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VERSLAG VAN DE EXCURSIE VAN 4 ME I 1985 NAAR 
OOSTDUINKERKE.

F. K e r c k h o f

Zaterdagochtend 4 mei. Ondanks het vroege uur en het 
druilerige weer stonden toch zes moedige strandjutters op de 
afgesproken plaats te kleumen. Het was niet alleen erg koud 
voor de tijd van het jaar, maar ais je bedenkt dat het eigen
lijk nog maar 5 uur in de ochtend was, dan had de natuur nog 
tijd genoeg om op te warmen. Of leve het zomeruur ! De vele 
interessante vondsten deden ons echter de kou en het vroege uur 
snel vergeten.

Eerst wandelden we wat langs de vloedlijn die niet 
veel speciaals opleverde. Massaal eikapsels van de Wulk Buc
cinum undatum L. tussen min of meer verdroogde wieren zoals 
Knotswier Ascophyllum nodosum (L.), Japans bessenwier Sargas
sium muticum. (Yendo) en Blaaswier Tucus vesiculosus L. waren al
gemeen; hier en daar ook wat stukken Riemwier Himanthalia elon
gata (L.). Er lagen ook talrijke Zeeklitten tchlnocardlum cor
datum (Pennant), meestal beschadigde en niet al te frisse exem
plaren. Deze soort was verder in het aanspoelsel ook heel al
gemeen. In de vloedlijn nog wat schelpen en Messen waarover 
later meer. Een dood, maar gaaf exemplaar van de Zeekat Sepia 
ofifilclnalLLs L. besluit deze korte inventaris van de vloedlijn. 
Van de Zeekat werd overigens in het aanspoelsel nog één van de 
kaken gevonden.

Al gauw echter zakten we af naar de aanspoelsel concen
traties lager op het strand. Zoals gewoonlijk lagen die op de 
schuine, aflopende hellingen naar de strandplassen (zwinnen of 
keilen) toe. Deze zgn. achterzwinlijnen vertoonden een mooie 
sortering : bovenaan schelpen, van grof naar minder grof, on
deraan meer organisch materiaal zoals poliepen kolonies, worm- 
kokers en "afval". Wie wilde kon zich hier een volledige plas
tiek uitzet bij elkaar zoeken!

Laten we onze bespreking van de gevonden groepen begin
nen met de Weekdieren (Mollusca). Een aantal soorten lagen 
werkelijk massaal voor het oprapen. Dit was bijvoorbeeld het 
geval voor de Rechtsgestreepte platschelp Angulus -/Latulus (Gme- 
lin). Deze soort was eigenlijk niet zo zeer in het aanspoel
sel te vinden maar lag meer verspreid in brede vlekken met o.a.
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ook fijnere schelpfragmenten op het strand zelf. Op die plaat
sen lagen de lege doubletjes dan ook letterlijk voor het opschep
pen. Ideaal zo'n situatie voor wie eens een studie wil maken 
over de sculptuur van deze schelpjes. Aangezien dit een stok
paardje is van R. Vanwalleghem nam die er meteen een flinke hoe
veelheid van mee. Ze zijn namelijk niet altijd "rechts" ge
streept ! Het resultaat van zijn onderzoekje kon je lezen in De 
Strandvlo 5(3). De schelpjes hadden ongeveer allemaal dezelfde 
grootte, zowat rond de 20 mm. Verder waren er opvallend veel ex
emplaren bij met een roodachtige vlek rond de top. Tussen de 
Rechtsgestreepte lagen er ook Tere platschelpen Angulus tenuis 
(da Costa) van ongeveer dezelfde grootte, eveneens lege doublet
jes. Echt grote exemplaren werden van deze soort niet gevonden.

Op andere plaatsen was dan weer de Halfgeknotte strand
schelp Spisula suttruncata (da Costa) massaler dan ooit te vin
den. Talrijke lege doubletten en veel levende dieren waaronder 
enkele vrij grote exemplaren. Waar is de tijd, nog niet zo lang 
geleden (+ 1975) dat we een gat in de lucht sprongen ais we een 
vers doublet vonden] Sommige dieren waren zich opnieuw aan het 
ingraven in de strandplassen. Ook tegen de laagwaterlijn waren 
heel wat ingegraven exemplaren te vinden.

En dan de Messen. Onze Ensis-fanaat M. Dumoulin kreeg 
bijna een acute hartstilstand bij het zien van al dat moois. 
Gelukkig was hij met de auto! Massaal, het woord wordt vervelend, 
lagen ze daar voor het oprapen. Merkwaardig was deze maal het 
overwicht van tnsls siliqua (L.) cf. minor (Chenu) t.o.v. <£. ar
cuatus (Jeffreys). Anders is dit steeds omgekeerd.

Een andere niet alledaagse vondst waren de exemplaren 
van de Messchede Solen marginatus Pulteney, niet één exemplaar 
maar talrijke verse doubletten. Waar deze soort vroeger slechts 
sporadisch aanspoelde, had er dit jaar blijkbaar een "invasie" 
plaats. Inderdaad, reeds sedert half april spoelden er geregeld 
en talrijk verse doubletten aan, in 't begin zelfs met vlees- 
resten (Rappé, P., 1985). Nu vonden we exemplaren van ongeveer 
6 tot 15 cm, behorend tot 3, misschien 4 jaarklassen. Dit wijst 
er op dat er zich in de laatste jaren vóór onze kust toch een 
redelijke populatie van deze zuidelijke soort heeft kunnen op
bouwen. . Waarschijnlijk werden de schelpen nu door bepaalde fac
toren uitgespoeld en op het strand geworpen. Het is dan wel 
merkwaardig dat we in vroegere jaren Solen marginatus Pulteney 
nooit zo massaal hebben gevonden. In elk geval waren de schel
pen zo fris dat ze niet van erg ver uit de kust afkomstig konden 
zijn. Alleszins een spectaculair optreden van Solen marginatus
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Pulteney.
En het messenverhaal is nog niet afgelopen. Een andere 

ongewone soort uit deze groep die we vonden was de Sabelschede 
CuttetluA pethuclduA 
(Pennant). In to
taal werden zo maar 
eventjes 30 verse 
(maar lege) doublet- 
jes opgeraapt. Ze 
waren allemaal vrij 
groot (+ 30 mm) en
tamelijk breed, dit CuttettuA peltuclduA (Pennant)
m  vergelijking met ex- ^ T
emplaren afkomstig van de
kustvisserij. Ook van deze soort is het bij mijn weten de eer
ste maal dat ze zo talrijk gevonden werd. toch moet ze voor 
onze kust niet zo zeldzaam zijn, want er zijn regelmatig mel
dingen van de kustvisserij.

Wat er verder aan mollusken.te vinden was, is ook niet 
mis. Een vers maar leeg doublet van de Artemisschelp DoAlnla 
e-x.ole.ta (L.) van 27 mm. Bij mijn weten een unieke strandvondst 
van deze soort. Ze is wel gekend van vóór onze kust maar ver
der weg en zeker niet algemeen. We vonden nog 6 Grote tepel- 
hoorns Lunatta catena (da Costa), 3 ervan nog met operculum, de 
anderen reeds aangepikt door meeuwen. Dit was eveneens het ge
val met het enige exemplaar van de Wulk Buccinum undatum L. dat 
we vonden. Deze feiten leverden aan het adres van de meeuwen 
wel enkele verwensingen op. Troost echter voor de verzame
laars : even over de Franse grens zijn ze toch "vogelvrij".
Niet alledaags was ook de vondst van een vers fragment van de 
Gedoomde hartschelp Acardho-eandla echinata (L.).

Bij de Gastropoden vielen ons de vrij talrijke exempla
ren van de Fuikhoren Hinia netlcutata (L.), omdat ze een zeer 
verse indruk maakten. Zoals gewoonlijk was ook het Muiltje 
Oiepldula JLonsilcata (L.) van de partij. We vonden enkele exem
plaren op een Wulk en op krabbenschilden. Het Wenteltrapje 
tpltonlum. clathn.UA (L.) was algemeen in het aanspoelsel. Van 
het Schepje PhlLine apenta Ascanius vonden we slechts 1 exem
plaar. Aangespoeld waren ook enkele land- en zoetwatermollus- 
ken o.a. de Tuinslak Cepaea nemo/iatlA (L.) en de Posthoornslak 
PtanonJiajiluA conneuA (L.).
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Van de algemenere Bivalven vallen te vermelden de tal
rijke, lege exemplaren van het Zaagje Donax vtttatuA (da Costa), 
de vele exemplaren van het Nonnetje Macoma (Lalthlca (L.); lege 
doubletten en ook levende dieren. Er zaten enkele opvallend 
grote individuen tussen. De Kokkel CenaAtodLenma edule (L.) was 
eveneens algemeen met talrijke lege doubletten naast levende 
exemplaren, vnl. de grotere. Niet erg talrijk was de Witte 
dunschaal Aina a.ULa (Wood), met slechts enkele lege doublet jes. 
Lege doubletten van de Amerikaanse boormossel Petricola phola- 
cLL£onmlA Lamarck vonden we regelmatig en van de Witte boormos
sel Pannea candida (L.) slechts één volledig exemplaar. Verder 
lagen er nog veel kleppen van de Grote strandschelp Mactna co- 
nalltna Montagu, doubletten van deze soort vonden we vnl. langs 
de eblijn. Niet echt algemeen, maar regelmatig te vinden war
en lege doubletten van de Stevige strandschelp SplAula Aoltda 
(L.), van de Tapijtschelp V'enenuplA AenegalenAÀA (Gmelin) en 
van de Afgeknotte strandgaper Mya tn.imca.ta L. . Nu en dan trof
fen we ook opvallend grote individuen aan van de Mossel MyttluA 
edullA L.. En hiermee sluiten we dan het schelpen hoofdstuk af.

Maar ook van andere groepen werden interessante waar
nemingen gedaan. Zo vonden we van Kreeftachtigen of Crustacea

1 perfect? dood exemplaar van 
het krabbetje Itia Acutellata 
(Fabricius) de zgn. Teennagel.
Dit is opnieuw een soort die ver
der uit de kust leeft en zelden 
of nooit op 't strand te vinden 
is. Van de Helmkrab ConyAteA caA- 
Atve.taun.LLA (Pennant) vonden we 
3 carapaxen en 1 volledig vrouwe
lijk exemplaar. Verder nog een 
carapax van het Breedpootkrabbe- 
tje PontumnuA tattpeA (Pennant), 
talrijke zeer grote, dode exempla
ren van de Strandkrab CanclnuA 
maenaA (L.) naast carapaxen en 
volledige exemplaren van de Gewo

ne zwemkrab LlocanclnuA hotAatuA (Fabricius) en enkele carapa
xen van de Noordzeekrab Caneen. pagunuA L.. Ook de Heremietkreeft 
PagunuA (LeñnkanduA (L.) was met enkele levende individuen van 
de partij. Een stuk hout vertoonde talrijke boorgangen van de

lunule

V-

DoAtnla exoleta ( L . ) 
(uit G.E. Beedham, 1972)



- 16-

Boorpissebed Ldrnnonla lignorum (Rathke)
Bij de Echinodermata of Stekelhuidigen massaal levende 

Slangsterren Ophiura texturata Lamarck tussen het aanspoelsel 
naast de al eerder vermelde Zeeklitten. De Gewone zeester As
terias rubens L. was slechts weinig talrijk aanwezig evenals

de kleine Zeeegel Psammechlnus 
miliaris (Gmelin) waarvan frag
menten en enkele schalen 

zonder stekels te vinden 
waren.

Wat betreft de 
Wormen of Vermes : mas
saal natuurlijk kokers 
van de Schelpkokerworm 
Lanice, conchilega (Pallas) 
ën levende en dode indi
viduen van het Goudkamme- 
tje Pectinaria koreni Malm- 
gren in het aanspoelsel. 
Daarin ook talrijke kokers 
van de Perkamentkokerworm 
Chaetopterus variopedatus 
(Renier) en hier en daar 

kokerfragmenten van de 
Slijkkokerworm Sabella pa
vonina Savigny. We vonden 
slechts 1 exemplaar van de 
Zeemuis Aphroditae aculeata L. 
die dus nog altijd niet erg 

algemeen is.
Bij de Coelenterata of Holtedieren massaal ineen geschrom

pelde anemonen en kolonies van het Zeedennetje Abietinaria abie
tina (L.), enkele kolonies Zeespriet Nemertesia antennina (L.) 
en een nog levende kolonie Gorgelpijppoliepen tubularia larynx. 
Ellis & Solander. En er zullen waarschijnlijk ook nog wel ande
re hydroidpoliepen te vinden geweest zijn in het aanspoelsel.

Ais vertegenwoordigers van de Mosdiertjes of Bryozoa : 
massaal kolonies Bladachtig hoornwier Tlustra follacea (L.) en 
kolonies van de Harige vliescelpoliep Llectra pilosa (L.). Zee- 
vinger Alcyonidium sp. vonden we maar weinig talrijk.

5 mm

/hla scutellata (Fabricius) 
(uit Holthuis + Heerebout, 1976)
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Ten slotte de vissen (Pisces). Van deze groep vonden 
we een dode Paling Anguilla anguilla (L.) en 2 dode Botten Pla
tichthys flesus (L.). Eikapsels troffen we ook aan, namelijk 
van de Hondshaai Scyliorhinus canicula (L.) één exemplaar, enke
le van de Stekelrog Raja clavata L. en één eikapsel van de Groot- 
oogrog Raja naevus Muller & Henle.

Na een paar uur op 't strand in de overvloed gezocht te 
hebben bezochten we nog de vissers aan de Ster der Zee te Koksij- 
de. Daar haalden we uit één der vangsten een 10-tal levende Gro
te tepelhoorns samen roet hun typische ronde eiersnoeren. In de 
vangst verder nog een Gewone zwemkrab geparasiteerd door het Krab- 
bezakje Sacculina carcini Thompson, wat niet zo veel bij deze 
soort schijnt voor te komen.

Een bezoekje aan de boekhandel Univers sous-marin be
sloot deze geslaagde excursie. En zoals gewoonlijk hadden de 
thuisblijvers ongelijk. Wie durft er trouwens nu nog te beweren 
dat er op ons strand nooit iets te beleven valt, laat staan iets 
nieuws te vinden zou zijn!

N A S C H R I F T
N.a.v. de excursie van 5 mei naar Oostduinkerke wil ik 

hier van de gelegenheid gebruik maken om aanknopend bij het ver
slag van deze merkwaardige dag nog wat gedachten neer te schrij-

Na de overvloed van de excursiedag zelf was het dan ook 
niet verwonderlijk dat enkelen, waaronder ondergetekende de vol
gende dag weer op post waren. Dit leverde interessante waarne
mingen op van wat er met het aangespoelde kan gebeuren. Alhoewel 
nog zeker de moeite waard was er toch al een heel sterke afname 
van de hoeveelheid aanspoelsel (tot + 70%). In deze ene dag of 
na tweemaal vloed lagen er met name opvallend minder Messen en 
schelpen in 't algemeen. Waren ze terug in zee gespoeld mis
schien? Ik denk het niet, want ik kon op sommige plaatsen het 
verdwijningsproces nog goed waarnemen. Het bleek dat heel wat 
van het aanspoelsel gewoon onder het zand verdwijnt. Dat schuift 
ais het ware over het aangespoelde materiaal heen. Dit fenomeen 
was vooral duidelijk te zien aan de schuin aflopende wanden naar 
de zwinnen toe. Daar kon ik frequent Messen zien die deels in, 
deels nog uit het zand staken. Wat graven leverde veel meer ver
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borgen materiaal op. Het blijkt dus dat eens op het strand ge
worpen een groot deel van het aanspoelsel niet meer terug in zee 
verdwijnt maar ais het ware op het strand zelf, door de grote 
mobiliteit van het zandige sediment, begraven wordt. Daarbij 
worden zwaardere voorwerpen zoals b.v. schelpen die sneller be
zinken eerder bedekt. Zo kunnen ze een tijdlang op het strand 
bewaard worden en eventueel na een storm weer bloot spoelen. 
Lichter materiaal zoals poliepen kolonies blijven langer zweven 
in het water en verdwijnen bijgevolg niet zo snel onder het 
zand. Zulk aanspoelsel vertoont dan eerder de neiging om terug 
mee in zee te spoelen.

Niet alleen was op die korte tijd de hoeveelheid aan
spoelsel sterk verminderd maar er deed zich ook nog een ander 
"verarmingsfenomeen" voor. Ik merkte nl. een sterke afname van 
nog levende dieren of schelpen met vleesresten. Voor een groot 
deel zullen natuurlijk de meeuwen en fouragerende steltlopers 
hiervoor wel verantwoordelijk zijn. Ik denk niet dat ze elke 
dag zo'n goed gedekte tafel zullen vinden. Zo waren alle Tepel- 
hoorns die ik nu nog vond aangepikt en waren er vrijwel geen 
levende Spisula's meer te vinden. Wel vond ik regelmatig "braak- 
ballen" van meeuwen met talrijke fragmenten van Spisula's en 
ook van Kokkels. Het is echter ook mogelijk dat een deel van 
de Bivalven zich opnieuw heeft kunnen ingraven en zo betere oor
den kon opzoeken, aan de laagwaterlijn of in de zwinnen.

Op andere tijdstippen had ik wel al ondervonden dat 
het aanspoelsel dikwijls reeds na één dag heel sterk kon veran
derd, meestal verarmd zijn. Nooit eerder heb ik eigenlijk eens 
stil gestaan bij het verdwijningsfenomeen zelf. Blijkbaar wa
ren wij dus die bewuste zaterdag net op het juiste moment op 
de goeie plaats.

Wat ik de vijfde mei nog voor belangrijks gevonden heb 
waren nog een leeg doublet van dosinia exoleta (L.) (30 mm), 
een gaaf exemplaar van de Helmkrab, ditmaal een mannetje, een 
nog levende Fluwelen zeemuis, naast nog wat Zwaardscheden en 
Solens. Verder valt er nog iets te zeggen over de versheid van 
het toen aangespoelde. Volgens mij lag er naast vrij vers ma
teriaal, aangevoerd door de stormachtige wind van de voorbije 
dagen, vooral veel materiaal, voornamelijk de lege schelpen, 
die al voor langere tijd op het strand moeten gelegen hebben.
Heel wat van b.v. de Angulussen, de Spisula's, de Kokkels, ook 
de Messen en vooral het Zaagje waren waarschijnlijk slachtoffers
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van de voorbije zeer strenge winter en dus al eerder (in febru
ari) afgestorven. Na weerloos op het strand te zijn terechtge
komen verdwenen ze dan door het eerder beschreven fenomeen tij
delijk onder het zand, om nu door de sterke wind opnieuw bloot 
te spoelen. Dat de organismen die we op 4 en 5 mei konden vin
den al eerder op het strand terecht kwamen wordt ook bewezen 
door de vondsten van Rappé P. (1985), die al op 13 april groten
deels dezelfde soorten, ook in grote aantallen, aantrof te Nieuw- 
poort. Inderdaad maakten de meeste van de door ons gevonden 
Tweekleppigen geen echt frisse indruk meer. Heel duidelijk was 
dit met name bij het Zaagje. Daarvan vonden we bijna uitslui
tend doosjes en niet de "vlindervorm", waardoor ze nog levend 
leken. Deze "doosjes-vorm" kan optreden ais, na een zekere tijd, 
het ligament losser wordt. Wanneer de schelpen dan in de bran
ding heen en weer bewegen kunnen ze de gemakkelijker te rollen 
doosjes-vorm aannemen. Overigens moet het Zaagje heel sterk 
geleden hebben van de strenge winter want we vonden geen enkel 
levend exemplaar.

Wat het aanspoelen van de ongewone soorten van verder 
uit de kust betreft, meen ik dat ook hier de uitzonderlijke kou
de er voor een groot deel de oorzaak van is. Een aantal dieren 
verzwakken, worden uitgespoeld, kunnen zich niet meer opnieuw 
ingraven, komen uiteindelijk vlak onder de kust of in de bran- 
dingszone. terecht en dan is het maar een kleine stap naar het 
strand zelf. Ik denk dat dit b.v. het geval moet geweest zijn 
voor de Dosinia's, de Solens, de Sabelscheden en ook voor krab
ben ais Thia en Corystes.

Eenmaal op het strand geworpen materiaal kan dus ver
schillende keren onder het zand terechtkomen en weer blootspoe- 1 
len alvorens definitief te verdwijnen (door breken of dieper 
wegzinken in het zand). Zo kon ik op 11 september '85, toen 
ik opnieuw een bezoekje bracht aan dit strand nog steeds mate
riaal vinden dat duidelijk afkomstig was van dezelfde periode. 
Maar de kwaliteit was heel wat minder, naast natuurlijk de klei
nere hoeveelheden. Zo had de ene Cultellus op die dag gevonden 
bijna geen periostracum meer en was het moeilijk nog een gave 
Solen doublet te vinden. De schelpen waren bovendien duidelijk

door het rollen meer afge

mat ytnatuA Pult.<<< Sotan
(uit Prud'homme van Reine, 1979)



Dit hele verhaal om eens aan te tonen dat ais je re
gelmatig het strand bezoekt er steeds weer iets nieuws te bele
ven valt en je op den duur gaat letten op allerlei fenomenen 
van langere of kortere duur die op en rond het strand gebeuren.

Tot slot nóg een opmerking in verband met de vondsten 
van de Zwaardschede Cu.tte.JLta/> pettuctduA (Pennant). Zoals ge
zegd vonden we er 36. Het was echter wel eigenaardig dat we 
er in 't begin van de excursie geen vonden en pas toen iemand 
een eerste exemplaar had opgeraapt iedereen er begon te vinden. 
Ter illustratie het volgende verhaal. Alles begon toen onder
getekende op een bepaald moment opmerkte "hier zou je nu eigen
lijk wel eens CuttettuA pettucèduA kunnen vinden". Mijn woor
den waren nog niet koud toen Rika Goethals, meteen de daad bij 
het woord voegde en er één van voor haar voeten opraapte. En 
ais er één ligt, liggen er meerdere. Inderdaad op dezelfde 
plaats raapte ze er nog 2 op. Meteen was ieders aandacht ge
scherpt. Toen we allemaal begonnen uit te kijken naar Cultel
lus tussen het fijnere aanspoelsel vonden we geregeld exempla
ren. En bij het terugkeren langs het al eerder "afgezochte" 
traject werden vervolgens nog een tiental "overkeken" exempla
ren opgeraapt I Sommigen lagen zelfs zomaar bovenop het aanspoel
sel! We hadden er dus voordien niet op gelet. En wij waren nu 
toch echt geen onervaren strandjutters. Veel exemplaren lagen 
ook aan de basis van aanspoelseldriehoekjes van fijner materiaal, 
precies ais waren ze daar door een laatste golf achtergelaten.

Ik vraag me eigenlijk af of we ooit wel CuttettuA pet- 
luctduA (Pennant) zouden opgemerkt hebben zonder die eerste, 
eerder toevallige vondst. Het is in dat verband overigens een 
gekend en reeds onderzocht fenomeen, dat eenmaal de blik inge
steld is op een bepaalde vorm, die vorm ook gemakkelijker tus
sen andere vormen opgemerkt wordt. Overigens is het ook zo dat 
ais we al op voorhand verwachten iets niet aan te treffen onze 
geest, onze blik, daar dus niet op ingesteld is en we er dan 
ook gemakkelijker overheen kijken. Misschien was dat bij ons 
ook het geval bij de aanvang van de excursie? Een en ander werpt 
wel een ander licht op het al dan niet voorkomen van bepaalde 
soorten. Soms is het misschien beter te schrijven dat ze niet 
werden gevonden! Het is mij overigens al opgevallen dat ais we 
er eenmaal naar uit kijken bepaalde soorten lang niet zo zeld
zaam zijn ais wel wordt gedacht. Ik derlk b.v. aan het Schepje, 
en aan het Breedpootkrabbetje. Wat weer niet wil zeggen dat
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CultclluA pclluciduA (Pennant) altijd zo talrijk zal zijn, 
maar misschien toch wel algemener dan we dachten.

Tot besluit van dit eerder "filosofisch" stukje nog 
de moraal van het verhaal : ga er dus niet te snel van uit dat 
bepaalde, zgn. zeldzame soorten toch wel niet te vinden zullen 
zijn. Integendeel, bereid je vóór een excursie mentaal gron
dig voor op wat je zou kunnen vinden en willen aantreffen, b.v. 
door voordien een paar afbeeldingen te bekijken of echte exem
plaren. Het vormbeeld nietwaar. Succes!
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