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Kompaskwal bij Hargen aan zee
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Inleiding
De aanleiding tot deze inleiding bestaat uit twee gebeurtenissen. Ten eerst heeft Henk Witte
na 12,5 jaar afscheid van het coördinatorschap van onze strandwerkgroep genomen en die
taken overgedragen aan mij. Inmiddels heeft de strandwerkgroep unaniem haar dank aan
Henk uitgesproken en hem als blijk van waardering een dik boek over vissen gegeven. Henk
blijft natuurlijk wel actief meelopen op het strand, maar de vondstenlijsten en de nieuwsbrief
komen op mijn bordje terecht.
Ten tweede is de start van mijn taken samengevallen met de coronacrisis wat natuurlijk een
duidelijk effect heeft gehad op de activiteiten van de strandwerkgroep.
Vanwege de geldende beperkingen zijn er de laatste 3 maanden geen excursies geweest en
zijn er deze keer dus ook geen vondstenlijsten van bijeenkomsten te noteren.
Hoe we in de komende tijd proberen toch weer gezamenlijk het strand te bezoeken staat iets
verder in de nieuwsbrief.
Wel zijn er door strandwerkgroepleden en andere KNNVers en zelfs mensen van buiten de
verenging waarnemingen doorgegeven die het vermelden waard zijn. Gelukkig zijn er dus nog
strandvondsten met mooie foto’s door te geven.

Excursies
Aangezien de landelijke vereniging de leden gemaand heeft voorlopig nog voorzichtig te zijn
met groepsexcursies en vooral gezamenlijke reizen te beperken gaat de in BLAD
aangekondigde excursie naar de Zandmotor helaas niet door.
Dichter bij huis is het voor de meeste leden wel mogelijk om op eigen kracht naar het strand
te komen dus daarom zijn voor juli en augustus twee goed bereikbare locaties in de buurt
uitgekozen.
Zondag 19 juli Bergen aan Zee, van 12 tot 14 uur, strandafgang bij de rotonde.
Zondag 16 augustus Petten, van 10 tot 12 verzamelen bij het paviljoen aldaar.
Zondag 6 september IJmuiden, van 14 tot 16 uur, verzamelen 13.30 station Alkmaar -Noord

Strandvondsten
Uit de nasleep van het stormachtige winterseizoen
kwam er nog een melding van Ed van Leeuwen. Hij
had op 11 maart een schildje van een gewimperde
zwemkrab gevonden, wat pas na een flinke puzzeltocht
die naam kreeg. Gelukkig had Luc Knijnsberg de soort
op 12 februari bij Bakkum op de groepsapp geplaatst
zodat er mooi vergelijkingsmateriaal was.
Het ontbreken van tanden aan het schild tussen de ogen
duidt op gewimperde zwemkrab.
Gewimperde zwemkrab Bakkum
Luc Knijnsberg
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Op 7-4 vond Josefien de Moel bij Camperduin een
kortsnuitzeepaardje. Een erg leuke vondst natuurlijk.
Bijgaand een foto van het gestrande visje.
Een dag later kwam er een melding van Henk Witte;
Op 8 april vond ik even ten noorden van Camperduin een
visje van naar schatting 10 cm lang. Volgens mijn broer Hans
is het een Evervis Capros aper. Een zeldzaamheid in de
Noordzee. Ze leven zuidelijker, vanaf de Atlantische kant
van Het Kanaal.
Jacos Jes bleef in april doorgaan met het oprapen van
eikapsels van haaien en roggen. Hij kon die maand nog 7
keer blonde rog , 1 keer golfrog en 1 keer kleinoogrog
toevoegen aan de totaallijst van de eikapsels van deze winter.

Op 15 mei lag er bij het Hondsbossche duin weer een groot tafelmesheft op het strand. Leuk
om mee te nemen in Noord-Holland.
Op 20 mei was ik op het strand bij Sint Maartenszee en vond daar enkele blauwe haarkwallen
die zo vers waren dat de ‘haren’ nog goed te zien waren.
Op 20 juni lag er bij Egmond een verse gele haarkwal. Dit is een soort die niet zo vaak gezien
wordt. Deze kwal kan groter worden en de netelcellen geven veel pijnlijkere steken.

Blauwe haarkwal

Gele haarkwal
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Op 28 mei vond een vriendin van Linda Keesman een pakket eitjes van de gewone pijlinktvis
bij Sint Maartenszee.
Op dezelfde dag vond Lucette Robertson ook zo’n pakket maar dan bij Bergen aan zee.
1 Juni meldde Jan Gerhardus eenzelfde aanspoeling. Het bleek dus volop eilegtijd voor
inktvissen.
Ruud Costers vond ook op 1 juni een pakket, maar dit bleken eitjes van de dwergpijlinktvis.
Op 20 juni nam ik deel aan het vismonitoringprograma van Stichting Anemoon bij Egmond Zuid. In het kornet zaten naast veel visjes en garnalen ook weer eieren van de gewone
pijlinktvis en ook een heleboel juveniele inktvisjes.

Eieren gewone pijlinktvis
Lucette Robertson

Juveniel inktvisje

Eieren dwergpijlinktvis
Ruud Costers

Op 20 juni was zoals vermeld een vismonitoring door Stichting Anemoon bij Egmond. Het
kornet werd getrokken door Dennis Leeuw.
De vangsten werden samen met een 4-tal
hulpen aan wal gehaald op naam gebracht,
geteld en gemeten.
Er zat veel jonge haring bij de vangst en
ook nog wat platvis, vooral botjes.
In twee van de trekken zat er een kleine
pieterman tussen de garnalen verborgen wat
het uitzoeken extra spannend maakte
vanwege de gevaarlijke gifstekels in de
rugvin.
Ook konden 3 staafpissebedden genoteerd
worden. Op het strand hebben we deze
dieren nog niet gevonden dus was het leuk
om te zien dat er in de vooroever nog
onverwachte levensvormen te vinden zijn.
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Op het strand bij Egmond lagen op 20 juni ook veel vervellingshuidjes van krabben.
Dit was ook het geval op 24-6 bij
Hargen aan Zee. De meeste bleken bij
nadere inspectie van breedpootkrabben
te zijn. Dat niet alle vervellingen slagen
bleek uit flinke aantallen dode dieren
waarvan sommigen half in hun oude
huid waren blijven steken.
Tussen de vervellingen van krabben
lagen ook grote aantallen van kleine
hermietkreeften. Deze beestjes waren
waarschijnlijk aan hun eind gekomen
na de paring waarbij zij hun veilige
schelp moeten verlaten.
In de nabijgelegen muien vond ik
staafpissebed
namelijk een flink aantal lege horentjes.
Vooral tepelhorens, enkele gevlochten fuikhorens en twee alikruiken lagen te wachten op
nieuwe bewoners of schelpenverzamelaars.

Kleine heremietkreeften

Breedpootkrab, mislukte vervelling

Gejutte berichten
In de gejutte berichten staan weer een serie van zeewaardige meldingen van nature today.
Onder andere items over oesters, snavelneuten, zeenaaktslakken en schuimalgen.
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Onderzoek naar effect stroomkabels op haaien en roggen
Er liggen steeds meer stroomkabels in zee die zorgen dat de opgewekte stroom van windparken aan land
komt. Het is onbekend of de elektromagnetische velden rond al die kabels invloed hebben op dieren, zoals
op haaien en roggen. Een..
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) ..
Lees verder

Verslag uit de diepte van de Noordzee
Ooit werd 30 procent van de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met
schelpdierbanken. Dat zijn banken gevormd door schelpdieren als platte oesters en mosselen. Deze
banken vormen riffen die vergelijkbaar zijn met..
Lees verder
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De Gladde snavelneut, een nieuwe tweekleppige in Nederland
Onlangs werd in een bodemmonster uit de Westerschelde een bijzondere en voor ons land nieuwe
tweekleppige aangetroffen. Onderzoekers van Bureau Waardenburg troffen het dier aan in een monster
dat in september 2019 was genomen voor..
Lees verder 7 juni 2020 1 week oud

Eerste waarneming van een opmerkelijke nieuwe zeenaaktslak
Onlangs trof een duiker in de Oosterschelde een nog niet eerder in Nederland waargenomen zeenaaktslak
aan. Het gaat om een nogal opmerkelijke soort met opvallend gele eiersnoeren. Mogelijk is deze ZuidEuropese soort met import..
Lees verder

Naturalis zet succesvol oervondstplatform van FutureLand voort
Naturalis gaat vaart maken met het in kaart brengen van de enorme fossielenrijkdom van Nederland. Als
onderdeel daarvan neemt het Leidse onderzoeksinstituut de succesvolle site Oervondstchecker vanaf 1
juni over van FutureLand,..
Lees verder

7

16e jaargang
Juli 2020

Wat gaat er fout met de zeekreeft in de Zeeuwse Delta
Het gonst al een tijdje op sociale media: de laatste tijd worden steeds minder zeekreeften gezien en door
vissers gevangen in de Zeeuwse Delta. Sommige vissers denken dat de kreeften niet meer rondlopen en
daardoor niet in hun..
Lees verder 31 mei 2020 2 wkn oud

De ecologische relevantie van Bruine schuimalg
Ieder jaar komt schuimalg in het nieuws. Meestal omdat het sportduikers hun duikplezier bederft of
omdat het spectaculaire beelden met grote hoeveelheden schuim op het strand oplevert. Nu voor het eerst
door het zeer tragische..
Lees verder 17 mei 2020 4 wkn oud

8

