulata). H
tweekleppigen
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Gewone mossel (Mytilus edulis). Z,H
Gewone kokkel (Cerastoderma edule). Z
Brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum). H
Geknobbelde hartschelp (Acanthocardia tuberculata). Z
Noorse hartschelp (Laevicardium crassum). Z, H 
Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata). Z, H
Ovale strandschelp (Spisula elliptica). H
Stevige strandschelp (Spisula solida). Z, H
Grote strandschelp (Mactra stultorum). Z, H
Pleistocene strandschelp (Mactra plistoneerdandica). Z 3x grote fragmenten.
Gewone otterschelp (Lutraria lutraria). Z, H
Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei). Z, H
Kleine zwaardschede (Ensis ensis). Z
Rechtsgestreepte platschelp (Fabulina fabula). H
Nonnetje (Macoma balthica). Z, H
Zaagje (Donax vittatus). Z, H
Witte dunschaal (Abra alba). H
Gewone Venusschelp (Chamelea striatula). Z, H
Gewone tapijtschelp (Venerupis corrugata). H
Grijze tapijtschelp (Polititapes senescens). H
Amerikaanse boormossel (Petricolaria pholadiformis). H
Ruwe boormossel (Zirfaea crispata). Z, H
koppotigen
Gewone zeekat (Sepia officinalis). Rugschild Z en H 

Stekelhuidigen
Zeeklit (Echinicardium cordatum). H
Zeeboontje (Echinocyamus pusillus). H 
Gewone zeester (Asterias rubens). Z, H 2x
Gewone slangster (Ophiura ophiura). H 1x levend. 

Vissen
Hondshaai (Scyliorhinus canicula). Eikapsel Z 4x, H 4x 
Stekelrog (Raja clavata). Eikapsel Z 8x, H 4x 
Rasterpitvis (Callionymus reticulatus). H 1x volwassen
mannetje.

Rasterpitvis 
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Stormwinter 2019-2020 bracht veel eikapsels

Wilbert Kerkhof

Op de stranden in Nederland zijn enorm veel eikapsels van roggen en haaien gevonden deze 
winter. De belangrijkste factor voor deze overvloed ligt in de met regelmaat terugkerende 
zuidwesterstormen die we dit jaar gehad hebben. Een tweede reden is dat er een toenemend 
aantal mensen, vooral in Noord-Holland, zeer vaak naar het strand gaat en de aantallen 
gevonden eikapsels per soort doorgeven op waarneming.nl. Een mogelijke derde verklaring 
kan zijn dat er in de Noordzee een groeiend aantal paaiplaatsen van haaien en roggen is. De 
grote aantallen vondsten in Noord-Holland zijn echter ook een aanwijzing dat de eikapsels in 
deze winter vooral in deze provincie aangespoeld zijn. Zelfs binnen de provincie was het 
duidelijk dat op stranden bij Zandvoort en Bloemendaal veel minder eikapsels lagen dan bij 
Den Helder en op Texel. Op stranden ten zuiden van deze provincie was het vaak lang zoeken 
voor er succes te behalen viel.

De oogst van deze winter wordt hierna per soort kort toegelicht.

             v.l.n.r.: Blonde rog, Kleinoogrog, Golfrog, Stekelrog, Gevlekte rog en Sterrog

             rechtsboven: Kathaai en Hondshaai

De Stekelrog Raja clavata werd veruit het meest gevonden na vier maanden staat de teller nu
op 8447 landelijke meldingen waarvan 6546 in Noord-Holland. Zeer grote aantallen werden 
in januari op Texel verzameld. Met name op de Hors aan de zuidpunt van het eiland lag een 
vrijwel ononderbroken sliert eikapsels.

Van de Gevlekte rog Raja montagui werden 407 eikapsels opgeraapt waarvan 355 in Noord-
Holland. Opvallend bij deze soort was dat 80% van de vondsten in de laatste twee maanden 
gemeld werden. Het eerste deel van de winter met harde zuidwesterstormen voegde dus 
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relatief weinig gevlekte rog aan de lijsten toe. Wellicht is de wat meer noordelijke 
verspreiding in de Noordzee van de soort hier debet aan.

Blonde rog Raja brachyura. Deze soort heeft grote
en goed herkenbare eikapsels. Ze stonden tot voor
enkele jaren als zeldzaam te boek, maar die indeling
lijkt naar schaars op te schuiven. Deze winter werden
er 153 genoteerd waarvan 127 in Noord-Holland. Ook
bij deze soort lag het zwaartepunt van de
aanspoelingen in februari en maart. Waarschijnlijk
heeft dit te maken met het tijdstip van voortplanting
en het daaraan gekoppelde vrijkomen van de jonge
roggen uit de eikapsels.

Van de Golfrog Raja undulata zijn 62 eikapsels gevonden waarvan 47 in Noord-Holland. De 
verdeling over de verschillende maanden was mooi verspreid met dien verstande dat er in 
december geen enkele melding gedaan werd. Dat er van deze soort minder dan de helft van de
aantallen gevonden werden dan van de blonde rog is wel opmerkelijk. Vorig jaar werden ze in
ongeveer gelijke aantallen gevonden. Het waren er echter wel meer dan tweemaal zoveel als 
vorige winter en zelfs negen maal zoveel als in 2018.

De kleine ruwe eikapsels van de Sterrog Amblyraja
radiata zijn 9 maal gevonden waarvan 4 keer in
Noord-Holland. De spreiding zowel in tijd als
geografisch was mooi verdeeld. Binnen de provincie
waren Texel, Huisduinen, Bergen en Wijk aan Zee de
gelukkige vindplaatsen. De meest zuidelijke melding
kwam van Katwijk terwijl de overige vondsten op de
Waddeneilanden gedaan werden.

De nog altijd zeldzame eikapsels van de Kleinoogrog Raja microoccelata zijn dit jaar 3 maal 
in Noord-Holland gevonden. Van de rest van Nederland zijn geen meldingen binnengekomen.
De eerste vondst was in december op Texel, de andere twee waren in februari van de 
vastelandskust bij Bergen en Huisduinen.

De enige vondst van het zeer zeldzame eikapsel van de Grootoogrog Leucoraja naevus 
kwam bij Katwijk op naam van de administrator van eikapsels van waarneming.nl. Daar ze 
vanuit die badplaats met lede ogen naar de overvloed in het noorden moeten hebben gekeken 
is dit niet meer dan rechtvaardig te noemen.

De Hondshaai Scyliorhinus canicula was ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd bij de 
eikapsels op de stranden. Er werden 4100 exemplaren gevonden waarvan 3756 in Noord-
Holland. In de eerste maanden waren het vooral losse eikapsels die aanspoelden, maar na 
verloop van tijd werden er steeds vaker flinke bossen gevonden. De grootste cluster, van 132, 
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kwam op naam van Jannie Nijman van de Kwade Hoek. Verschillende keren werden ook zeer 
bleke en bijna zwart gekleurde eikapsels in een bos gevonden die vervolgens vrij snel 
allemaal donker verkleurden.

Van de zeldzame eikapsels van de Kathaai 
Scyliorhinus stellaris werden er dit jaar maar
liefst 4 gevonden. Drie waarnemingen staan
op waarneming.nl en een vondst werd mij
gemeld door de administrator. Twee van de
aanspoelingen betreffen Noord-Holland,
namelijk Texel en Egmond, de derde was uit
Groningen. Het eikapsel van de Kathaai bij
Egmond kreeg ik van een collega van de
kantine op de school waar ik werk. Zij wist
van mijn hobby en heeft daarom dat
exemplaar bij Egmond opgeraapt en
meegenomen zonder te weten van welke vis
het was.

In de onderstaande tabel zijn alle waarnemingen samengevat en zijn ter vergelijking ook de 
vondsten van buiten Noord-Holland en de landelijke totalen opgenomen. Verder zijn de 
gegevens van Noord-Holland in de vorige twee jaar in kolommen gezet zodat een vergelijking
met die jaren eenvoudig te maken is.
Uit het overzicht blijkt dat er bij ongeveer de helft van soorten 2 tot 6 maal zoveel eikapsels 
gevonden zijn dan in de voorgaande jaren. De tot voor kort zeldzame vondsten van Blonde 
rog en Golfrog vallen daarbij extra op. Vier andere soorten werden in deze winter weinig of 
niet gevonden. Eikapsels van Sterrog, Kleinoogrog, Grootoogrog en Kathaai blijven dus nog 
steeds een zeldzaamheid op onze stranden. Het grootste deel van de waarnemingen in Noord-
Holland is doorgegeven door een vrij kleine groep mensen. Jacos Jes, Luc Knijnsberg, Lucette
Robertson en Marianne Ottervanger waren naast mijzelf de hofleveranciers. Vondsten die mij 
via mail of app bereikten en die niet op waarneming.nl staan heb ik wel meegeteld in het 
overzicht. Die meldingen kwamen van Henk Witte, Dennis Leeuw, Jannie Nijman, Erna van 
Es en Arie Twigt.

Waarnemingen.nl 
december 2019-
maart 2020

Noord-
Holland
2020

Winter

2018

Winter

2019

Nederland rest 
december 
2019-maart 
2020

Totaal
Nederland 
2019-2020

Stekelrog 6546 1031 2602 1901 8447

Gevlekte rog 355 76 161 52 407

Blonde rog 127 19 19 26 153

Golfrog 47 5 22 15 62

Sterrog 4 1 4 5 9

Kleinoogrog 3 5 2 0 3

Grootoogrog 0 0 1 1 1

Kathaai 2 0 0 1 3

Hondshaai 3756 679 292 344 4100
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Strandvondsten

Ria Walvis, Brouwersdam, 17 november 2020. Aanvulling excursieverslag in Knorhaan 67:
aan de kant van Schouwen ook nog 1x Wit muntschelpje (Hemilepton nitidum) en 1x fossiele 
Rivier-erwtenmossel (Pisidium amnicum) gevonden.

Wilbert Kerkhof, 13 december 2019 Wijk aan Zee.
Aanvulling Strandvondsten in Knorhaan 67: De
“Schaalhoren” met Vulkaantjes was een Ruwe
schaalhoren (Patella ulyssiponensis), het “wier” was
Riemwier.

Luc Knijnsberg en Lucette Robertson, Kaloot, 25 januari 2020. Onder andere twee 
Lepeloesters (Neopycnodonte cochlear) gevonden.
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Luc Knijnsberg en Lucette Robertson, Texel, 3 februari 2020. Na de enorme aantallen van
Wilbert, vandaag ook dagje naar Texel geweest. Van paal 9 t/m De Hors gestruind. Totaal 4 
Gedoornde zeekat, 2 Golfrog, 5 Blonde rog, 23 Gevlekte rog, 387 Stekelrog  en 141 
Hondshaai. Een Artemisschelp en een plastic ton vol Grote eendenmossels.

Luc Knijnsberg, Bakkum, 13 februari 2020. Ook op het strand bij Bakkum her en der 
behoorlijk zeebanket. 
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Henk Witte, Bergen aan Zee, 15 februari 2020. Dit hoopje rommel lag vlakbij De Kerf. Tot
mijn verbazing zaten er o.a. twee levende Fluwelen zwemkrabben in.

Luc Knijnsberg, Bergen aan Zee, 17 februari 2020. Toch nog een verrassing: Sterrog.   
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Henk Witte, Bergen aan Zee, 21 februari 2020. Een driekwart doublet van een Klein 
tafelmesheft, een eikapsel van een Golfrog en opnieuw een Fluwelen zwemkrab gevonden.

Henk Witte, Bergen aan Zee, 25 februari 2020.  Alweer een Fluwelen zwemkrab. De derde 
in een week.
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Lucette Robertson, 
Bergen aan Zee, 25 februari 2020.
Dit is toch ook mooi hè? Zeevitrage.  

Henk Witte, Bergen aan Zee, 4 maart 2020. Een heerlijk zonnige wandeling gemaakt naar 
de Kerf. Een eenzaam eikapsel bij de waterlijn bleek van een Blonde rog te zijn. Niets 
bijzonders meer tegenwoordig….. (zeker niet na die indrukwekkende waarnemingen van 
Wilbert!). Ook nog een zeehondje met een kring van toeschouwers. Later afgevoerd voor de 
strandvonder 
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Henk Witte, Bergen aan Zee, 16 maart 2020. Een kraag met eieren van de Grote 
tepelhoren, een verdroogd stukje Hauwwier en een flink stuk Grijze zeevinger (mosdiertje).
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Wilbert Kerkhof, diverse stranden, januari en februari 2020

In het stormachtige begin van 2020 ben ik weer vaak op het strand geweest. Er spoelde veel 
biologische resten en soms ook levende dieren aan. De eikapsels van haaien en roggen waren 
zo talrijk dat ik die aan het eind voor de hele periode zal samenvatten.

Op 16 januari waren bij Den Helder een prismatische dunschaal en drie kleppen van de 
grote zwaardschede het vermelden waard.

Bij een tocht bij Petten op 26 januari vond ik weer een grote zwaardschede en deze keer ook
een top van een messchede. Het lijkt er op dat de variatie in langwerpige schelpen weer 
voorzichtig aan het toenemen is. De Amerikaanse zwaardschede heeft niet langer het 
alleenrecht op het strand.

Zondag 2 februari lag er ten zuiden van
Egmond een vers aangespoelde dode
bruinvis op het strand. De rug vertoonde
een grote wond waaruit wellicht een lap
vlees gescheurd was door een grijze
zeehond. Het soort verwonding leek erg op
de foto’s die van bruinvissen gemaakt zijn
na zo’n zeehondenaanval.

Enkele dagen later op 5 februari  ging de tocht van
Julianadorp naar Den Helder daar lagen onder
meer 2 schilden van de gedoornde zeekat en raapte
ik hoog op de zeereep een eikapsel van de
kleinoogrog op.
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Vrijdag 7 februari was ik benieuwd of er na de stormachtige dagen al veel aangespoeld was 
bij de Noordpier bij Wijk aan Zee. Dat bleek inderdaad het geval. Er lagen grote aantallen 
nog  levende schelpdieren op het strand, meer dan 1000 witte dunschalen maar ook mooie 
glimmende grote strandschelpen met uitgestoken sifo en grote tepelhorens met het operculum,
het sluitplaatje, voor de mondopening.

Donderdag 13 februari lag er echter nog veel meer op dat strand. Het was een waar 
zeebanket met duizenden otterschelpen, halfgeknotte strandschelpen, zeesterren, slangsterren 
en bossen wier. Daar tussen lagen, soms nog levende, vissen; schol, bot en zandspiering 
waren op verschillende plaatsen present. De hoeveelheid was kennelijk zo overweldigend dat 
de ook talrijk aanwezige zilvermeeuwen, kokmeeuwen, strandlopertjes en scholeksters 
nauwelijks meer geïnteresseerd waren.  Ze hadden kennelijk hun buik al vol. Tussen de 
bossen wier vond ik ook nog een aantal zeepieren, een fluwelen zwemkrab en enkele 
helmkrabben. Hoog op het strand lag nog een stuk overstoven plastic waaraan een aantal grote
eendenmosselen vast zaten.

Een dag later, 14 februari bij Callantsoog
bleek ook daar een lang spoor van
slibanemonen, otterschelpen, en Amerikaanse
zwaardschedes afgezet was. Ook hier lagen
zandspieringen en zeepieren en met enige
regelmaat eikapselkragen van de grote
tepelhoren.

Op 17 februari Maakte ik een lange
wandeling van Wijk aan Zee naar
Egmond. Naast de verschillende soorten
eikapsels van roggen en hondshaai die al
behoorlijk gewoon waren deze winter lagen
er ook nu weer helmkrabben, slangsterren,
kettingen van levende muiltjes en heel veel
otterschelpen. Tussen dit vergankelijke
goedje vond ik nog een grote zwaarschede
en een klein tafelmesheft. Van beide soorten
was het een hele klep met eraan gehecht een
deel van de andere klep. Van het klein
tafelmesheft was dit mijn eerste Noord-
Hollandse vondst wat de dag extra vrolijke
kleurde.
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Een week later op 25 februari leverde een nieuw bezoek aan Den Helder weer een grote 
zwaardschede en een groot tafelmesheft op. Ook lagen er weer 2 gedoornde zeekat schilden 
en een bos van 92 eikapsels van de hondshaai. 

Vrijdag 28 februari was bij mijn laatst februari bezoek het strand bij Wijk aan Zee en 
IJmuiden weer aan de beurt. Bij Wijk aan Zee viel onder meer het aangespoelde veterwier te 
noteren. Het lag verspreid over een lange aanpoelsellijn en was mooi groen en vers. 
Verschillende keren vond ik veterwier wat behoorlijk in de knop zat, welk organisme dat in de
zee voor elkaar gekregen heeft is mijn niet duidelijk. In de hoogwaterlijn vond ik nog een oud
bot van een halve schedel. Het lijkt te gaan om een koe, waardoor na de vondst van een 
middenhandsbeen van huisrund op hetzelfde strand nu weer een deel van een skeletpuzzel in 
mijn woonkamer ligt. Vlakbij de strandopgang bij La Maranda vond ik op de kaalgestoven 
vlakte waar ‘s zomers de strandhuisjes staan een afgesleten klep van een marmerschelp. Die 
lag toch wel een flink eind uit de buurt van het ons bekende strandje ten noorden van de 
jachthaven. Ten slotte zat op een plastic mand bij IJmuiden nog een schilferige dekschelp en 
lag er op het strand bij de Zuidpier leuke gewone zeehond.

Bij bijna alle tochten zijn er door mij ook veel eikapsels van roggen opgeraapt. Het zijn er 
teveel om ze hier afzonderlijk op te noemen. Mijn totalen van januari en februari samen geef 
ik hieronder. Een overzicht van alle vondsten van deze winter op waarneming.nl maak ik na 
de maand maart waarin de teller ongetwijfeld nog verder oploopt.

Eikapsels januari en februari

Stekelrog 2088x waarvan 1044x op 23-1 op Texel, Gevlekte rog 57x, Blonde rog 32x waarvan
8 op 23-1 op Texel, Golfrog 19x waarvan 5 op 23-1 op Texel, Kleinoogrog 1x op 5-2 bij 
Huisduinen, hondshaai 722x vaak losse eikapsels maar soms ook flinke bossen zoals de 92 bij
Den Helder op 25-2.
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Wilbert Kerkhof, diverse stranden, maart 2020.
De maand maart is wat weerbeeld betreft naadloos gevolgd op februari, het begon weer met 
storm uit het zuiden. Later in de maand was het fris en zonnig met regelmatig harde wind uit 
noorden of oosten. Goed weer om op het strand naar aanspoelsels te zoeken.

Op 3 maart maakte ik op Texel een mooie wandeling van de Hors naar de Mokbaai.  Er lagen
minder eikapsels deze keer, maar er waren wel veel planken, balken, viskratten en emmers 
aangespoeld. Dicht bij de zuidpunt van de Hors lag een viskrat nog half in het water met op de
zijkant de plaats van herkomst, Boulogne Sur Mer. Nadat ik er wat zand uitgespoeld had bleek
dit een mooie schuilplaats voor verschillende zeedieren te zijn. Van de weekdieren vond ik 
een paar schilferige dekschelpen, een levende wijde mantel, drie geruite napslakken en een 
mij onbekende keverslak die bij thuiskomst het meest weg heeft van de witte pantserkeverslak
Stenosemus albus. Verder zaten er op het krat verschillende soorten anemonen die helaas te 
versleten waren om er een naam aan te geven. Van de kreeftachtigen waren de grote 
eendenmossel, vulkaantje en twee zwarte galathea’s Galathea squa mifera present. Een 
andere naam voor die laatste is zwarte oprolkreeft. De soort wordt af en toe gevonden in de 
Zeeuwse wateren, maar voor mij was hij nieuw.  Op een emmer iets verder op mijn tocht 
zaten weer grote eendenmosselen en 2 levende bonte mantels, deze waren wel klein, maar 
levend had ik ze in Nederland nog nooit gevonden. Wat verder lagen er in de vloedlijn twee 
schilden van de gedoornde zeekat, een soort die in maart overigens bij vrijwel alle 
strandbezoeken gevonden werd. Dichtbij de Mokbaai lagen wel een aantal eikapsels van 
roggen  waaronder die van de blonde rog en de golfrog. Op die plek vond ik weer een viskrat 
met zeker 100 grote eendenmosselen en een oude zeefemmer met op de rand weer een rij 
vulkaantjes en in de sleuven een aantal ruwe eendenmosselen. Een duidelijk kleinere, wat 
grijsbruine, soort met een korte aanhechtingssteel en een mooi ribbelpatroon op de platen. Na 
de oversteek vanaf Texel verzamelde ik op het strand bij Huisduinen nog anderhalve klep van 
het groot tafelmesheft.

                                                     Geruite napslak
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              Bonte mantel                                               Wijde mantel

       Witte pantserkeverslak?                                         detail

    Ruwe eendenmossel                                            Zwarte galathea
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Vrijdag 6 maart liep ik van Zandvoort naar strandreservaat de Noordvoort ten zuiden van 
die badplaats.  Dit strand was daarvoor in het nieuws geweest vanwege het voornemen er 
formule1 teams over te laten rijden op weg naar de autorace op het circuit. Het strand was 
smal en de zeereep was steil. Ik zag geen mogelijke broedplaatsen voor strandvogels en ook 
geen zandbanken voor zeehonden, net als overal elders liepen er natuurlijk veel 
drieteenstrandlopertjes. Wel vond ik in de hoogwaterlijn een vers doublet van de gedoornde 
hartschelp, 4 wenteltrapjes en een verse zeeappel. Eikapsels lagen er op dit strand erg weinig, 
tussen wat wier vond ik nog een leuk plastic haakje met vulkaantjes. Op het terras in aanleg 
van strandrestaurant Adam en Eva, weer dicht in de buurt van Zandvoort, raapte ik een 
vreemde grote arkschelp van ongeveer 4cm op. Een duidelijke exoot, wellicht Anadara 
grandis. Vermoedelijk was dit exemplaar een deel van de interieuraankleding van het 
restaurant en eind vorig seizoen bij de opruiming hier verdwaald geraakt. 

                                                Gedoornde hartschelp

                                           Anadara grandis?

           Vulkaantjes
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Zaterdag 14 maart liep ik van Sint Maartenszee naar Callantsoog heen en weer. Op deze 
tocht vond ik onder meer 15 x gedoornde zeekat,  een balk met zeker 1000 grote 
eendenmosselen, een blokje met gipsachtige structuur met daarop 65 ruwe eendenmosselen en
een aantal grote eendenmosselen bij elkaar. Even verderop lag een dode vogel, het bleek een 
alk te zijn. Na de regelmatige vondsten van Jan van Gent, zeekoet, aalscholvers en meeuwen 
was dit voor mij de eerste van deze zeevogelsoort.

            

                   Ruwe eendenmossel                                                          Alk  

Zondag 15 maart stond de excursie naar de 2e Maasvlakte gepland. Vanwege de steeds 
ernstiger wordende dreiging van de corona-epidemie werd de excursie geannuleerd. De 
voorpret won het bij Ada, Marianne en mij uiteindelijk toch van het besmettingsgevaar zodat 
we op gepaste afstand van elkaar het strand afgezocht hebben. Na koffie bij de Stormvogel 
bleek dat er langs de zuidoever een zeer uitgebreide kitesurfmanifestatie gaande was met 
enkele 100den surfers en begeleiders. Onze zoektocht leverde op de twee stranden, zuid en 
noord, een prismatische dunschaal, een gewelfde mantel, 3 dichtgestreepte artemisschelpen, 
een gedoornde zeekat , 3 bonte mantels, 12 grote astarte, een ronde komschelp en meer dan 
100 gewone schaalhorens op. De schaalhorens zaten levend op de blokkendam aan de 
noordpunt. Anders dan bij onze vroegere waarnemingen op de dammen bij de oude 
Hondsbossche zeewering onderhielden deze schaalhorens niet hun eigen graasplekje op een 
stuk steen maar vormden ze clusters van soms wel 15 exemplaren bij elkaar. Marianne bracht 
gelukkig ook nog een eikapsel van de golfrog mee en een aantal van stekelrog en hondshaai. 
De afsluiting in de Stormvogel bleek ons laatste horecabezoek van deze maand.

                   Schaalhoren                                               Prismatische dunschaal
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    Dichtgestreepte artemisschelp                                        Gewelfde mantel

                                                     Ronde komschelp

Vanaf maandag 16 maart waren de scholen dicht voor leerlingen in verband met de corona-
uitbraak. Samen met mijn collega’s werd er wel koffie gedronken, plannen gemaakt en 
bijgepraat. Bij binnenkomst vertelde kantinebeheerder Erna van Es dat ze iets voor mij 
meegenomen had van het strand. Het bleek een eikapsel van de Kathaai. Het was eigenlijk het
eerste eikapsel dat ze opgeraapt en goed bekeken had vertelde ze. Omdat ze wist van mijn 
hobby had ze hem toch maar meegenomen. Toen ik vertelde dat een hele groep mensen al 
jaren hoopte zo’n eikapsel te vinden was ze blij verbaasd. Het eikapsel heeft nu een mooi 
plekje tussen alle ander soorten bij mij thuis.  Na het overleg op school ben ik naar de Kerf 
gefietst en van daar naar Camperduin gelopen. Natuurlijk waren er weer een aantal 
eikapsels te vinden waaronder die van de blonde rog, daarnaast ook een pallet, balk en een 
boomstam met honderden grote eendenmosselen.
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Op 17 maart bracht ik na een fietstocht in het
rivierengebied op de weg terug nog een kort
bezoek aan het strand bij Wijk aan Zee. In het
uurtje dat ik daar liep zag ik dat het
hoogheemraadschap het nodig heeft gevonden een
afrastering te maken tussen het strand en de snel
ophogende duinen. Lastig om achter zo’n
versperring gewaaide eikapsels op te halen. Eén
eikapsel vond ik  wel net voor de nieuwe paaltjes,
een licht beschadigd exemplaar van de sterrog.
Voor Noord-Holland de meest zuidelijke van dit
jaar.

Op 18 maart was ik bij Julianadorp, daar vond ik 14 kleppen grote zwaardschede 
waaronder een paar verse, eenmaal groot tafelmesheft, 3 fragmenten van die soort en 2 keer 
kleine slanke zwaardschede. Bij Den Helder lagen 50 keer grote eendenmossel, een vers 
doublet grote zwaardschede en 5 schilden van de gedoornde zeekat.

                                                    Grote zwaardschede

Donderdag 26 maart stond er een harde koude oostenwind
bij het Hondsbossche strand.  Op het strand, nog voor de
wel aanwezige zandbank, lag een jonge grijze zeehond te
genieten in de zon. Toen ik tot op 20 meter genaderd was
verplaatste het dier zich van het strand door het water naar de
zandbank waar het zonnen voortgezet werd. Uit de schelpen
die in de gruislijn lagen verzamelde ik een prismatische
dunschaal en twee muizenkeuteltjes.
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Maandag 30 maart was ik weer bij Wijk aan Zee op het strand. Er lagen mooie randen met 
schelpen, krabben, slangsterren en heremietkreeften. Opvallend was dat van 12 soorten 
schelpen doubletten te vinden waren, waarvan sommigen met vlees of zelfs nog levend.

Dinsdag 31 maart heb ik de maand afgesloten met een wandeling van strand Duinoord naar
Den Helder.  Dicht bij Huisduinen vond ik een wijde mantel en twee verse kleppen van de 
grote zwaardschede. Omdat het erg laag water was besloot ik voor Nogal Wiedus in het 
baaitje wat stenen te keren. Hierbij vond ik tot mijn verassing twee maal een slijmvis, 
waarvan er een zich in een ondiep poeltje goed liet fotograferen. Een mooie afsluiting van 
wederom een gevarieerde maand op het strand was het eikapsel van een blonde rog op de 
terugweg naar de parkeerplaats.   

                      Wijde mantel                                                  Slijmvis

                                                          Grote zwaardschede
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Gejut

Vissen determineren is een koud kunstje
Leren over de biodiversiteit van vissen is een knap staaltje 
kunst. En nu letterlijk, dankzij een crowd-sourcing project 
waarbij je vissen kunt determineren door oude schilderingen 
en tekeningen te analyseren. Dankzij Naturalis Biodiversity 
Center en het Leiden University Centre for the Arts in Society
(LUCAS) kan iedereen nu hengelen naar vissensoorten in 
beroemde illustraties.

11.01.2020 Lees verder

Effect garnalenvisserij op bodemleven 
Waddenzee
Om het effect van het passeren van een garnalenkor op de 
zeebodem te onderzoeken, is door Wageningen Marine 
Research in de Waddenzee een experiment uitgevoerd. 
Hierbij werd in een aantal proefvakken met verschillende 
intensiteit gevist. Uit dit onderzoek blijkt dat de mate van 
bevissing van garnaal de verhoudingen van aanwezige 
soorten bodemdieren beïnvloedt.

14.01.2020 Lees verder

Geaderde stekelhoren ontdekt in 
Oosterschelde
Op 9 januari viste een mosselkweker een grote slak van 
zestien centimeter op van een mosselperceel bij de 
Zandkreek in de Oosterschelde. De oplettende kweker 
meldde zijn vangst bij Jeroen Wijsman, marien ecoloog bij 
Wageningen Marine Research. Wijsman stelde vervolgens 
vast dat het een volwassen exemplaar van de Geaderde 
stekelhoren betreft, een invasieve roofslak die zich voedt met
schelpdieren.

17.01.2020 Lees verder
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Amerikaanse strandschelp in opmars
In 2017 werd in Zeeland een exotische tweekleppige uit 
Amerika ontdekt. De soort, Amerikaanse strandschelp, bleek 
zich in snel tempo te hebben uitgebreid naar het 
Noordzeekanaal en het Waddengebied. Op de 
Waddeneilanden was de soort nog niet aangetroffen, maar 
met kerst 2019 ontving Ameland als eerste dit twijfelachtige 
cadeau.

26.01.2020 Lees verder

Meeste droogvallende mosselbanken in de 
Waddenzee weten zich te handhaven
Al een kwart eeuw onderzoekt Wageningen Marine 
Research in opdracht voor het ministerie van LNV een aantal
droogvallende mosselbanken in de Nederlandse 
Waddenzee. Het meest recente onderzoek uit 2018 laat zien
dat de meeste van de onderzochte mosselbanken zich 
hebben weten te handhaven. Enkele banken zijn niet 
teruggevonden, en er heeft zich in 2018 een nieuwe 
mosselbank gevormd.

04.03.2020 Lees verder

Storm Ciara ruimt op en vervoert
We waren uitgebreid gewaarschuwd: blijf thuis, code geel en
oranje, Ciara kwam eraan. Behalve voor schade en gevaar, 
zorgen stormen voor nog meer. Onder water in zee blijft het 
dan ook niet rustig. Hoge golven veroorzaken op de bodem 
veel deining. Daarvan kun je op het strand soms de 
gevolgen waarnemen.

23.02.2020 Lees verder
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Honderden eikapsels van de Stekelrog op 
het strand
Deze maand worden er ouderwets hoge aantallen eikapsels 
van de Stekelrog gevonden op het strand. Honderd of meer 
eikapsels per trajectbezoek zijn daarbij geen uitzondering. 
Van 1970 tot 2015 was de jaarlijkse trefkans op tien of meer 
Stekelrog-eikapsels minder dan één procent; daarna namen 
de trefkansen iets toe. Afnemende visserij is een mogelijke 
verklaring voor de toename.

23.03.2020 Lees verder

Veranderingen in de Oosterschelde; afname
'Typische Soorten'
De Oosterschelde is een Natura2000-gebied met een 
schitterende flora en fauna. Niet voor niets maken 
sportduikers hier naar schatting meer dan 500.000 duiken per 
jaar. De kwaliteit van dit gebied (Europees Habitattype H1160)
wordt onder meer gemonitord met behulp van 'Typische 
Soorten'. Een recente analyse wees uit dat meerdere van 
deze soorten in aantallen zijn afgenomen van 1994 t/m 2018.

05.04.2020 Lees verder
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