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de haring en de ansjovis verdwe- 
nen. Ook het zeegras in de 
Waddenzee verdween met de daar- 
bij behorende fauna, zoals de trom- 
petterzeenaald (Syngncztlzus typlzle) 
en het vliezig drijthoorntje (Rissoa 
menll›rclna('ea). In de jaren zeven- 
tig en tachtig verdwenen er ook 
soorten waarvan niet duidelijk kon 
worden vastgesteld wat de oorzaak 
van het verdwijnen was, zoals de 
horsmakreel. De schar die vroeger 
algemeen was, is nu zeldzaam. 
Vele algemene soorten ongewervel- 
de dieren zijn of sterk afgenomen 
of verdwenen, zoals brokkelsterren 
en zeeanjelieren. Hetzelfde geldt 
ook voor de bruinwieren die vroe- 
ger zeer algemeen waren 
(Schrieken 1981). In een poging 
om de langzame veranderingen in 
de vegetatie en de fauna vast te 
leggen die we aantreffen op de ste- 
nen die regelmatig door zeewater 
worden overspoeld, heb ik vanaf 
februari 1982 op drie geselecteerde 
locaties het oppervlak van een aan- 

V 

wordt dit hoofd aangeduid met de 
naam Het Kromme Hoofd. Het 
hoofd ligt in de onmiddellijke 
nabijheid van de kustwachttoren in 
Huisduinen. De tweede locatie ligt 
op het Wierhoofd. Het is gelegen 
aan de westzijde van de Veerhaven. 
Ik heb daar op dicht bij elkaar lig- 
gende plaatsen diverse stenen gefo- 
tografeerd. De derde locatie lag in 
de Veerhaven. Bij aanpassing van 
de steiger voor de Texelse boot is 
die helaas in 1985 verdwenen. 
Hieronder volgt een beschrijving 
van de soorten die ik gedurende 
bijna 25 jaar op de twee eerstge- 
noemde stenen heb aangetroffen. 

Het Kromme Hoofd 
De steen raakt jaarlijks in het vroe- 
ge voorjaar begroeid met huizen- 
bouwende kiezel vieren. In 1984 
werden in een monster Navicula 
delogneí en N. pseudo('ocomoídes 
gevonden (determinatie P. Houpt). 
Deze worden in de loop van het 
seizoen vervangen door groenwie- 

wen op de 
De schrijver is geboren en getogen 
in Den Helder en de Helderse 
Zeedijk heeft veel bijgedragen aan 
zijn belangstelling voor de natuur 
HU heeft kunnen vaststellen, dat er 
in de loop van meer dan een halve 
eeuw veel in de directe omgeving 
is veranderd 

Wierhoofd, overzicht westzfide, waar 
de stenen liggen. 3- 12- 1983 

se Zeedijk 
gefotogra- 

n ZO ver 
aleer ligt aan 

ren. In oktober 2000 en februari 
2004 bezocht Herre Steginga, de 
wierenspecialist van het Nationaal 
Herbarium, de plek. Hij vond de 
volgende soorten: darm vier 
(E/ztemmorplza proiIfèra) met als 
epifyt A('I'0('/1(/(›t[uI7I seczmdatum, 
zeesla (Ulva la('t1!('(1), purperwier 
(P  o rplzyra umbilic'alís), donker 
buiswier (Polysiplzonía stricra en P. 
I1igre.s*('e12s) en Iers mos (Chondrus 
críspus). 
Omdat ik de indruk had, dat met 
name de grote bruin vieren vinger- 
wier (Laminuría clígitara) en sui- 
kerwier (Laminaria .s*ac'c'/zarina) 
achteruit zijn gegaan, heb ik me 
aanvankelijk proberen te richten op 
het wel en wee van deze soorten. 
In feite ligt de door mij gebruikte 
steen echter te hoog in de getijden- 
zone om een representatief beeld 
voor deze soorten te geven. Het 
vingerwier groeit uitsluitend op een 
zijkant van de steen en het suiker- 
wier is er in het geheel niet op aan- 
getroffen. Bij de start van mijn 
onderzoek in februari 1982 was er 
slechts één kleine plant vingerwier 
aanwezig. Tot 1984 nam de 
begroeiing toe. Er stond toen een 
rij grote planten aan de westelijke 
zijkant. In 1985, na een ijswinter 
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• Kromme Hoofd, steen in zand, 9-3- 7996. 

verdwenen alle planten. In 1987 
werden ze weer gevonden. Ook 
deze keer groeiden ze uit tot grote 
planten die tijdens de strenge win- 
ter van 1991 het loodje legden, 
maar in de daar op volgende zomer 
vestigden zich weer nieuwe planten 
om in 1994 weer te verdwijnen. 
November 1995 werden er kleine 
plantjes gevonden, die op hun beurt 
in 1996 weer verdwenen. Pas in 
1999 werden ze terug gevonden. 
Sindsdien is er geen vingerwier 
meer op de steen aangetroffen. 
Volgens mij speelt de grote hoeveel- 
heid zand die in die periode op die 
plaats is terecht gekomen een rol. 
Beide soorten waren voor 1960 
heel algemeen (Den Hartog, 1959). 
Er zijn nu nog maar een paar plaat- 
sen waar deze soorten worden aan- 
getroffen: in de omgeving van het 
Molenstenenhoofd, het Kaaphoofd 
en bij Fort Harsens. 

Naast verandering in het voorko- 
men van de genoemde bruinwieren, 

heb ik andere interessante ontwik- 
kelingen waargenomen. Sommige 
traden in de loop der jaren op, 
andere hadden een seizoensgebon- 
den karakter. Zo was in april 1982 
de steen bedekt met een dikke laag 
modder. Hierin vond ik wormen- 
huizen van de worm Pols(lora cf 
ciliata, huizenbouwende kiezelwie- 
ren en draadwormen. Ook in de 
jaren 1983, 1984 en 1992 trof ik 
die aan. 
Jaarlijks in juli en augustus valt er 
mosselbroed dat de gehele steen 
bedekt. ln de loop van de tijd 
groeien de mossels door plaatsge- 
brek vrij van de steen, doordat ze 
elkaar tijdens de groei als het ware 
omhoogduwen en worden er tij- 
dens een storm stukken afgerukt. 
Tussen de mosselen hopen zich 
schelpfragmenten op. Na enige tijd 
trekken de mosselen zich terug 
naar het hoogste oostelijke deel 
van de steen. "s Zomers worden de 
mosselen overgroeid met 
zeesla/darmwier. Op de mosselen 

vestigen zich zeepokken (Elmíníus 
nzoclestzls). Ertussen worden jonge 
strandkrabben (Carcinus mczønas), 
zeepissebedden (lclothea halt/zíca), 
wormen (Nareis a'í\*ersicolor), ali- 
kruiken (Littorina líftorea) en vlo- 
kreeften (Gammarus spe'. ) aange- 
troffen. Tijdens een ijswinter wordt 
alle begroeiing van de steen 
geschraapt. 
Vroeger werden schaalhoorns 
(Patella Vulgata) op de dijk verza- 
meld, die aanspoelden aan de voet- 
jes van riem wier (Hímantlzulia 
elongatu). Riemwier spoelt tijdens 
stormachtig weer in grote hoeveel- 
heden aan. De lange slingers ont- 
spuiten aan een voet (thallus) die 
soms weer is vastgehecht aan een 
schaalhoorn, oester of ander 
schelpdier. Sinds 1995 worden er 
op de dijk echter exemplaren van 
de schaalhoorn aangetroffen die 
zich hier zelfstandig hebben 
gevestigd. In de omgeving van het 
Kromme Hoofd vond ik tientallen 
exemplaren. › 
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• Veerhaven, overzicht, 4-4 - 7985. 

Het Wierhoofd 
Op deze plaats werd ik genood- 
zaakt een aantal malen van steen te 
veranderen. In 1994 is het hoofd 
van een laag bitumen voorzien 
waardoor de steen die ik uitgeko- 
zen had, verdween. Ter vervanging 
koos ik een nieuwe steen die vlak- 
bij gelegen was. Ook die steen is in 
1995 vervangen door een nieuwe. 
Het probleem met die laatste steen 
is, dat hij zelden voldoende boven 
water komt. Vandaar dat ik in 1998 
twee nieuwe stenen heb uitgezocht. 
Eén ligt aan de voet van het hoofd, 
met een oppervlakte 105 X 40 cm. 
De ligging van het hoogste punt is 
-70 NAP. De tweede steen ligt aan 
de noordwestzijde van het hoofd, 
met een oppervlakte van 80 X 50 
cm, waarvan de ligging van het 
hoogste punt -95 NAP is. Deze 
stenen liggen aan de westzijde van 
het Wierhoofd. 
Op 26 april 1982 was de eerste 
steen bedekt met een dikke laag 
modder. Deze laag bestond uit wor- 
menhuizen van Pol .\*dor ciliata, 
huizenbouwer de kiezel vieren, een 
stijf groen vier (Cllaetomorp/za 
spec.) en draadwormen. ln 1983, 
1984 en 1992 werd deze modder- 
laag weer aangetroffen. 
Al deze stenen onderscheiden zich 
van de steen op het Kromme 

Hoofd door een gevarieerdere en 
weelderiger vergroei. Met name 
Iers mos is dominant, ook hoorn- 
tjeswier (Ccramíum spe . )  en pur- 
perwier zijn in grotere getale aan- 
wezig. De hoogteverschillen ten 
opzichte van NAP spelen hierbij 
een rol. In de getijdenzone is de 
mate van onderdompeling door het 
zoute water namelijk een belangrij- 
ke factor die mede de zonering van 
de verschillende soorten zeewier 
bepaal. 
In februari 1984 bleek een monster 
van huizenbouwende kiezel wieren 
te bestaan uit de soorten Navicula 
delognei en Navi('ul(1 pscucloco- 
moicles (determinatie P. Houpt). 
Op deze kiezel vieren bevond zich 
een slijkgarnaal (Corophíum sexfo- 
ni). In juni 1984 werd fijne vlies- 
celpoliep (Memhranipora membra- 
nacea) aangetroffen. In de winter 
van 1985 werd door ijsgang de 
hele steen kaal geschraapt, maar in 
maart 1985 waren er weer huizen- 
bouwende kiezel vieren aanwezig. 
Zeesla en buiswier (Polysíp/2(›11ia 
/zigrescens) kwamen in mei 1998 
voor, de wieren op de steen waren 
begroeid met een mosdier (Electra 
pilot). In oktober 2000 werd 
knoopwier (Gracilaria verrucosa) 
aangetroffen. Drie soorten zeepok- 
ken zijn algemeen: de Nieuwzee- 

lande en de gekartelde zeepok en 
de brakwaterpok. 

De Veerhaven 
De stenen lagen tegenover het 
Peperhuisje. De ingang van de 
veerhaven is een van de laatste 
plaatsen waar nog iets te zien is 
van de rijke bruinwier-zone, met 
name blaas vier (Ficus vøsí('0l0- 
sus) is algemeen. Ook op de stenen 
waren enige planten van blaaswier 
en gezaagde zee-eik (Ficus serra- 
tus) aanwezig. In het najaar van 
1985 werd door aanpassing van de 
steiger voor de Texelse Boot het 
hele stuk dijk vergraven. Daarna 
heb ik daar geen waarnemingen 
meer gedaan. Tijdens een bezoek in 
september 2004 aan de Veerhaven 
bij laag water, blijkt dat er zich 
weer rink wat blaaswier heeft 
gevestigd. De gezaagde zee-eik 
ontbrak. Opvallend waren echter de 
grote aantallen Japanse oesters 
(Crassostrea g i g a )  en enkele 
schaalhooms ter plaatse. 

Conclusies 
Drieëntwintig jaar heb ik de 
begroeiing en fauna van een aantal 
stenen op de Helderse zeedijk 
gevolgd. Voor dit soort vegetatie en 
fauna is dat een periode, waarin je 
moeilijk kunt vaststellen of er spra- 
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ke is van een achteruitgang van 
aantallen en variatie aan soorten. 
Ook de schaal van het onderzoek; 
heeft zijn beperkingen. Een pro- 
bleem is bovendien, dat langdui 
onderzoek wordt bemoeilijkt door 
het veranderen, vervangen of 
bewerken van stenen in de loop 
van de tijd. Met name de bruinwie- 
ren leken in die periode sterk 
achteruitgegaan, maar het interes- 
sante is, dat er in 2005 op het 
Kromme Hoofd, het Kaaphoofd en 
het hoofd aan de oostzijde van de 
Veerhaven weer linke hoeveelhe- 
den vingerwier werden gevonden. 

Om een beter beeld te krijgen van 
de veranderingen, is het noodzake- 
lijk dat de waarnemingen op soort- 
niveau worden uitgebreid en nauw- 
keurige kwantitatieve tellingen 
worden verricht. 

Dankwoord 
Zonder hulp kun je dit soort werk 
niet doen. Ik dank de mensen van 
Rijkswaterstaat en hun opvolgers 
van het Hoogheemraadschap voor 
hun medewerking. De ex-collega"s 
van TNO voor hun stimulans, hulp 
en advies en Herre Stegenga voor 
de determinaties van de wieren. . Kromme Hoofd, vingen vien 21-3-2004 

Ben Schrieken 
Willem Baren tzs traa t 190, 
1782 WL Den Helden 
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