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 • Toon Jofm van G-ompel oens de oude stadsarchieven van Blan-
JmUuexge d o orenuiatar dn^kwam hij tot de volgende ontdekking:
De Blankenbergse stadsrekening vertoont sedert de 15de eeuw 
regelmatig uitgaven voor de viering van va s tena vond, waar "bij
telkens een bruinvis geschonken werd 
vb in 1424 (!)

ui de stad "Brugge:
}"Bctaelt van 1 meerzv/ine( ^bruinvis ) dat ghepr os entwert 

v/as de stode van Brugghc,upte grote vastenavond,ghelyc 
dat wy ghecostumeerd zyn . "

Een dergelijke vormolding is praktisch elk jaar in do onkosten 
terug te vinden.

Verdor nog deze gegevens:
11-IX-1880 werd een stour(Acipenser sturio) gevangen/door 

Blankonbergso vissers: 2,55 m lang, 160 kg zwaar,waaryfin de 
kop 45 kg Woog.

lí-

\ 8-X-l887 word een hani gevangen door Blankenbergs o yissors: 
,35 m lang en 160 kg zwaar.  —  |

yin do 2d .e helft van ae 19de eeuw werd oon v/al vis ofsgomerkt 
voor Blankenberge:racn zag zijn fontein spuiten.Enkcld vissers 
staken met hun sloepen in zoe,en or werd met een geweer op 
hot dior geschoten,dat evenwel kan ontsnappen. ;} ¡< , 1 J;Wellicht zou het de moeite zijn ais ooi: oons in do archieven 
van Sudoro kustgomcenten zou geplo&vn worden naar dcrgclljke 
gogev^« ■' F II
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VONDSTEN VAN CERASTODERMA GIÄUCUM (BEUSIMB)'
-R037Ö. het jaar 1 965/ vonden te Zeebrugge ais gevolg Van de 

aan de gang zijnde baggerwerken rond de haven;grote opsjjuitings- 
werken plaats, mede door deze werkzaamheden is in deze periode 
de zogenaamde "put" binhen het havengebied ván Zeebruggó ont
staan. Het- zand dat doof ¡de zuigers werd bovengehaald wèéd op 
de slikken tussen de afvoerkanalen en hot Boudewijnkanjäßf. 
opgespoten.Men spoot echter nipt hot volledige gedceltej vol; 
een groot stuk tussen.het Boudewijnkanaal en waar momenteel 
de gebouwen van do ze óm ach tb as i s staan bloei1 nog slik,'alsook 
een groot gedeelte ( + 1 50 x 100m) tussen respectievclijk 
ma.rinoh.aven en afvoerkanalen bleef open.Dit laatste gedeelte ; 
omvatte een waterplas die aan het eb-vlood ritme onttrokken 
was doordat rondomrond zand was opgespoten.

Oorspronkelijk moeten in di u water nog de moeste., zeeorga
nismen geleefd hebben dio v/e anders ook aantroffen o$;' doppen 
slikgobieden.Ik herinner mij nog goed dat or destijds enorm 
veel strandkrabbon (Carcinus ma-onas D.)te vindon waren,maal’ 
op de lange duur zijn al doze krabben verdwenen ais govolg\ 
yan do ontzilting yan het water.



rcTcoovn i jv h. b ik hot slik (cTeze iiaam gaven we aan 
gans hot gebiea) pas goed ¿onnrm eind ’69 begin - '!7D;
het wat or was toen vermoed olijk al goed mui Scworden..Rond 
dio tijd troffen wc in de plas veel zocsla (Ulva lactuca h.. ) 
en darmwier (Enteromorpha spec.)aan,alsook oen bepaald soort 
zeegras dat door heel wat watervogels heel gegeerd was. 
langs de waterkant vonden we regelmatig lego kleppen van 
kokkels (Cerastoderma edule 1. ) • en nonnetjes (Macoma, balthica) , 
levend op de groenwieren troffen we in overvloedhet brakwater-
óarmvJiex'
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vliegensvlug 
zwemmen;het

roods sterk 
leven waren niot

horentje (Peringia ulve- Pennant) aan. 
.Regelmatig vingen we ook een puitaal 
(Zoarces viviparus L.) en 3-doornige ste
if elbaarsjes(Gasterosteus aculeatus 1., ). 
Janneer men soms enkele meter in het 
water ging kon men soms een platvis 

■ naar dieper water zien 
waren vaak vrij grote exem

plaren die voor zover ik mij herinner 
nooit oranje vlekken op hun rug.hadden, 
wat dan ook doet vermoeden dat het geen 
schollen maar wel degelijk botten 
(Platichthys flesus 1.) war en.
Tijdens de zomermaanden daarentegen zat 

de put vol met grondels : dikkopjes(Poma
toschistus minutus) en/of Brakwatergren
deis (Pomatoschistus microps - kr^yer) 
Vooral het talrijk voorkomen van de puit- 
aal en de bot wijsui erop dat het v/ater 

was;andere vissen die ook langs onze kust 
die put torug to vinden/De puitaal ver

draagt een ziliingsgraad tot ,terwijl do bot tot bijna 
zoet water ve' ’aa,

In maart 173 is men begonnen met hot leegpompen van 
do plas;in de loop van opril nog van datzelfde jaar word de 
put helemaal leeg gemaakt;.
We verzamelden toen hooi wat molluskon,het merendeel waron
kokkels die op de 
Uit de' slijkbcdem 
de s tranig.

bodem van het meer waren achtergebleven, 
groeven we ook veel levende exemplaren van 
-arenario. B. ) en enkele platte slijkgapers 

osta) op.Hot voorkomen van deze 
enigszins verwonderlijk,blijkbaar kunnen deze 

vrij goed aanpassen aan het veranderende milieu.
(Scrobicularia plana - Da 
soorten lijkt 
dieren zich
Bij de drooglegging block do put ook t 
door rio gewone paling (Anguilla 
exemplaren al een lengte

anguilla
Iri ik 
L.)

bewoond
waarvau

bereikt hadden;doze
to zi j n
ornmige 

dieren
gevangen.

van ± 70 cm 
werden dan ook gretig door menig visser 
Bij het verzamelen van de kokkels viel mij. vooral op dat '•* 
daar ook eigenaardige,langgerekte exemplaren bijzaten;ik raad
pleegde terstond mijn Bob Entrop "Schelpen vinden en herken
nen, on merkte op dat het hior om vormvariëteiten van de 
gewone kokkel noest gaan.



Vroeger besteedde ik nooit erg ver.;! "aandacht aan deze 
kokkels?elke poging om ze te determineren strandde telkens 
0p'”het probleem bij welke variëteit ze ergenlijk behoorden: 
Cardium eduleLyar.lamarcki Reeve of Cardium edule L.var. 
paludosa B.P.P..
De laatste tijd kwam oil deze kokkels mij ocla tor meerdere 
malen ondèr ogen,met name van de opgespoten terreinen in het . 
Zeobrugse;de aldaar gevonden exemplaren hebben echter duide
lijk hot voorkomen van fossielen,vermoodc-lijk van Pleistocene 
en sporadisch ook exemplaren van Eolooene ouderdom.
Onlangs verscheen in Bast oria ooi: een artikel gewijd aan de 
Cardiidae van de Nederlandse stranden:alsook verscheen recen
telijk een artikel over Ceras buderna giavoou (Brug!ère) in 
de rooks zeebiologische documentatie van ó.e stichting'Biologia 
Maritima. Daar ik nu over wat meer informatie over het voor
komen en de nomenclatuur van de- schelp b eu chi.: te kwam ik tot 
het besluit dat de kokkels die ik o oti cm j •. Vo rmvari ë t ei t en
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beschouv/de wel degelijk tot de soort Cor. ;ieder ma glaucum 
(Brugière) behoorden.De vormvariotoiton lom..- aoki on paludosa 
vallen tegenwoordig onder één soort/rrm-iclijk Cerastoderma 
glaucum (Brugiëro).Deze soort 1
te onderscheiden van Cerastoderma 
edule L. qua vorm door bon vol--, 
lengd achterste gedeelte,v/a vvory 
de achterrand vrijwel recht is mot, 
zwak ontwikkelde ribben,dit in 
tegenstelling mot Cerastoderma., 
edule L. die geen verlengd achter
ste gedeelte heeft /waarvan de 
achterrand gegolfd is er de rib
ben goed ontwikkeld zijn,Qua bio
toop kunnen we zeggen dat Cor.gl. 
meestal voorkomt in beschutte 
kustwateren,veelal in brakwatei- 
Cer.od. daarentegen loont voor in 
gebieden onderhevig’ e,an. eb en 
vloed.

Alle kokkels dic ik ver
zamelde waren wol degalij.L'? dode 
exemplaren?buiten de schelpen dic 
duidelijk tot Cerastoderma glaucum 
(Brugi ère)b oho o rd en'zater er o ok 
enkele juveniele exemplaren- bij uzi
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Eoc-iVjk.:r te herkennen
zi'jn ais Cer.gl. (afmetingen. van fie groats cu exemplar sil:

2.50- 3,00 en; Do loligo schelpen vanL: 3 > 50- 4,00 en ; • ¿i; c.-jk 
Cerastoderma edule L. zíjn vermoed ellj'k dieron dio al erikole 
jaren dood waren,dit valt op doordat bij de moeste gewone 
kokkels de opprhuid grotendeels verdwenen lm. Bij exemplaren 
van Cerastoderma glaucum (Brugièro) is de opperhuid nog vrij 
intact aanwezig.De gewone kokkels neigen daarbij af naar de 
vorm die loeft in slijk erige boden ?dezo vol m v.ordt gekenmerkt 
door ongeli jkzi jdigheid, waarbij de acht‘.o rend cun min of neer



rechte zijde vertoont (naar niet verlengd zoals hij Cer.gl„). 
Deze kokkels waren dan ook vornoodelijk de oorspronkelijke 
"bewoners van do slikpiatun binnen de haven.

Door hot feit dat Cerastoderma glaucum(Brugièro) de 
laatste' paar jaren dikwijls in de actualiteit io gekonon 
hchhon wij er neer. aandacht aan hesteod on is hot tot ons 
doorgedrongen dat zij ook recent aan onze Belgisoho kust 
werden gevonden.Volgons hij bost-aat do mogelijkheid dat zij 
nog op andere plaatsten aan ona o kust kunnen vo o rk ön on, hi or-- 
hij kunnen wo op .een rijtje de eventuo .1 geschikte biotopen 
aflopen :het Zwin,do spuikon van Slank enb erge,d e spuikon van 
Oostende,en in do Yzornonding.Waarnemingen zullen echter 
rio o ton uitwijzen of Cer.gl. al dan niet op dozo plaatsen voor- 
kont.dvcnhuclc verzamelaars van fossiolc exemplar on van Cor. 
gi kunnen terecht op de stranden tussen Zcebrugge (-vaarten) 
en Het Zoete; vele honderden exemplaren liggen cia\r voor het 
rapen.

Bnnanuel Dumoulin
Geraadpleegdo literatuur;

Basteri?. (Tijdschrift van de Nederlandse Malöcologische
Vereniging) Vol.41>h° 1-4,pp21-32 ; Vol. 42,14° 4-6,pp.49-65

Bob hntrop - Schelpen vinden en herkennen
Vita'Marina (Zeebiologische documentatie van.do Stichting 

Biologia Maritima) ~ Twceklcppigen ,pp„157"l62
Max Poli - Poissons Marins (1947)

Hier dó toestand van het Slik.to Zeebruggo rond het 
begin van de jaron 170.monontoel is do toostand erg veranderd, 
toch kan men zich nog enig idoo geven van waar do1put! noct 
gelogeiyhebbc-n.
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