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Inleiding 
In een zonovergoten zomer werden er weer 3 excursies ondernomen, waarvan het bezoek aan 

Fort Harsens in Den Helder het meest bijzonder was. Dankzij de bijdragen van een aantal 

experts werd hier voor veel deelnemers een nieuwe wereld onder de zeespiegel geopend. 

In juli lagen de stranden vol met aangespoeld wier dat vaak aangehecht was op, soms nog 

levende, schelpen. Verschillende zoektochten leverden leuke soorten op. 

De aanhoudende oostenwind leverde helaas niet veel gruis op, wel was er een korte periode 

met veel, vaak jonge, kwallen. 

 

De Knorhaan 78   
  
 Nieuwsbrief Strandwerkgroep  

 KNNV regio Alkmaar-Den Helder 

 

Kompaskwal  
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Excursies 
Bij de komende strandbezoeken hebben we twee uitstapjes in de eigen omgeving en twee op 

wat grotere afstand naar het zuiden en noorden.  

• 9-10 Wijk aan Zee, 13.00-15.00, vertrek station Alkmaar-Noord 12.30, of verzamelen 

bij restaurant Sea You, Noordpier. 

• 6-11 Zandmotor en Hoek van Holland, 10.00-15.00, vertrek Alkmaar-Noord 9.00, of 

10.00 parkeerplaats Molenslag Monster. Aanmelden verplicht. 

• 11-12 Huisduinen, 13.00-15.00, vertrek station Alkmaar-Noord 12.00, of 13.00 

Strandslag Duinoord. Aanmelden verplicht. 

• 8-1-2023 Egmond, 12.00-14.00, parkeerplaats centrum, bij restaurant Van Speijk.  

 

Excursie verslagen 
Zaterdag 16 juli bezochten we op uitnodiging van Robbert Jak Fort Harsens bij Den Helder. 

Inclusief de begeleider van de Marine en Robbert en zijn zoon als leiders waren met een 

gezelschap van 14 personen. Naast de eigen KNNV-ers waren ook 3 leden van de landelijke 

Strandwerkgemeenschap van de partij. Het programma bestond uit een bezoek aan de steigers 

van de Marine jachthaven, een klein strandje tegenover de aanlegplaats van de veerboot naar 

Texel en een klim en klautertocht op de basaltblokken ter weerszijde van dit strand.  

Op de begroeide bovenkant van het complex werd de 

kustvegetatie nog kort onderzocht.  

 

Langs de palen van de steigers in de haven waren veel 

stekelbaarsje te zien en werden een paar van de in grote 

aantallen aanwezige gewone garnalen en sierlijke 

steurgarnalen gevangen. Bij de onderwateraangroei van de 

steigers vielen de vele mosselen op met daartussen 

verschillende zakpijpen en anemonen.  

De onderkant van een uit het water gelichte stootwil was 

kleurrijk begroeid met onder meer Chileense zakpijp, 

gesterde geleikorst en verschillende kolonies mosdiertjes.  

Rien de Ruiter verzamelde er een aantal en kon daar later 

verschillende soorten van benoemen.  

Cryptosula pallasiana, Pallas mosdiertje 

Bugula stolonifera, Vogelkopmosdiertje 

Electra pilosa, Harig kantmosdiertje 

Conopeum reticulum, Zeevitrage 

 

 

Sierlijke steurgarnaal , 

Wiljan Hoornsman 

 

Cryptosula pallasiana 

 

 

Stootwil met Chileense zakpijpen en kolonies mosdiertjes. 
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Uit de haven en van de dijk werden ook veel soorten wier 

meegenomen door Frank Perk. Het specialistische 

determineerwerk aan de wieren leverde na het bezoek 

vooralsnog 32 soorten op. Op zijn lijstje staan tot nu toe 

vier bruinwieren, acht groenwieren waaronder Regelmatig 

vederwier, Bryopsis plumosa, en veel soorten roodwier. 

Hierbij vond hij onder meer bij het langs de dijk al 

herkende Tongwier, Hypoglossum hypoglossoides, thuis 

drie soorten van voortplanting. Frank meldde ook dat een 

deel van de wieren nog via DNA-onderzoek verder 

onderzocht wordt. Er kunnen dus nog soorten en nieuwe 

namen bij komen. De foto’s zijn gemaakt door Frank Perk. 

 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Fucus spiralis Kleine zee-eik 

Fucus vesiculosus Blaaswier 

Sargassum muticum Japans bessenwier 

Bryopsis plumosa Regelmatig vederwier 

Cladophora laetevirens Bleekgroen rotswier 

Pseudendoclonium 

submarinum - 

Ulva cf. rigida Stijve zeesla 

Ulva cf. australis Geperforeerde zeesla 

Ulva linza (of U. cf. californica Breed darmwier 

Acrochaetium secundatum - 

Antithamnionella 

spirographidis Gedraaid rooddonswier 

Callithamnion corymbosum Gevorkt boompjeswier 

Ceramium botryocarpum Bruinrood hoorntjeswier 

Ceramium diaphanum Brakwater hoorntjeswier 

Ceramium deslongchampsii Hollands hoorntjeswier 

Ceramium sungminbooi Koreaans hoorntjeswier 

Ceramium virgatum Rood hoorntjeswier 

Chondrus crispus Iers mos 

Dasya sessilis Gedrongen zeehoornblad 

Erythrotrichia carnea - 

Gracilaria gracilis Donker knoopwier 

Hildenbrandia rubra Wijnrood korstwier 

Hypoglossum hypoglossoides Tongwier 

Mastocarpus stellatus Kernwier 

Melanothamnus harveyi Struikbuiswier 

Poprhyra cf. purpurea Purperwier 

Poprhyra spec. een soort purperwier 

Poprhyra umbilicalis Navelwier 

Pterothamnion plumula Pluimveerwier 

Pyropia spec. een soort purperwier 

Stylonema alsidii - 

Vertebrata fucoides Donker buiswier 

 

 

 

 

 

 
Excursiegebied naast de dijk 

 

Regelmatig vederwier, Bryopsis plumosa 

 

Bleekgroen rotswier, 

Cladophora laetevirens 
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Roodwieren bij Fort Harsens.  

Rodophyta (roodwieren) hebben meestal complexe levenscycli die uit drie fases bestaan.  

De verschillende fases kunnen herkend worden door met een microscoop naar de 

voortplantingsorganen te kijken en daar de verschillende celstructuren te beoordelen.  

Van het bij Fort Harsens verzamelde materiaal geeft Frank Perk hier enkele voorbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Hypoglossum hypoglossoides 

mannelijke spermatagia Tongwier 
Hypoglossum hypoglossoides_ 

vrouwelijke cystocarp Tongwier 
Hypoglossum hypoglossoides 

vrijkomende carposporen 

Tongwier 

 
  

Dasya sessilis, 40x, mannelijke 

stichidia Gedrongen zeehoornblad 

 

Dasya sessilis, 100x,      

Gedrongen zeehoornblad 
Dasya sessilis, 40x, 

Gedrongen zeehoornblad 

Melanothamnus harveyi, 100x, 

cystocarpen Struikbuiswier 

Stylonema alsidii, 100x 
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Bij het door Robbert Jak en zijn zoon met een 

net verzamelde zeeleven voor de basaltkust 

kwamen een porseleinkrabbetje en twee 

zeerupsen boven water. De kleinste lijkt de 

Gladschubbige zeerups, Harmothoe imbricata, 

de andere rups is voor nadere determinatie 

meegenomen door Dennis Leeuw.  

Op de dijk tegenover de veerhaven gaven 

zeevenkel, zeealsem, zeepostelein, zeelathyrus, 

strandbiet en kleverig kruiskruid mooi het zilte 

milieu weer waar we deze middag in verbleven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zeerups, Den Helder  

Gesterde geleikorst, Botryllus schlosseri  Gesterde geleikorst, Botryllus schlosseri  

 

 

 
 

Harig porseleinkrabbetje, Porcellana platycheles  Steigerbegroeiing haven Den Helder 
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Hargen aan Zee. Op 18 augustus bezochten 

we tijdens een avondexcursie strand Hargen. 

Het was mooi weer, maar er moest goed 

gezocht worden om tot een redelijk gevulde 

soortenlijst te komen. Ondanks de 

voorafgaande oostenwind was er weinig gruis 

te vinden. Hoog op het strand lagen nog wel 

resten van de bessenwier-invasie met daaraan 

zowaar nog een klep van een pholade, enkele 

muiltjes en een klep van een kokkel. Verder 

waren een aantal hele klepjes van de kleine 

slanke zwaardschede en een fragment van de 

sabelschede het vermelden waard. 
 
 

Datum: 18-8-2022 

locatie: Hargen aan Zee 

aantal personen: 5 

weer: 23 0C 

Bruinwieren 

Japans bessenwier 

Knotswier 

Blaaswier  

Neteldieren 

schijfkwallen  

Kompaskwal  

Zeepaddestoel  

Ribkwallen 

Amerikaanse ribkwal  

Ringwormen 

borstelwormen 

Schelpkokerworm  

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Gewone Strandkrab, 1x  

Grijze zwemkrab, enkele 

Breedpootkrab, enkele  

Weekdieren 

buikpotigen 

Gewone schaalhoren,  

aan Japans bessenwier  

Wadslakje  

Muizenkeuteltje  

Gewone tepelhoren  

Muiltje 10x, aan 

bessenwier 

Wulk, 2 fragmenten 

 

 

 

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Gewone oester  

Ovaal zeeklitschelpje  

Tweetandschelpje  

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel   

Noorse hartschelp 

Halfgeknotte strandschelp 

Ovale strandschelp 

Stevige strandschelp  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp 

Amerikaanse 

zwaardschede  

Kleine slanke 

zwaardschede 4x 

Sabelschede, 1 

topfragment 

Rechtsgestreepte 

platschelp  

Nonnetje  

Zaagje  

Gewone Venusschelp  

Gewone tapijtschelp  

Grijze tapijtschelp  

Pholade, 1x aan 

bessenwier 

Ruwe boormossel, 

1x slotfragment 

Gewone papierschelp, 

fragment  

 

 

 

koppotigen 

Gewone zeekat   

Mosdiertjes 

Harig kantmosdiertje  

Stekelhuidigen 

Zeeklit  

Zeeboontje  

Vissen 

Hondshaai, 1 eikapsel 

 
 

 

 

 

 

 
Pholade bij Hargen aan Zee 

 

Muiltjes aan bessenwier 
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Petten Zondag 11 september waren we op een zonovergoten strand bij Petten. Ook op dit 

strand was slechts een kleine hoeveelheid schelpen aangespoeld. Waar kort na de aanleg van 

het nieuwe Hondsbossche strand een soort kleed van tapijtschelpen (grijze) lag was deze keer 

een heerlijk blote-voeten-zandstrand te vinden. Tijdens onze rustige krabbengang langs het 

water werden gelukkig toch nog 4 topfragmenten van de messchede en enkele paardenzadels 

gevonden. Linda raapte ook nog een glad porseleinkrabbetje, Pisidia longicornis op.  

 

 

Datum: 11-9-2022 

locatie: Petten 

aantal personen: 6  

weer: zon 22 0C 

Bruinwieren 

Japans bessenwier 

Knotswier  

Blaaswier  

Neteldieren 

bloemdieren 

Slibanemoon, 1x 

schijfkwallen  

Zeepaddestoel, aantal  

hydroidpoliepen 

Zeerasp, op muiltje  

Ribkwallen 

Amerikaanse ribkwal, 

aantal  

Geleedpotigen 

kreeftachtigen 

Noordzeekrab, aantal  

Gewone Strandkrab  

Grijze zwemkrab 

Breedpootkrab, algemeen   

Porseleinkrab, 1x  

Weekdieren 

buikpotigen 

Gewone tepelhoren  

Muiltje, aan bessenwier  

Wulk, fragment  

tweekleppigen 

Gewone mossel  

Gewone oester  

Paardenzadel, 4x 

Gewone kokkel  

Brakwaterkokkel    

Noorse hartschelp 

Halfgeknotte strandschelp 

Ovale strandschelp  

Stevige strandschelp  

Grote strandschelp  

Gewone otterschelp 

Am. zwaardschede 

Messchede, 4x topfr 

Zaagje  

Platte slijkgaper  

Gewone Venusschelp  

Grijze tapijtschelp  

Amerikaanse 

boormossel  

koppotigen 

Gewone zeekat   

 

Mosdiertjes 

Zeecypres  

Harig kantmosdiertje 

Stekelhuidigen 

Zeeboontje  

Gewone zeester  

Vissen 

Stekelrog, 1x eikapsel 

 

 

 

 

 
Messchede topfragment 

 

Gewone zeester bij Petten 
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Strandvondsten 
Japans bessenwier met veel verrassingen. 

Op 11 juli bezocht ik op een middag met oostenwind het strand bij Camperduin. De zoektocht 

naar gruis en gestrande insecten kreeg een andere richting toen er een lange strook 

aangespoeld Japans bessenwier, Sargassum muticum, op de hoogwaterlijn bleek te liggen. 

Nadat ik aan de voetjes van het wier enkele malen kettingen van muiltjes vond ging ik gericht 

op zoek naar andere schelpen. Tot mijn verrassing kwam ik daarbij zes kleppen en twee grote 

fragmenten van de Pholade, Pholas dactilus, tegen. Dit is een soort die slechts zelden als hele 

klep op het Nederlandse strand te vinden is. Ook de Filipijnse tapijtschelp bleek regelmatig 

aanwezig. Verdere opvallende aanhangsels dan wel meelifters bleken stukken krijtrots met 

boorgaten, een zeepissebed en een asgrauwe tolhoren. In de volgende drie dagen werd het 

totaal aan vondsten uitgebreid tot het onderstaande lijstje. Ook andere strandbezoekers wisten 

de pholades uit het wier te vissen. Enkele dagen later, bij de KNNV-excursie naar Fort 

Harsens onder leiding van Robbert Jak, namen Rien de Ruiter en Frank Perk delen van het 

Japans bessenwier mee om de daaraan groeiende mosdiertjes en wieren te determineren. Dit 

leverde met name bij de wieren een mooie lijst met aangespoelde soorten op.  

11, 12, 14  juli, Hondsbossche strand en Schoorlse strand. 

• Pholade, 10 kleppen, 6 fragmenten. 

• Muiltje , meer dan 200, vaak levende kettingen van 4 

tot 7 exemplaren. 

• Filipijnse tapijtschelp, ongeveer 80, met doubletten, ook 

levende, meestal vast aan de voet van het bessenwier. 

• Ruwe boormossel, 2 kleppen, vast aan het wier. 

• Gewone oester, ongeveer 20 kleppen, vast aan het wier. 

• Japanse oester, 6 kleppen, vast aan het wier. 

• Ruwe alikruik, 2 x, in bossen bessenwier. 

• Gewone schaalhoren, 1x, vast aan het wier. 

• Asgrauwe tolhoren, 1x, in een bos bessenwier. 

• Blaaswier, vervlochten met het bessenwier. 

• Kleine zee-eik, vervlochten met het bessenwier. 

• Stekelrog, 3 eikapsels. 

• Hondshaai, een bos van 22 eikapsels.  

• Gewone zeepissebed, 1x, in een bos bessenwier. 

• Krijtrots met boorgangen, 6 stukken van 4 tot 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pholade aan Japans bessenwier 

 

Overzicht van aan en 

tussen Japans bessenwier 

gevonden schelpen en 

eikapsels. 
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 Overzicht van de op het strand voorkomende boormosselen. 

 

 

 

 

In een aantal stukken kalksteen, die aan de voetjes 

van het wier vast zaten, vielen ronde gaten op, zoals 

we ze kennen van de boorgangen van verschillende 

boormosselen in veenresten op het strand. In de in de 

kalksteen uitgeboorde buisjes werden twee juveniele 

pholades gevonden. De herkomst van het wier met 

andere aanspoelsels lijkt dan ook uit Zuid-Engeland 

of de Picardische of Normandische kust te zijn. 

 

Aan het Japans bessenwier gevonden Mosdiertjes 

Bryozoa, determinatie Rien de Ruiter.  

• Schizomavella linearis, empingmosdiertje 

• Flustra foliacea, breedbladig mosdiertje 

• Tricellaria inopinata, onverwacht mosdiertje 

• Electra pilosa, harig kantmosdiertje 

    Ruwe boormossel, bol, 

met dwarsgroef en 

omgeslagen rand. 

Amerikaanse boor-

mossel, langgerekt, 

geen omgeslagen rand 

Witte boormossel, 

langgerekt, met 

omgeslagen rand 

Pholade, langgerekt, 

omgeslagen rand 

met dwarsschotjes 

 
Kalksteen met boorgangen 

 
Asgrauwe tolhoren 

 
Muiltje, hechtvoetje van bessenwier en mosdiertjes 

 
Kolonie Harig kantmosdiertje 
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Op de aangespoelde bossen bessenwier bleken een grote variatie aan andere wieren aanwezig. 

Frank Perk heeft een deel van de aangroeisels meegenomen en daarna gedetermineerd. Hij 

meldde hierover het volgende. 

Tijdens de excursie naar het marine-terrein heb je mooi begroeide Pholades laten zien. Ik heb 

toen wat wieren meegenomen en die zijn ondertussen gedetermineerd. Maar liefst 11 soorten, 

waarvan enkele wel erg klein. Het gaat om: 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Fylum substraat 

Sargassum muticum Japans bessenwier bruinwier pholade 

Antithamnionella spirographidis Gedraaid rooddonswier roodwier Sargassum 

Ceramium secundatum Kliercellig hoorntjeswier roodwier Sargassum 

Cryptopleura ramosa kruipend kroeswier roodwier Sargassum 

Erythrotrichia carnea - roodwier Leptosiphonia 

Leptosiphonia brodiae Kwastbuiswier roodwier Sargassum 

Halurus flosculos Bloempjeswier roodwier Sargassum 

Polysiphonia stricta Fijn buiswier roodwier Sargassum? 

Sphondylothamnion multifidum - roodwier Sargassum? 

Spyridia filamentosa - roodwier Sargassum 

Stylonema alsidii - roodwier Halurus, hydroid 

 

Zoals je ziet groeide er maar één wier op de pholades zelf, de rest groeide op Japans 

bessenwier. De laatste drie soorten zijn leuk en zeldzaam. Ik heb foto’s gemaakt, maar het 

materiaal was erg ingedroogd en verkleurd. De beste voorbeelden heb ik bijgevoegd. 

Cryptopleura, Stylonema en Sphondylothamnion heb ik opgenomen in mijn herbarium. 

Groet, Frank 

 

 

   

Spyridia filamentosa 

 
Sphondylothamnion multifidum 

 
Stylonema alsidii 
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Strandvondsten vervolg 

 

Bij het viskorren met Dennis Leeuw bij Egmond op 13 

augustus werden, naast onder meer een mooie tong, veel 

kompaskwallen en zeepaddenstoelen gezien. In de vangst 

uit het kornet bleken meerdere kwalvlooien aanwezig. Zeer 

waarschijnlijk uit de zeepaddenstoelen afkomstig. 

 

Op 18 augustus vond Ria Walvis bij Wijk aan Zee een 

penhoren. Mooie vondst, zeker op die plek. 

 

31 Augustus was ik zelf op het strand van IJmuiden. Bij 

harde oostenwind was het gruis overstoven door het hoog 

en droog liggend strand. Wel raapte ik een mooie klep van 

het klein tafelmesheft op. 

 

Op 18 september vond Cor Thomas een mooie horen van 

ongeveer 8 cm. op het strand bij Bergen. De stekels op de 

windingen, geeloranje kleur en donkerder mondopening 

gaven al aan dat het geen Noordzee-soort betrof.  

Een klein consult bij Linda Haulo en wat zoeken op 

internet gaf aan dat het hier zeer waarschijnlijk om de 

West-Indische vleugelhoren, Strombus pugilis gaat. 

Dit is een schelp die algemeen voorkomt in het Caribisch 

gebied van Florida tot Brazilië, maar ook in 

toeristenwinkeltjes langs de Nederlandse kust en als 

decoratiemateriaal voor bijvoorbeeld de inrichting van 

horecagelegenheden. Dit lijkt dan ook de bron te zijn voor 

het verschijnen bij Bergen aan Zee. Er blijken dus vooral in 

het zomerseizoen vaker uitheemse gasten op de stranden te 

vinden. 

Tot slot werd ter ere van enkele verjaardagen in de 

strandwerkgroep gebruik gemaakt van de op het strand 

buitgemaakte plastic diervormen om taarten met prei, 

cashewnoten en ansjovis mee op te fleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kwalvlo, korren bij Egmond 

 

Klein tafelmesheft, IJmuiden 

 
West-Indische vleugelhoren, 

Strombus pugilis 

 

En dan is 

er taart ! 
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Gejutte berichten van Nature Today 
 

 

Minder grijze zeehonden waargenomen, aantal pups neemt toe 

Dit voorjaar zijn er in de Nederlandse Waddenzee minder grijze zeehonden geteld dan een jaar 
geleden. Dat is opvallend, want in de afgelopen vijf jaar groeide de populatie juist. Het aantal 
zeehondenpups lijkt wel groter te.. 
Lees verder13 juli 2022    

 

 

Verdwaalde spitssnuitdolfijnen voor de kust - helpen of niet? 

Afgelopen dinsdag zijn badgasten bij Zandvoort verblijd met bijzonder bezoek. Drie spitssnuitdolfijnen 
zwommen voor de kust. De dieren waren verdwaald en ten minste één ervan dreigde te stranden. Met 
behulp van omstanders is de.. 
Lees verder22 juli 2022    

 

 

Zeikers in het Noordzeekanaal 

Een lichaam als een doedelzak, met twee pijpjes. Knijp je erin, dan spuit er water uit. Vandaar de 
bijnaam 'zeikers'. We hebben het over zakpijpen. Ze zijn nog niet zo lang bekend uit het 
Noordzeekanaal, maar lijken daar nu toe te.. 
Lees verder24 juli 2022    

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29449
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29449
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29508
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29508
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29509
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29509
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29449
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29508
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29509
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Zeegaten tussen Waddeneilanden lijken kraamkamer voor ruwe haai 

Onderzoekers van het project Swimway Waddenzee hebben afgelopen week verschillende 
pasgeboren ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en Ameland. De haaien werden gevangen 
voor onderzoeksdoeleinden. De vangsten sluiten aan bij.. 
Lees verder23 juli 2022    

 

Duinen moeten stuiven, ook op de Boschplaat 

Door de zee, het zand en de duinen weer de regie te geven op de Boschplaat op Terschelling, zal de 
van nature rijke biodiversiteit weer toenemen. Menselijk ingrijpen heeft uiteindelijk tot een eentonige 
vegetatie geleid. Variëteit.. 
Lees verder27 juli 2022    

 

 

Twee nieuwe soorten bij schoonmaken wrakken 

De afgelopen expeditie van Stichting Duik de Noordzee Schoon leverde naast een flinke buit van 5700 
kilo aan netten en vislood, ook een voor Nederland nieuwe hydropoliep en zakpijp op. Het betreffen de 
Vertakte zeespriet.. 
Lees verder21 augustus  

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29494
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29494
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29519
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