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De Knorhaan 76   
  
 Nieuwsbrief Strandwerkgroep  

 KNNV regio Alkmaar-Den Helder 

 

Vier stormen brachten veel strandwerk met zich mee. Onder meer een grote bos “veters” bij Wijk aan Zee. 

mailto:kerkhof01@hetnet.nl
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Inleiding 

De eerste maanden van 2022 werden gekenmerkt door de staart van corona in januari, vier 

stormen in februari en veel zon en oostenwind in maart.  Op het strand resulteerde dit in 

beperkte excursies, veel stormaanspoelsel en de terugkeer van gruis onder de lentezon.  

Er spoelden uitzonderlijk veel zeeappels en krabben aan. De kortsnuitzeepaardjes blijken ook 

weer regelmatig gevonden. Het eikapselseizoen leek wat naar voor opgeschoven terwijl de 

zeereep op veel plaatsen juist wat naar achter verplaatst was.  

 

Excursies voorjaar 2022 

 

In de komende maanden staan twee dagexcursies gepland. 22 mei gaan we in Zeeland 

verschillende plaatsen bezoeken waaronder het haventje van Ouddorp de Brouwersdam en 

wellicht het Banjaardstrand. Op zaterdag 11 juni staat een rondje Texel gepland. We steken 

met het benodigde aantal auto’s over en bekijken verschillende plekken waaronder het 

Ceresstrandje waar veel artemisschelpen gevonden worden. 

De excursie naar Fort Harsens onder leiding van Robbert Jak is nog onder voorbehoud. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

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

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

11-6 Texel, zaterdag excursie Rondje Texel, vertrek 8.30 station Alkmaar – Noord.  

14-7 Fort Harsens, Den Helder onder leiding van Robbert Jak 15.00 – 17.00 uur vertrek 14.00 

 

 

 

Excursieverslagen  
 

Bergen aan Zee 3 januari. 

Op de eerste zondag van 2022 hebben we met vijf 

personen een strandwandeling bij Bergen aan Zee 

gemaakt. Een excursie mochten we het niet noemen 

aangezien er landelijk nog een keer een lockdown 

van kracht was vanwege de zeer hoge 

besmettingscijfers van het coronavirus. We hielden 

dus keurig afstand van elkaar en hebben alleen de 

meer bijzondere vondsten aan elkaar doorgegeven. 

In dit geval waren dat een van de zon genietende 

gewone zeehond, een eikapsel van de golfrog en een 

huisje van de kleine fuikhoren.  

 

  

Zee-appels bij Zandvoort Artemisschelpen op Texel 

 

Kleine fuikhorens 
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Petten 20 februari. 

Bij dit bezoek aan de kust woedde er een flinke storm en het regende daarbij ook nog flink. 

Het kwartet deelnemers hield het onder deze omstandigheden ongeveer een half uur uit op het 

strand. Gelukkig was de horeca inmiddels wel weer open en kon er een geanimeerde nazit 

volgen. De lijst met waarnemingen was vanwege de barre omstandigheden wederom erg kort. 

Het eikapsel van de gevlekte rog was door een vorige bezoeker van het restaurant in de 

vensterbank achtergelaten. Waarvoor dank. 

 

Datum 20-2-2022 

locatie: Petten 

aantal personen: 4 

weer: storm en regen 

 

Groenwieren 

Bruinwieren 

Japans bessenwier 

Knotswier  

Blaaswier  

 

Neteldieren 

bloemdieren 

schijfkwallen  

hydroidpoliepen 

- 

Ribkwallen 

- 

Ringwormen 

borstelwormen 

- 

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

- 

Weekdieren 

Buikpotigen 

 

Wulk eikapsels 

 

Tweekleppigen  

Mossel  

Oester  

Kokkel  

Brakwaterkokkel   

Noorse hartschelp 

Halfgeknotte strandschelp 

 

Ovale strandschelp  

Stevige strandschelp  

Gewone otterschelp 

Amerikaanse 

zwaardschede  

Nonnetje  

Zaagje  

Platte slijkgaper  

Witte dunschaal  

Tere dunschaal 

Venusschelp  

Grijze tapijtschelp  

Ruwe boormossel 

  

Koppotigen  

Gewone zeekat   

 

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje 

 

Stekelhuidigen 

- 

Vissen 

Gevlekte rog  

 

Vogels  

stormmeeuw

 

 

 

 

 

 

 

Veel zand, weinig zicht bij excursie Petten. 
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Huisduinen 20 maart. 

De excursie bij Huisduinen vond plaats na twee weken oostenwind. De hoop leek 

gerechtvaardigd mooie gruisbankjes aan te treffen. Helaas bleek dit niet het geval. De wind 

was kennelijk zo hard geweest dat zand van de zeereep het strand weer overstoven had. Wel 

konden we de drie uit Den Helder aangesloten deelnemers vier verschillende ‘scheermessen’ 

laten zien. De kleine slanke zwaardschede, Amerikaanse zwaardschede, grote zwaardschede 

en het groot tafelmesheft. Van de laatste drie waren ook zeer verse kleppen aanwezig. Uit het 

kleine beetje gruis wist Ria toch nog een aantal soorten te vissen, meldde Ada een trapgeveltje 

en haalde Jannie een fragment van een sabelschede. 

 

datum: 20-3-2022 

locatie: Huisduinen 

aantal personen: 8 

weer: bewolkt 6 0 C 

 

Groenwieren 

Zeesla  

Bruinwieren 

Knotswier  

Blaaswier  

Kleine Zee-eik 

Purperwier  

 

Neteldieren 

Bloemdieren 

- 

Schijfkwallen   

- 

Hydroidpoliepen  

Zeerasp  

Ribkwallen 

- 

Ringwormen 

borstelwormen 

- 

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Noordzeekrab  schild  

Gewone Strandkrab  

Glad porseleinkrabbetje 5 

Weekdieren 

keverslakken 

- 

buikpotigen 

Wadslakje 10x 

Gewone tepelhoren, veel 

Glanzende tepelhoren  

Wulk  

Gewone trapgevel 1x 

Gevlochten fuikhoren 

Ruwe alikruik 

Melkwit 

traliedrijfhorentje 2x 

  

tweekleppigen 

Mossel   

Oester  

Japanse oester  

Ovaal zeeklitschelpje 8x 

Tweetandschelpje 2x 

Ruwe boormossel 1x 

Kokkel  

Brakwaterkokkel   

Noorse hartschelp 

Halfgeknotte strandschelp 

Ovale strandschelp  

Stevige strandschelp  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp 

Amerikaanse 

zwaardschede  

Grote zwaardschede, vrij 

algemeen 

Kleine slanke 

zwaardschede, vrij 

algemeen 

Groot tafelmesheft enkele 

verse fragmenten 

Tere platschelp 6x 

Rechtsgestreepte 

platschelp 2x 

Kleine platschelp 9x 

Nonnetje 

Wijde mantel 2x  

Zaagje  

Platte slijkgaper 2x 

Venusschelp  

Korfschelpje 1x 

Filipijnse tapijtschelp 1x 

koppotigen 

Gewone zeekat   

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje 

Stekelhuidigen 

Zeeklit  

Zeeboontje  

Gewone zeester  

 

Vissen 

Stekelrog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grote zwaardschede, vers en oud.       Binnenzijde, vers en oud.  Trapgevel  
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Eikapsels  winter 2021-2022 

In de voorbije winter werden er weer veel eikapsels opgeraapt op de stranden van Noord-

Holland. Toch waren het er beduidend minder dan vorig jaar (zie tabel). Het aantal mensen 

dat via waarneming.nl melding maakt van de vondsten neemt nog steeds toe. Ook werden mij 

via Rien de Ruiter een aantal vondsten doorgegeven. Opvallend was dat er in het najaar veel 

aanspoelde en dat met name de maand maart sterk achterbleef ten opzichte van vorige jaren. 

Na de stormen in februari was er wel een korte periode van toename van meldingen. Een van 

de meest opvallende zaken is de sterke afname van het aantal hondshaai eikapsels.  

Er spoelden van die soort dit jaar ook vrijwel geen bossen 

met meer dan 10 exemplaren aan.  

Het bezoekje aan de dijk bij Huisduinen van Luc en 

Lucette met onder meer 165 stekelrog, 31 gevlekte rog en 

1 sterrog bleek de rijkste dag van het seizoen. 

Zelf vond ik op 14 januari op Texel tussen de vuurtoren 

en de slufter een aantal eikapsels waaronder een van een 

kleinoogrog en een afwijkend exemplaar met zeer lange 

proximale horens. Die laatste werd, na enig internet 

overleg, als misvormt eikapsel van de stekelrog weggezet. 

 

 

soort Okt/Dec  Jan Feb Mrt Totaal 2022  Totaal 2021 

Stekelrog  796 1066 605 140 1942  5837 

Gevlekte rog 131 139 99 14 383  366 

Blonde rog 23 44 12 2 81  58 

Golfrog  14 9 10 0 43  104 

Kleinoogrog  1 1 0 0 2  4 

Grootoogrog  2 0 0 0 2  1 

Sterrog  0 0 1 0 1  2 (+34 mei) 

Hondshaai  154 195 121 32 502  1922 

Kathaai  1   1 2  1 

 

 

 

  

Eikapsels op de dijk bij Huisduinen. Van links naar rechts; 

blonde rog, golfrog, stekelrog, gevlekte rog, sterrog, hondshaai. 

Eikapsel van 

Kleinoogrog op Texel. 

 
Stekelrog, met lange horens. 

Eikapsels, seizoenverloop en vergelijking met het totaal van vorige winter. 
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Strandvondsten; Vier stormen, veel sterren. 
 

De serie kort opeenvolgende stormen in februari zorgden ervoor dat er veel stekelhuidigen en 

krabben op het strand aanspoelden.  

12-1 Na berichten in de krant over grote aantallen zeesterren op het strand bij Bloemendaal 

gingen een aantal mensen zelf ook op zoek naar sterren. Er waren inderdaad redelijk veel 

zeesterren aangespoeld, maar niet zo extreem als in voorgaande jaren. Wel was dit het begin 

van een serie stormen waarbij een maand lang veel nieuw aanspoelsel te vinden was. In het 

eerste deel van die periode waren het vooral veel 

zeesterren, slangsterren en levende otterschelpen. 

Van die laatste soort maakte Pieter thuis een culinair 

hoogstandje. 

Tussen de zeesterren lagen ook restanten van krabben 

waarbij enkele fluwelen zwemkrabben en een deel 

van het schild van de ovaalronde zwemkrab. Die 

beide soorten werden na latere stormen in veelvoud 

gevonden. Van de fluwelen zwemkrab waren 

honderden exemplaren te vinden tussen Zandvoort en 

Petten. De tot voorkort zeldzaam aanspoelende 

ovaalronde zwemkrab bleek ook algemeen aanwezig. 

Linda Haulo, Boet van Heugten en Wilbert 

Kerkhof vonden er samen meer dan 50. 

1-2 Lucette berichtte de eerste vondst van een 

kortsnuit zeepaardje in deze winter. Hierna 

volgden er nog meer. Op waarneming.nl 

stonden er 41 in Noord-Holland. In mijn 

mailbox kwamen nog 2 extra meldingen 

binnen. De meeste zeepaardjes werden 

gevonden op Texel. Een aantal werden 

meegenomen om  zeewateraquaria mee op te 

vrolijken. In zee teruggezette dieren zullen 

waarschijnlijk al snel voer voor de meeuwen 

geworden zijn. Het ontbreken van wieren of 

zeegras voor onze kust, waar ze zich met hun 

staart aan vast kunnen houden, maakt deze 

onhandige zwemmers erg kwetsbaar langs het strand. 

Op 9-1 vond Lucette een klep van de grote zwaardschede 

bij Bergen aan Zee. Ook bij het nieuwe Hondsbossche 

strand is deze schelp nog steeds regelmatig te vinden.  

3-2 Enkele dagen na storm Corrie was Wilbert op het 

strand bij Wijk aan Zee. In gestaag vallende regen vond 

hij veel slangsterren, gewone zeesterren, zwarte 

zeepieren, wadpieren, een aantal goudkammetjes, enkele 

ovaalronde krabben een paar gewimperde zwemkrabben, 

veel grote heremietkreeften en 5 soorten eikapsels. Ook 

vissen als schar en wijting waren tussen het aanspoelsel 

te vinden. Dit alles lag op een uitgestrekt bed van 

zeesterren en jonge halfgeknotte strandschelpen.  

 

 

 Lutraria culinaria Alcmaria 

Krabbendans van ovaalronde krabben en 

fluwelen zwemkrabben 

 

Kortsnuitzeepaardje  

Bergen aan Zee. 
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Bij een paar strandbezoekers die ook enthousiast aan het 

zoeken waren, in wat zij een ‘natuurlijke snoepwinkel’ 

noemden, raapte de vrouw van het stel uit de kluwen 

zeesterren een ongeveer 8 cm grote oranje horen met bruine 

lijnen en witte knobbels langs de windingen op. Ze was hier 

natuurlijk erg blij mee en gelukkig mocht ik een paar foto’s 

maken voordat het exemplaar in haar tas verdween. Foto’s 

van deze duidelijk exotische schelp werden thuisgekomen 

via de app gedeeld met de werkgroepleden waarbij Linda 

de soort herkende als een tulpslak uit de Pacific met de 

naam Fasciolara trapezium. Ze had die soort eens tijdens 

een vakantie in Kenia opgedoken. 

4-2 Ging Linda zelf ook nog eens naar Wijk aan Zee en 

vond ze in hetzelfde “slagveld” hefzelfde assortiment 

helaas zonder de exoot maar met een wenteltrapje en een 

paar zeeappeltjes.  

7-2 Liep ikzelf nog een keer 

op hetzelfde strand. Het 

meeste aanspoelsel was 

verdwenen, opgeruimd, 

weggespoeld of overstoven. 

Langs de zeereep was nog 

wel het een en ander te 

vinden. Op een aangespoelde 

mand zaten schilferige 

dekschelpen en een aantal 

vulkaantjes. De meest 

opmerkelijke vondst was die 

van een stuk koraal van 5x5 

cm. van 8 cm. hoog.  

Nog een tropische verrassing op het winterse Nederlandse 

strand dus. Ook deze afgestorven kolonie neteldieren is 

ongetwijfeld ooit door de mens aangevoerd, daarna in de 

vooroever en vervolgens op het strand terechtgekomen.  

De storm bracht helaas ook veel olie en een heel scala aan 

plastic voorwerpen op het strand.  

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen verpakkingen en korrels, maar ook 

speelgoed wat de kleine badgasten in de zandbak of 

aan zee gebruiken en soms achterlaten. 

Een paar in diervormen gegoten voorwerpen gaven  

bij mij als gewezen kok de term ‘plastic soep’ een 

extra dimensie. 

 
Fasciolara trapezium  

Wijk aan Zee 

 

“Slagveld” bij Wijk aan Zee op 4 februari. 

 
Koraal bij Wijk aan Zee. 

 

Ingrediënten van’ plastic soep’ 
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11-2 Linda bracht na haar werk een kort bezoek aan het strand van Zandvoort. Hier raapte ze 

meer dan 50 zee-appels op. Deze soort was ten noorden van IJmuiden duidelijk veel minder 

algemeen in het aanspoelsel. Pieter Kruse meldde de zee-appels ook van het strand bij 

Noordwijk en daarnaast ook een aantal hooiwagenkrabben. Zelf bezocht ik aangespoord door 

de melding op 12-2 het strand ten zuiden van Zandvoort. Daar verzamelde ik 172 exemplaren 

van die zeeappeltjes. Zo blijkt een soort die we voorheen weinig op het strand tegenkwamen 

na de stormen ineens massaal aan te spoelen. 

 

 

16-2 Vond Jannie Nijman een schar in het aanspoelsel bij Wijk aan Zee. Ook nam ze een 

aantal botten mee van het strand. Die werden door een expert van Naturalis gedetermineerd 

als afkomstig van runderen uit de middeleeuwen.  

24-2 Vond Pieter in een klomp wulkeneieren een 

paar exemplaren van het glad porseleinkrabbetje. 

25-2 Waren Marianne en Wilbert in de 

voorjaarsvakantie bij Cadzand en het Zwin.  

De zuidenwind had de duinstrook voor de 

boulevard schoongewaaid zodat er haaientanden 

verzameld konden worden. Voor ons bleef het bij 

een tand. In het Zwin verzamelden we meer dan 

100 wenteltrapjes.  

 

26-2 brachten we een bezoek aan het 

Banjaardstrand te zuiden van de 

Oosterscheldekering. Hier lag, een paar 

honderd meter van de stromende doorgang, 

een rand met gruis die voornamelijk uit 

horentjes bestond. Uit de voorraad schelpjes 

kwamen onder meer drie Groenlandse 

wenteltrapjes, twee drijfhorentjes met een 

mooie vlechtwerkstructuur met de naam 

Alviana zetlandica en een aan de koffie-

boontjes verwante schelp Erato pernana. 

Het uitzoekwerk is nog gaande. Wellicht is 

het een goed idee hier tijdens de Zeeland-excursie op 22 mei ook een bezoek te brengen. 

 

  

Zeeappels Zandvoort Hooiwagenkrabben uit aanspoelsel bij Noordwijk, Pieter Kruze 

 

Koe uit de middeleeuwen op het strand. 

  

Alvania zetlandica Erato pernana 
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In de maand maart was er veel zon en vooral oostenwind. De juiste 

omstandigheden voor het aanspoelen van gruis. Veel schelpen 

waren echter overstoven door het zand en ook de gruisrandjes 

waren niet algemeen op de stranden. Daar waar ze nog wel te 

vinden waren bleken er toch leuke horentjes in aanwezig. Zelf nam 

ik op vier plaatsen wat materiaal mee waarin onder meer de 

hieronder opgenomen soorten zaten. 

Egmond 7-3; gewone wenteltrap1x, witte wenteltrap 1x, gekielde 

cirkelslak 7x, dwergdrijfhorentje 2x, melkwit traliedrijfhorentje 2 x. 

Wijk aan Zee 8-3; witte wenteltrap 1x, stomp traliehorentje 2x, wit 

muizenoortje 1x. 

 

 

Camperduin 18-3; muizenkeuteltjes 94x , gekielde 

cirkelslak 4x, melkwit traliedrijfhorentje 2x, 

wadslakje18x. 

IJmuiden 22-3; oubliehorentje 1x, gekielde 

cirkelslak 7x, muizenkeuteltje 8x, mosselslurpertje 

8x, witte wenteltrap 2x, dwergdrijfhorentje 3x. 

 

Ook Ria Walvis nam weer gruis naar huis. Van 22 

maart meldde ze de volgende soorten van het strand 

tussen Bergen en de Kerf. 

wadslakjes 70x, melkwit traliedrijfhorentje 3x, 

vliezig drijfhorentje 2x, dwergdrijfhorentje 6x, 

muiltje 2x, gekielde cirkelslak 14x, muizenkeutel 2x, 

stomp traliehorentje 7x, parelmoerneut 2 

fragmenten, tweetandschelpje 60x, ovaal 

zeeklitschelpje 5x, rechtsgestreepte platschelp1x, 

kleine platschelp 4x, sabelschede vrij gaaf 1x, 

papierschelp 1x. 

Op 14 januari haalde ik uit gruis uit Huisduinen; 

tweetandschelpjes, oubliehorentje, mosselslurpertje, 

witte wenteltrap, melkwit traliedrijfhorentje, 

muizenkeuteltje, gewone trapgevel, wulk, 

spoelhorentje en veel wadslakjes. 

 

 

 

Wit muizenoortje 

Wijk aan Zee 

 Muizenkeuteltjes bij Camperduin 

 
Kleine platschelp 

 

Melkwit traliedrijfhorentje 

 

Gruis uit Huisduinen 
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Gejutte berichten 

 

Noordhollands dagblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature Today 
 

 

Herstel mosselbanken in Eems-Dollard vraagt geduld en bescherming 
bestaande banken 

Proeven op de wadplaat Hond-Paap hebben nieuwe kennis opgeleverd over de aanleg en 
ontwikkeling van mosselbanken in het zeer slibrijke Eems-estuarium. Van 2018 tot 2020 legden 
onderzoekers van Wageningen Marine Research en het.. 
Lees verder14 januari 2022   

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28669
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28669
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28669
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28669
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Ook strandschelpen komen in golven 

Het recente massale aanspoelen van de Halfgeknotte strandschelp bij Hoek van Holland was 
aanleiding het voorkomen van deze belangrijke soort te analyseren. Monitoring van aangespoelde 
exemplaren laat goed zien hoe onze kustnabije.. 
Lees verder23 januari 2022   

 

 

Een duik in de Waddenzee; voor betere bescherming onderwaternatuur 

De natuur onder water is lastig te zien. We weten er relatief weinig van met als gevolg dat we deze 
natuur minder duidelijk beschermen. Aan het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is 
gevraagd een advies te geven over betere.. 
Lees verder9 februari 2022  

 

 

Hannah onderzoekt vissen op het droge 

Hannah Charan-Dixon is een groot deel van het jaar te vinden op de kwelder. Deze strook langs de 
Waddenkust, die deels overstroomt bij hoogwater, is niet alleen belangrijk voor planten en vogels: 
Hannah onderzoekt welke rol de.. 
Lees verder16 februari 2022  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28709
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28709
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28773
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28773
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28800
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28800
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28709
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28773
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28800
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Bestaan er valentijnsschelpjes? 

Afgelopen maandag was het Valentijnsdag. Een prachtige dag voor de liefde én de commercie. Twee 
dagen erna kwam er bij Stichting ANEMOON een onverwacht mailtje binnen met de vraag: 'Bestaan 
er eigenlijk valentijnsschelpen?' .. 
Lees verder20 februari 2022    

 

Nieuwe exoot in het Noordzeekanaal 

Begin februari 2022 werd in een bodemmonster uit het Noordzeekanaal een slakje ontdekt dat niet tot 
de inheemse Nederlandse fauna behoort. Onderzoek naar de exacte identiteit van dit 'Stippellijn-
tandslakje' loopt nog; de meest.. 
Lees verder4 maart 2022   

 

Gravend kreeftje houdt het strand groen 

Strandvlooien zijn springende kreeftjes met een cruciale rol binnen de natuur op het strand. Ze geven 
ons ook inzicht in de impact van menselijke activiteiten. Onderzoek in het kader van 'Het Groene 
Strand' laat het verband zien.. 
Lees verder6 maart 2022  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28820
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28820
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28870
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28870
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28864
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Onderzoek naar invloed van windparken op bruinvissen en zeehonden 

Zeehonden en bruinvissen zijn erg gevoelig voor geluiden onder water. In hoeverre hebben ze last 
van windmolenparken op zee? Onderzoekers van Wageningen Marine Research doen daar 
onderzoek aan, onder meer met computermodellen,.. 
Lees verder10 maart 2022    

 

 

19 maart is de eerste Nederlandse schelpenteldag 

Strandbezoekers, natuurliefhebbers en wetenschappers werken op 19 maart samen op verschillende 
Nederlandse stranden om de schelpenstand in kaart te brengen. Tel je mee?.. 
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