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Inleiding 
 

In deze Knorhaan komen vooral wat kleine schelpen en grote kwallen aan bod. Dit is te 

danken aan langdurige perioden met oostenwind en een succesvolle excursie naar de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse delta. Het aantal deelnemers aan de excursies bleef enkele keren nogal 

beperkt, maar de vondstenlijsten werden juist weer langer. Verder is er een korte impressie 

van een bezoekje aan Zeeland. En tot besluit weer wat gejutte berichten uit de omgeving. 

 

Excursies zomer 2022 
 

In de komende periode staat op 16-7 de excursie naar Fort Harsens onder leiding van Robbert 

Jak gepland. We gaan op het marineterrein onderzoeken wat er in en langs de haven leeft. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

In augustus gaan we een avondje naar strand Hargen en in september hopen we op een mooie 

middag bij Petten. 

• 16-7 Zaterdagexcursie Fort Harsens, Den Helder, onder leiding van Robbert Jak      

15-17 uur vertrek 14.00 uur, aanmelden verplicht. Nadere informatie volgt. 

• 18-8 Avondexcursie Hargen aan Zee, 19.00 – 20.30, strandopgang bij de 

parkeerplaats. 

• 11-9 Petten 14 -16 uur, verzamelen bij restaurant Zee en Zo. 

Excursieverslagen 

 
Op 3 april bezochten we het strand bij de zuidpier bij IJmuiden. Het werd een frisse tocht met 

7 deelnemers. Anders dan we van die plek gewend zijn lag er deze keer maar weinig gruis. 

Maar in de kuiltjes langs de pier konden we toch nog wat verzamelen en daar bleken leuke 

soorten zoals het muizenoortje en het geribd gordelhorentje in verscholen te zitten. Tussen 

gladde basaltblokken naast de pier vonden we paardenanemonen en veel alikruiken. Ook 

moest er nog eerste hulp worden verleend na een forse uitglijder op een van de mosselbanken. 

Bij de nazit bij de strandtent bleken we toch een mooie vondstenlijst te hebben, die later nog 

aangevuld werd door het opvissen van twee exotische schelpen bij het veer van Velzen. 

 

 

  

Witte wenteltrapjes, Brouwersdam Wijde mantel, Texel, Ceresstrandje 
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Locatie: IJmuiden 

datum: 3-4-2022 

aantal personen: 7 

weer: 7 0C 

 

Groenwieren 

Zeesla  

Darmwier  

Bruinwieren 

Purperwier  

Puntig korstmoswier 

Neteldieren 

bloemdieren 

Paardenanemoon 

schijfkwallen  

hydroidpoliepen 

Zeerasp  

Ringwormen 

borstelwormen 

Schelpkokerworm  

Goudkammetje 

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Gewone Strandkrab, enkele 

Chinese wolhandkrab, schild  

Breedpootkrab, enkele   

Blaasjeskrab, enkele  

 

Weekdieren 

buikpotigen 

Gewone alikruik  

Ruwe alikruik-complex  

Wadslakje  

Vliezig drijfhorentje   

Muizenkeuteltje  

Gewone wenteltrap, 2x 

Gekielde cirkelslak, 6x 

Gewone tepelhoren  

Glanzende tepelhoren  

Muiltje  

Wulk, enkele + eikapsels 

Gevlochten fuikhoren  

Gewoon muizenoortje, 1x 

Dwergdrijfhorentje, 2x 

Mosselslurpertje, 1x 

Stomp traliehorentje, 1x 

Geribd gordelhorentje, 1x 

 

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Gewone oester  

Japanse oester  

Ovaal zeeklitschelpje, 1x 

Tweetandschelpje, 6x 

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel   

Noorse hartschelp, 1x 

Halfgeknotte strandschelp 

Ovale strandschelp  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp 

Amerikaanse zwaardschede  

Kleine slanke zwaardschede, 2 

Tere platschelp  

Rechtsgestreepte platschelp, d. 

Nonnetje, ook doubletten 

Zaagje 

Platte slijkgaper  

Gewone Venusschelp  

Gewone tapijtschelp, + doubl. 

Amerikaanse boormossel  

Witte boormossel  

Ruwe boormossel 

Gewone papierschelp, 1x 

koppotigen 

Gewone zeekat   

 

Mosdiertjes 

Harige kantmosdiertje  

 

Stekelhuidigen 

Zeeboontje  

Gewone zeester  

Gewone slangster  

 

Vissen 

Stekelrog, 2x eikapsel 

 

Veerpont Velzen 

Brakwaterstrandschelp, 10x 

Gebogen traliemossel, 30x 

 

  

 

 

Geribd gordelhorentje 

Gewone papierschelp 

   
Puntig korstmoswier            Gekielde cirkelslak      Mosselslurpertje 
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Zondag 22 mei vertrokken we met drie personen 

naar de Zeeuwse en Zuid Hollandse kust. Bij 

zonnig en windstil weer was de eerste stop het 

haventje van Ouddorp op Goeree. In de 

jachthaven bleken weer veel oorkwallen te 

zwemmen met mooie franjes aan de rand van de 

hoed. Ook verschillende soorten zakpijpen, die 

soms bovenop elkaar groeien, en enkele soorten 

zee-anemonen waren onder de steigers te 

bewonderen.  

Dicht bij de oever werd na enige tijd een voor ons 

nieuwe kwal ontdekt. Een meloenkwal van 

ongeveer 10 cm lengte gaf een prachtige 

lichtshow weg met in verschillende kleuren 

oplichtende rijen trilhaarplaatjes. Het dier dreef 

rustig tussen het wier en de stenen op ongeveer 

twintig cm. onder het wateroppervlak. Er werden 

een aantal foto’s gemaakt, maar helaas vergaten 

we een filmpje te maken waarop de lichteffecten 

waarschijnlijk nog beter te zien zouden zijn. 

Ongeveer 20 meter verder zag Ada nog een 

exemplaar onder de steiger verdwijnen. Bij een 

zoektocht op internet na thuiskomst bleek dat de 

soort, meloenkwal of mijterkwal Beroe cucumis, 

nog nooit op waarneming.nl ingevoerd was en dat 

ook op de verspreidingsatlas van de Stichting 

Anemoon geen recente stippen of foto’s te vinden 

waren. Op het Nederlands soortenregister wordt 

vermeld dat het om een incidentele bezoeker van 

onze kustwateren gaat. Een verwante gelijkende 

soort, Beroe gracilis, die ook meloenkwal 

genoemd wordt of komkommerkwalletje, is 

algemener en hebben we wel eens bij de zuidpier bij IJmuiden aangetroffen. Deze soort wordt 

echter nooit groter dan 3 cm. Na de koffie met het welverdiende appelgebak bij het 

havenrestaurant vertrokken we naar de Brouwersdam.  

 

 
Oorkwal, haventje Ouddorp 

 
Geleikorstzakpijp op knotszakpijp 

 

 

Meloenkwal, Beroe cucumis, in haventje Ouddorp.     Een lichtshow onder water. 
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Aan de noordkant van de Brouwersdam, bij het 

strandhaventje bij Goeree, lagen zeer veel 

doubletten van kokkels en Filipijnse 

tapijtschelpen. Ook een wenteltrapje en 

trapgeveltje werden opgeraapt. In het gruis zaten 

onder meer klepjes van de geplooide 

rotsboorder. In de een poeltje bij de blokken van 

de dam waren enkele vlotjes van de blauwe 

springstaart Anurida maritima te bewonderen. 

Bij elkaar dreven er enkele honderden 

springstaarten in het opgewarmde zoute water. 

Ook deze soort heeft een gelijkende verwant die 

veel kleiner blijft namelijk Anurida tullbergi. 

Aan de zuidkant van de Brouwersdam zagen 

we bij de spuisluis de al verwachtte grijze 

zeehonden jagen op met het afgaande water 

meegevoerde vis. In een van de poeltjes op 

de half geasfalteerde overgang naar het 

strand zwom een mooi getekende blauwe 

haarkwal. Op het strand lagen weer veel 

wenteltrapjes en bleek dat de bruine 

korrelige structuur van de hoogwaterlijn 

vooral bestond uit vele duizenden horentjes 

van wadslakjes, melkwit traliedrijfhorentjes, 

en gekielde cirkelslakken. In dit gruis 

werden thuis nog veel andere schelpen 

gevonden door Ria en Wilbert. De 

bijgevoegde gruislijst met wat foto’s van de 

bezochte locaties spreekt voor zich. De korstmosschelpjes, geplooide en Noordse rotsboorders 

en de kleine gapers zijn leuke voorbeelden van de rijkdom van dit gruis. 

 

 

 

Filipijnse tapijtschelpen 

 
 Vlotje van blauwe springstaarten 

   

Korstmosschelpjes van enkele mm in gruis van de Brouwersdam       Kleine gapers uit gruis 
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Om de dag mooi te besluiten reden we nog een stukje verder naar het Banjaardstrand ten 

zuiden van de Oosterscheldekering. Op weg naar het strand zagen we enkele bijenorchissen in 

de droge berm naar de dam. Op enige afstand op het strand was een zandsuppletie gaande, 

gelukkig konden we direct naast het uitstromende water van de Oosterschelde nog wel een 

uurtje zoeken. Hierbij vond Ada tot tweemaal toe een koffieboontje en voegde daar later nog 

een Groenlandse wenteltrap en de top van een zwinkokkel aan toe. Ria en ikzelf vonden ter 

plaatse al veel wenteltrapjes, trapgevels en scheefhorens. De soorten uit het gruis bewaarden 

we voor het huiswerk. Daar bleken er nog meer leuke dingen in te zitten. We vonden onder 

meer geplooide rotsboorders, twee Noordse rotsboorders, een dubbeltjesschelp en een 

Chinees hoedje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Geplooide rotsboorder    Noordse rotsboorder         Geribd zeeklitschelpje 

 
  

Geribd gordelhorentje   Scheefhorentje       Klein drijfhorentje 

 Klein traliehorentje           Melkwit traliedrijfhorentje meer dan 200, ook hele verse. 
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Gruislijst SWG 22-5-2022 Brouwersdam noord Brouwersdam zuid Banjaardstrand 

 Ria Wilbert Ria Wilbert Ria Wilbert 

Gezwollen tolhoren     2 1 

Scheefhorentje L. vincta   6 2 7 16 

Scheefhorentje L. parva  1?   1  

Gewone alikruik 2 brak 6 8 brak 20+ Brak 18 20+ 

Ruwe alikruik  2 11 1  3 

Grote tepelhoren  12  50+  50+ 

Glanzende tepelhoren  4 3 20+  20+ 

IJslandse tepelhoren     1 1 

Koffieboontje     2 Ada  

Muiltje 1   1   

Chinees hoedje     1  

Penhoren    6 fragm. 1fragm. 4 fragm. 

Gewone wenteltrap 8 6 37 53 30 52 

Witte wenteltrap 2 2 2 8 6 12 

Groenlandse wenteltrap     1x Ada  

Klein spieshorentje     3  

Gekielde cirkelslak 119 31 52 200+ 2 4 

Zeeposthorentje    6?  2? 

Wadslakje veel 1000+ veel 1000+ veel 1000+ 

Opgezwollen brakwaterhorentje     veel  

Vliezig drijfhorentje  1 5 20 6 4 

Klein drijfhorentje 2 2 10 6 4 7 

Dwergdrijfhorentje    5  2 

Geribd gordelhorentje      4 

Slank gordelhorentje    1  1 

Melkwit traliedrijfhorentje 15 12 95 200+ 2 10 

Muizenkeuteltje    2   

Geschubde stekelhoren    1   1 

Gevlochten fuikhoren  1  2 1 4 

Grofgeribde fuikhoren      2 

Verdikte fuikhoren   5 3 2  

Kleine fuikhoren   1  1  

Gewone trapgevel 3 2 12 25  13 

Stomp traliehorentje    2   

Klein traliehorentje    3   

Slank tandhorentje     1  

Melkwit priemhorentje  1       

Oubliehorentje 4 3 6 7 4 5 

Muizenoortje      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Muizenoortje       Witte wenteltrap       Slank gordelhorentje 
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Tweekleppigen  

locatie B’d N Ria Wilbert  B’d Z Ria Wilbert  Ban Ria Wilbert 

Melkwitte arkschelp 19 3 22 31 2 4 

Mossel  100+  100+  50 + 

Wijde mantel   1 4 3 6 

Bonte mantel    1  7 

Dubbeltjesschelp  1      

Korstmosschelpje 6  2 5 1 1 

Ovaal zeeklitschelpje    25 16 1 

Geribd zeeklitschelpje    5?   

Tweetandschelpje 15 3 15 11 veel 200+ 

Sabelschede    3 1 1 

Rechtsgestreepte platschelp    1 2 3 

Kleine platschelp     4 12 

Witte dunschaal    3 3 6 

Prismatische dunschaal     1 1 

Noordse rotsboorder      2 

Geplooide rotsboorder  1 1  4 10 

Kleine gaper    6  4 

 

Naast het strand op de overgang naar de spuisluis lag ook nog een mat van puntig 

korstmoswier. Samen met de grotere schelpen die niet in deze lijst staan en enkele exemplaren 

die nog beter onderzocht dienen te worden, komen we op een totaal van 86 soorten schelpen. 

Dat was de lange reis naar Zeeland zeker waard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sabelschede, topfragment       Puntig korstmoswier, Brouwersdam 

 
Gekielde cirkelslak, Brouwersdam 
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Texel 11-6-2022 

 

Op zaterdag 11 juni is de strandwerkgroep met 3 deelnemers uit Alkmaar naar Texel gegaan, 

bij de veerboot sloten nog drie mensen van Texel aan. Bij dit aansluitende drietal bevond zich 

ook Marja van de Berg, een expert voor strandaanspoelsels op Texel, die ons naar de meest 

interessante locaties kon brengen. Bij het Ceresstrandje vonden we zoals verwacht veel 

artemisschelpen, maar ook een mooi exemplaar van de wijde mantel. Op het rustige strand 

van paal 14 werden onder meer een wenteltrapje, IJslandse tepelhoren en prismatische 

dunschaal opgeraapt. Uit het gruis van die plek kwam nog een gewone trapgevel tevoorschijn. 

Bij de Vuurtoren werden twee bonte mantels en een aantal geknobbelde hartschelpen 

toegevoegd. Een klein aangespoeld visje bleek na bestudering van de plaatsing van de rug- en 

buikvin een jonge haring.  

 

SWG streeplijst 
Datum11-6-2022 

locatie: Texel 

aantal personen: 6 

weer: 20 0C 

Bruinwieren 

Japans bessenwier 

Knotswier  

Neteldieren 

schijfkwallen  

Oorkwal   

Blauwe haarkwal 

Ribkwallen 

Zeedruif  

kreeftachtigen 

Noordzeekrab  

Gewone Strandkrab   

Breedpootkrab   

Blaasjeskrab  

Weekdieren 

buikpotigen 

Gewone alikruik 

Ruwe alikruik-complex  

Wadslakje  

Opgezwollen 

brakwaterhorentje, 1x 

Vliezig drijfhorentje, 2x 

Dwergdrijfhorentje, 2x 

Muizenkeuteltje 3x 

Gewone wenteltrap 2x 

Gekielde cirkelslak 1x 

Gewone tepelhoren, aanwezig 

Glanzende tepelhoren, aanw.  

IJslandse tepelhoren 1x 

Muiltje, enkele 

Wulk, enkele 

Gevlochten fuikhoren, aanw.  

Grofgeribde fuikhoren 1x 

Gewone trapgevel 1x 

Oubliehoren 1x 

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Wijde mantel, 1x Ceresstrand 

Bonte mantel, 2x Vuurtoren 

Gewone oester  

Japanse oester  

Tweetandschelpje  

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel   

Geknobbelde hartschelp, 5x 

Noorse hartschelp, 5x (Ceres) 

Artemisschelp, 110+ (Ceres) 

Halfgeknotte strandschelp 

Ovale strandschelp,  

Stevige strandschelp,  

Grote strandschelp, enkele  

Gewone otterschelp,  

Amerikaanse zwaardschede  

Grote zwaardschede, 6x 

slotfragment (Ceresstrandje) 

Tere platschelp, doublet 

Rechtsgestreepte platschelp  

Nonnetje, aanw.  

Zaagje  

Witte dunschaal (paal 14) 

Prismatische dunschaal, 2x   

(paal 14) 

Gewone Venusschelp  

Gewone tapijtschelp  

Grijze tapijtschelp  

Strandgaper (vuurtoren)  

Amerikaanse boormossel  

Witte boormossel  

Ruwe boormossel 

koppotigen 

Gewone zeekat, 2x (vuurtoren)   

Mosdiertjes 

Harige kantmosdiertje (resten)  

Stekelhuidigen 

Zeeklit  

Zeeboontje 

Vissen 

Haring, 1x  

 

 

 

 

Prismatische dunschaal 

 

IJslandse tepelhoren 

 

Schelpen van Texel 



18e jaargang 

Juni 2022 

 

10 

 

Strandvondsten  

 
Op 19 april was er een bijeenkomst in paviljoen Struin in 

het kader van het project “het Groene Strand” dat ook 

langs het Hondsbossche strand een plek heeft gekregen.  

De deelnemers kwam van het Landschap Noord-Holland, 

IVN, KNNV en Stichting Anemoon. Ter voorbereiding op 

het maken van een excursie voor geïnteresseerden werd 

een deel van de middag besteed aan een strandbezoek. 

Daarbij werden veel muizenkeuteltjes van 115.000 jaar 

oud, drie spoelhorentjes en een trapgeveltje verzameld.  

Erg mooi was het geluidsdecor van de overvliegende grote 

sterns die heen en weer pendelden tussen de zee en het 

broedgebied in de Putten. Helaas blijkt dat inmiddels 

vrijwel de hele kolonie aan vogelgriep ten onder is gegaan.   

   

Woensdag 20 april zijn Boet, Fons en Wilbert een dagje naar 

Zeeland geweest om daar naar fossiele schelpen te zoeken. 

De drie bezoeken aan de Kaloot, strand Ritthem en 

Banjaardstrand leverden een schat aan schelpen en gruis op 

waar nog lang in gezocht kan worden naar bijzonderheden. 

Tussen de grotere vondsten zitten al een aantal leuke soorten, 

zoals: linksgewonden horentjes, Hongaarse mutsen, fossiele 

pelikaansvoetjes, verschillende kauri’s, Chinese hoedjes, 

rotsboorders, dubbeltjesschelpje en wat haaientanden. Het 

kleine werk ligt nog in bakjes te wachten op de binoc. 

 

 

Op 26 mei vond Boet een klep van een 

Filipijnse tapijtschelp bij IJmuiden. Een 

dag later had hij een grote zeenaald. Hij 

vermeldde ook nog dat de aalscholvers 

bij de pier regelmatig grote zeenaalden 

vangen. Daar had hij al enkele foto’s van. 

Er speelt zich in de onderwaterwereld 

voor de kust veel meer af dan wij vanaf 

het strand kunnen bekijken.  

16 Juni waren Lucette en Luc op de 

Engelsmanplaat. Daar vonden ze een schelp 

van de slanke noordhoren. Een niet alledaagse 

vondst die natuurlijk niet onvermeld mag 

blijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gruis vegen bij Ritthem 

 
Fossielen van Ritthem 

 
Grote zeenaald bij IJmuiden 

  

Slanke noordhoren,  

Met een langwerpig ovale 

mondopening en een lang en 

gebogen sifokanaal 
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Gejutte berichten 
Nature today 

 

 

Natuurherstel door riffen van fruitbomen 

De afgelopen eeuw zijn veel riffen in de Waddenzee en Noordzee verdwenen. Riffen zijn heel 
belangrijk voor vissen omdat ze zich daar kunnen verschuilen. Daarom moeten we riffen herstellen, 
maar hoe doe je dat? Het NIOZ start nu.. 
Lees verder18 juni 2022    

 

Zeldzame kevers gevangen in de Oosterschelde 

Nergens is de spanning over de inhoud van een schepnet zo groot als in Zeeland. Je weet nooit wat je 
aantreft. Afgelopen maand zat er wel een heel bijzonder visje in het net. Een mogelijk nieuwe vis voor 
de Oosterschelde en.. 
Lees verder12 juni 2022    

 

Opvangzeehond Jet test nieuwe zender 

Ecomare gaat in samenwerking met Wageningen Marine Research dit jaar bij tien opvangzeehonden 
een nieuw type zender testen. Hierdoor kunnen de bewegingen en het duikgedrag van de dieren na 
vrijlating in detail worden gevolgd... 
Lees verder7 mei 2022  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29327
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29327
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29320
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29320
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29157
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29157
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29327
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29320
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29157
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Zeeland drie roodwieren rijker 

De qua zeedieren en -wieren toch al zo rijke provincie Zeeland is nu nóg rijker. Dit komt door vondsten 
van drie nieuwe roodwieren in respectievelijk november 2019 en augustus en december 2021. Eén 
soort heeft nog geen Nederlandse.. 
Lees verder1 mei 2022    

 

Roggen en haaien: meer inzicht in overleving, verspreiding en migratie 

Er komen zeventien soorten haaien en roggen in de Noordzee voor, ook langs de Nederlandse 
kusten. Beroeps- en sportvissers zien deze soorten weleens in de vangst, maar er is verder weinig 
bekend over deze unieke dieren. Daar.. 
Lees verder20 april 2022   

 

Paasochtend: zoek zee-eieren! 

Eieren zoeken is traditie met Pasen. Voor veel mensen is een Paas-strandwandeling ook traditie. Wat 
als je beide tradities nu eens combineert en op het strand naar eieren gaat zoeken?.. 
Lees verder17 april 2022   

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29118
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29118
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29081
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29081
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29053
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29053
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29118
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29081
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29053
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Aziatische exoot met tanden 

Wéér een exoot? Ja, en wat voor een! Dikke harige kanjers met een hele rij tanden. In een paar 
maanden tijd werden honderden Aziatische arkschelpen in de Oosterschelde aangetroffen... 
Lees verder7 april 2022   2 mnd oud 

 

Vertellen over schelpen 

Schelpenboeken gaan meestal over hoe je schelpen herkent. Over de dieren zelf en de liefde voor 
schelpdieren zijn er veel minder. Gisteren in Groningen werd hierover een verhalenboek ten doop 
gehouden. Voor de inhoud moet je het,.. 
Lees verder3 april 2022    

 
 

 

 

 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29029
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