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Inleiding 

De laatste Knorhaan van 2021 is wat kleiner dan de vorige drie in dit jaar. Gelukkig is het niet 

ondermaats geworden, want er waren wel wat grote dieren in het nieuws. De walrus en de 

maanvis  brachten strandgangers en zeeminners op de been. Er waren weer drie excursies en 

onafhankelijk daarvan zochten er weer mensen naar schelpen en eikapsels van roggen en 

haaien. Een stevige storm bleef tot nu toe uit, dat hopen we in het komende voorjaar mee te 

maken. Zo eentje die alle virussen de ruimte in waait. 

 

Excursies voorjaar 2022 

De aangekondigde excursie van 2 januari is in verband met de corona-maatregelen vervallen. 

20-2 Petten 14.00 – 16.00 Verzamelen bij de trap op het parkeerterrein 

20-3 Den Helder bij Nogal Wiedus, 13.00 -15.00 vertrek 12.00 station Alkmaar - Noord 

3-4 IJmuiden, parkeerterrein 12.00 – 14.00 vertrek 11.30 vertrek station Alkmaar - Noord 

22-5 Zeeland – Brouwersdam dagexcursie, vertrek 9.00 station Alkmaar - Noord 

 

Vanwege de nog voortwoekerende coronapandemie worden deelnemers aan de eerste drie 

excursies gevraagd met eigen vervoer naar de strandlocaties te reizen. 

Aanmelden  kan bij Wilbert Kerkhof  tel. 0616642993   e-mail:  kerkhof01@hetnet.nl 

 

Excursie verslagen  
 

IJmuiden 17 oktober 2021 

Deze excursie bij IJmuiden werd samen 

gelopen met 3 leden van de  

Strandmonitoring van Stichting Anemoon. Bij 

aankomst bleek dat een aantal mensen van de 

twee groepen elkaar al langer kende en dat er 

gezongen moest worden om de verjaardag van 

een van de deelnemers te vieren. Frank Perk 

die namens Anemoon meeliep en tevens mede-

auteur is van de recente veldgids wieren kon 

ons veel vertellen over verschillende soorten 

wieren die aanspoelen en over andere soorten 

die op de zuidpier groeien. Verrassend was 

bijvoorbeeld zijn uitleg over de leeftijden van 

aangespoelde wieren. Riemwieren blijken ieder 

jaar weer opnieuw tot 2m lange strengen te 

vormen terwijl knotswieren bij elk volgend jaar 

een gasblaas in de as maken en dus vaak jaren 

oud kunnen worden. Naast de voor velen van 

ons nieuwe wieren, viel bij de vondsten de 

regelmatige aanwezigheid van kleine zeeappels 

op. Op weg richting Alkmaar maakten we nog 

een korte tussenstop bij de veerstoep van de 

pont over het Noordzeekanaal. Hier bleken nog 

steeds schelpen van gebogen traliemosselen en 

brakwater strandschelpen te vinden. 

 

 

Uitleg over een knotswier 

 

Zeeappels  
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datum: 27-10-2021 

locatie: IJmuiden 

aantal personen:10 

weer: bewolkt 14 0 

(met 3 personen van 

Anemoon) 

Groenwieren 

Zeesla spp. 

Darmwier spp. 

 

Bruinwieren 

Riemwier   

Knotswier  

Blaaswier  

Hauwwier  

Klein buiswier 

Puntig korstmoswier 

 

Roodwieren 

Navelwier  

Purperwier  

 

Neteldieren 

bloemdieren 

Paardenanemoon 

schijfkwallen  

Zeepaddenstoel  

hydroidpoliepen 

Zeerasp  

Apenhaar 

Geknoopte zeedraad 

 

Ringwormen 

borstelwormen 

Schelpkokerworm  

 

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Gewone Strandkrab  

Gewone zwemkrab 

Grijze zwemkrab  

Breedpootkrab   

Blaasjeskrab  

Gewone heremietkreeft  

 

 

 

Weekdieren 

keverslakken 

buikpotigen 

Gewone alikruik  

Gewone tepelhoren  

Glanzende tepelhoren  

Muiltje  

Wulk  

Gevlochten fuikhoren 

Wadslakje   

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Gewone oester  

Japanse oester  

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel 

Halfgeknotte 

strandschelp (D) 

Ovale strandschelp  

Stevige strandschelp  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp  

Amerikaanse 

zwaardschede 

Kleine slanke 

zwaardschede  

Tere platschelp  

Rechtsgestreepte 

platschelp (D) 

Nonnetje (D) 

Zaagje (D) 

Platte slijkgaper  

Witte dunschaal  

Gewone Venusschelp 

Gewone tapijtschelp (D) 

Afgeknotte gaper  

Amerikaanse boormossel  

Witte boormossel  

Ruwe boormossel 

Tweetandschelpje  

koppotigen 

Gewone zeekat  

Sierlijke zeekat (1x 

rugschild)) 

 

Mosdiertjes 

Harige kantmosdiertje  

 

Stekelhuidigen 

Zeeklit fragmenten 

Zeeboontje  

Zeeappel  

Vissen 

Stekelrog  

 

Veerstoep pont 

IJmuiden 

Gebogen traliemossel 

Brakwaterstrandschelp  

Vijvermossel 

 

 

 

 
Navelwier  

 
Puntig korstmoswier 

 Gebogen traliemossel 
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Hargen aan Zee 14-11-2021   

De novemberexcursie bij Hargen bracht niet veel verrassende vondsten op. Wel was het voor 

enkele deelnemers een goede gelegenheid om de verplichte QR-code uit te proberen voor de 

nabespreking met warme chocolademelk. Het topfragment van een messchede was het 

hoogtepunt van de vondstenlijst. Helaas was er geen gruis te vinden, wat het huiswerk dan 

wel weer vergemakkelijkte. 

 

datum: 14-11-2021 

locatie: Hargen aan Zee 

aantal personen: 7 

weer: 10 0C bewolkt  

Bruinwieren 

Riemwier   

Knotswier  

Blaaswier  

Hauwwier  

Neteldieren 

schijfkwallen  

Kompaskwal 1x 

Zeepaddestoel  6x 

hydroidpoliepen 

lange zeedraad 

Ringwormen 

borstelwormen 

Schelpkokerworm  

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Noordzeekrab, schild 

Gewone Strandkrab, 

schild 

Grijze zwemkrab, schild 

Weekdieren 

keverslakken 

buikpotigen 

Gewone tepelhoren  

Muiltje  

Wulk  

Gevlochten fuikhoren, 

eikapsels  

tweekleppigen 

Gewone mossel, alg. 

Bonte mantel, fragmenten 

Gewone oester  

Gewone kokkel, alg.  

Brakwaterkokkel, alg. 

Noorse hartschelp, alg. 

Halfgeknotte 

strandschelp, alg.  

Ovale strandschelp, alg.  

Stevige strandschelp, alg.  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp, 

fragmenten  

Amerikaanse 

zwaardschede 

Messchede, topfragment  

Nonnetje, enkele  

Zaagje, alg.  

Platte slijkgaper, vrij alg.  

Gewone Venusschelp, alg. 

Grijze tapijtschelp, alg. 

Geruite tapijtschelp, 

fragmenten  

Amerikaanse boormossel, 

enkele  

Ruwe boormossel, enkele 

koppotigen 

Gewone zeekat, schilden 

alg.  

Gedoornde zeekat, 1 

schild  

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje 

Stekelhuidigen 

Zeeklit, fragmenten 

Vissen 

Hondshaai, 4 eikapsels 

Stekelrog, 5 eikapsels  

 

Wijk aan Zee 5-12-2021 

 

Op een frisse zondagmorgen in december werd door een 

klein gezelschap een strandbezoek aan Wijk aan Zee 

gebracht.  

Er waren geen recente stormen geweest die voor extra’s 

hadden kunnen zorgen. Gelukkig konden we de nieuwe 

deelnemer Paul toch 35 soorten schelpen laten zien. 

Dankzij het lage water konden ook de paardenanemonen en 

een slibanemoon genoteerd worden. In het gruis dat Ria 

meenam zaten ook nog enkele leuke soorten zoals een witte 

wenteltrap en wat oubliehorentjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eikapsel hondshaai 

Witte wenteltrap 
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datum: 5-12-2021 

locatie: Wijk aan Zee 

aantal personen: 4 

weer: 4 0 C 

 

Bruinwieren 

Japans bessenwier 

Riemwier   

Knotswier  

Blaaswier  

Kleine Zee-eik 

Hauwwier  

Roodwieren 

Navelwier 

Horentjeswier spec. (op 

riemwier) 

Neteldieren 

bloemdieren 

Slibanemoon 

Paardenanemoon 

schijfkwallen  

Zeepaddestoel  

hydroidpoliepen 

Zeerasp  

Geknoopte zeedraad 

Ringwormen 

borstelwormen 

Schelpkokerworm  

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Noordzeekrab  schilden 

Gewone Strandkrab   

Grijze zwemkrab schilden 

Fluwelen zwemkrab, 1 

poot  

Kleine heremietkreeft 

Zeeduizendpoot spec. 1x 

Weekdieren 

keverslakken 

buikpotigen 

Gewone alikruik, 1x 

Ruwe alikruik, 2x 

Wadslakje,  125x 

Opgezwollen 

brakwaterhorentje 

Vliezig drijfhorentje 1x 

Witte wenteltrap 1x 

Oubliehorentje 2x 

Mosselslurpertje 3 x  

Gewone wenteltrap, 1 in 

gruis 

Gewone tepelhoren  

Glanzende tepelhoren  

Muiltje  

Wulk  

Gevlochten fuikhoren  

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Gewone oester  

Japanse oester  

Tweetandschelpje, 17x  in 

gruis 

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel 

Halfgeknotte strandschelp  

Ovale strandschelp  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp  

Amerikaanse 

zwaardschede  

Messchede, 1x 

topfragment 

Tere platschelp 1x 

Rechtsgestreepte 

platschelp  

Nonnetje  

Zaagje  

Platte slijkgaper  

Witte dunschaal  

Wijde mantel , 1x  in 

gruis 

Gewone Venusschelp, 

enkele 

Gewone tapijtschelp 

Filipijnse tapijtschelp, 

3cm doublet  

Strandgaper  

Afgeknotte gaper  

Amerikaanse boormossel  

Witte boormossel  

Ruwe boormossel 

Papierschelp 1x fragment 

koppotigen 

Gewone zeekat  

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje 

Gorgelpijppoliep  

Stekelhuidigen 

Zeeklit  

Zeeboontje  

Gewone zeester  

Gewone slangster  

Vissen 

Hondshaai, 2x 

Gevlekte rog, 1x  

Haring 6 cm 

  

Amerikaanse zwaardschede, levend Eikapsels gevlochten fuikhoren, harig kantmosdiertje 
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Roggen en haaien blijken blijvertjes. 
 

In de laatste 3 maanden van 2021 zijn in Noord-

Holland weer flink wat eikapsels van roggen 

aangespoeld. Waar we tien jaar geleden al blij 

waren met af en toe een vissenwiegje van een 

stekelrog zijn nu alweer 5 soorten roggeneieren 

en twee soorten van haaien te melden.  

De stand van 1 oktober tot 27 december is in de 

onderstaande tabel weergegeven.  

Het eikapsel van de kathaai werd 23 november 

bij Castricum gevonden door Willem Olbers. 

Een vers exemplaar van de grootoogrog lag op 

20 december op het Hondsbossche strand voor 

mijn voeten. Op de 27ste vond Ewan van Stenis 

er nog een bij slag Falga. Bij Huisduinen 

spoelde een levende hondshaai aan die weer in 

de zee is teruggezet. 

Het overzicht is gemaakt aan de hand van de 

meldingen op waarneming.nl. De meeste 

eikapsels werden wederom gevonden door Jacos 

en Rina Jes. 

 

Eikapsels Noord-Holland  okt.-nov.-dec. 2021 

Stekelrog 630 

Gevlekte rog 108 

Blonde rog 20 

Golfrog 13 

Grootoogrog 2 

Kleinoogrog 0 

Sterrog  0 

Hondshaai 115 

Kathaai 1 

 

 

 

 

Strandvondsten 
 
Texel in oktober  

Artemisschelpen en harig kantmosdiertje 

In de Herfstvakantie bleken zowel de familie 

Korstanje als Marianne en ikzelf voor een verblijf 

op Texel te hebben gekozen. Dat het eiland vanaf 

Den Helder groter lijkt dan dat het is als je er zelf 

naar leuke strandvondsten zoekt blijkt wel uit het 

feit dat we elkaar in 4 dagen tijd ook 4 maal tegen 

kwamen. 

 

Eikapsels van Golfrog 

 
Eikapsels grootoogrog en gevlekte rog 

 Goudkammetje op Texel 
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De eerste ontmoeting was op het strandje bij 

Ceres, de enige plek waar toeristen op het 

nieuwe suppletiestrand tussen de veerhaven en 

Oudeschild mogen komen.  

Op deze nieuwe zandkust liggen grote 

aantallen artemisschelpen. Samen met 

Marianne raapte ik er 156 op, maar de familie 

Korstanje die dubbel zoveel handen en ogen 

heeft, en ook twee keer gegaan zijn, zullen hier 

zelfs een veelvoud van hebben verzameld. Op 

de stormachtige dinsdag liepen Marianne en 

ikzelf een rondje op de Hors. Er lagen weinig 

schelpen en heel veel harige kantmosdiertjes. 

De visfuik van het NIOZ in de Mokbaai zal 

waarschijnlijk niet veel anders gevangen 

hebben. Wel lag er tussen deze dekens een 

aangespoelde alk. 

 

 

 

 

 

 

 

Artemisschelpen bij het Ceresstrand 

 
NIOZ-fuik in de Mokbaai vangt mosdiertjes in plaats van vis. 
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Henk Witte meldde een aantal kleine schelpjes van het Hondsbossche strand. 

Op 24 oktober was ik op het HB strand. Uit een beetje gruis haalde ik o.a. : 

1x fragment Bonte mantel 

1x juveniel Wijde mantel 

2x Muizenkeuteltje 

3x Wadslakje 

6x Tweetandschelpje 

1x Ovale zeeklitschelp 

2x Kleine platschelp 

 

 

 

 

Negen december bracht ik met twee 

vrienden een bezoek aan de 2e 

Maasvlakte. 

Het was een koude regenachtige dag en 

behalve natte voeten hebben we weinig 

van het strand gehaald. Grote aantallen 

fossiele schelpen lijken op het moment 

niet aan het oppervlak te komen. Wel lag 

er een jonge grijze zeehond te soezen op 

het strand. Toen we naderden geeuwde 

hij opzichtig en kwam nieuwsgierig naar 

ons toe. De groene verfvlek op het 

achterlijf verraadde dat het om een 

eerder opgevangen dier ging dat bij 

bezoekende mensen kennelijk aan makkelijk te verkrijgen voedsel dacht. Toen we niets 

eetbaars te offreren hadden hobbelde het jong gelaten de Noordzee in.  

 

 

Vismonitoring in de vooroever bij Egmond  

Op 18 december werd onder leiding van Dennis Leeuw de 

mui ten zuiden van Egmond aan Zee met het kornet 

bemonsterd. Op deze mooie windstille morgen vingen we 11 

soorten vis waarbij veel kleine zeenaalden en een vijfdradige 

meun. Ook zaten er opvallend veel aasgarnalen en een 

zeepissebed tussen de ook meegevangen harige 

kantmosdiertjes. Tijdens de verplaatsing op het strand werd 

ook nog een toegeknepen korfmossel opgeraapt. Een exoot 

uit het rivierengebied die inmiddels dus al ver is afgedreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kleine platschelp        Tweetandschelpje 

 
Jonge Grijze zeehond 

 
Vijfdradige meun 

 

  Toegeknepen korfmossel 
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Gejutte berichten 

 
Facebook-Strandfossielen (doorgestuurd door Henk Witte) 

1 november 2021 

Vraag m.b.t. foto: Een platte oester...is dit fossiel?  

Freddy van Nieulande: 

 
Vrij recent, holoceen? Fossiele oesters zijn lichtdoorlatend in tegenstelling tot andere fossielen 
die niet lichtdoorlatend zijn.  
Lichtdoorlatendheid bij schelpen bij onze regionale schelpenvondsten. 
Mariene schelpen worden opgebouwd uit Calciumcarbonaat hoofdzakelijk uit Aragoniet 
kristallen, wat een instabiele vorm is van het mineraal Calciet. 
Aragoniet is meestal prismatisch van kristalstructuur en Calciet is meer plaatvormig (lamellen die 
als dakpannen over elkaar heen liggen) 
Bij de meeste fossielen echter rekristalliseert het Aragoniet, zet het om naar Calciet. Hierdoor 
wordt de schelp minder en uiteindelijk geheel niet lichtdoorlatend! 
Onderzoek heeft aangetoond dat zo’n proces ongeveer 10.000 jaar in beslag kan nemen. Dat is 
zo’n beetje de tijdsduur van het Holoceen 
Dus alle lichtdoorlatende schelpen zijn nog in dit tijdvak te plaatsen en niet als fossiel te 
beschouwen. 
De schelpen die geen licht doorlaten zijn in het algemeen dus fossiel! 
Als u een fossiele schelp tegen de zon in (of een andere lichtbron zaklamp .o.i.d.) houdt ziet u het 
zonlicht de bij fossiele schelpen niet door schijnen! 
Deze regel gaat echter niet op voor Mantelschelpen en Oesters omdat de fossiele schelpen wel 
lichtdoorlatend zijn, omdat zij aragonitisch (prismatische kristallen) zijn geworden! 
Een goed voorbeeld van verschillende lagen van kristalvormen is te zien bij Neptunea angulata. 
De buitenste gelige laag zijn lichtdoorlatende prismatische Aragoniet kristallen, maar de 
binnenkant van de schelp is opgebouwd uit plaatvormige niet lichtdoorlatende Calciet kristallen. 
Naarmate de lichtdoorlatendheid zou je dus een onderverdeling kunnen maken in vroeg, midden 
of laat Holoceen tot Recent! 

 

Nature today 

 

 

Haaienmoeders baren in Zeeuwse zeearmen 

Vrouwtjes van de gevlekte gladde haai zwemmen in de zomer naar de Ooster- en Westerschelde om 
daar – na een zwangerschap van maar liefst een jaar – hun jongen te baren. De Zeeuwse delta 
vervult daarmee een belangrijke rol voor.. 

Lees verder24 oktober 2021   

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28330
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28330
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28330
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Bijna tien jaar afvlakking in groei van aantal gewone zeehonden in de 
internationale Waddenzee 

Afgelopen zomer zijn er 8.245 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een 
toename van acht procent ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee is het aantal 
dieren echter met vijf procent gedaald ten.. 

Lees verder5 november 2021  

 

Zeevogel-eldorado Bruine Bank definitief aangewezen als Natura 2000-gebied 

De Bruine Bank in de Noordzee is definitief aangewezen als Natura 2000-gebied voor zeevogels. 
Daarmee is dit belangrijke rust- en voedselgebied voor alken, zeekoeten en nog vele andere 
vogelsoorten veiliggesteld voor de toekomst... 

Lees verder9 december 2021    

 

 

Terugkeer inheemse zwaardschedes 

De afgelopen 45 jaar zag je van de 'scheermessen' vrijwel alleen nog Amerikaanse zwaardschedes op 
het strand. Vóór de invasie van deze exoot leefden er voor onze kust meerdere inheemse soorten. 
Waarnemers die het aanspoelsel.. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28388
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28388
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28388
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28523
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28523
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28547
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28388
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28523
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28547
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Lees verder12 december 2021   

 

Amelandse maanvis veilig in de vriezer 

De maanvis die afgelopen maandag aanspoelde op Ameland is inmiddels in een vriescel beland. 
Naturalismedewerkers hebben wat monsters genomen voor onderzoek. Het dier zal worden opgezet, 
en dat gaan we live delen met onze.. 
Lees verder18 december 2021 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28547
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28573
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28573
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28573

