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WIERGLOOIINGEN. 
I I . DE KOFFIEHOEK (THOLEN). 

WE zagen de vorige keer iets van een typische Schelde-wierglooiing. Die, 
welke ik voor ditmaal op het oog heb, is nog vollediger. In Bergen op 
Zoom kwamen we niet verder dan de blaas wier-gordel. Dan bleven we 

in het slik steken. Dat is bij de glooiing voor vandaag niet het geval, als we tenminste 
den tijd voor ons bezoek goed kiezen. Dat moet dan liefst zijn tusschen Februari 
en April. Dan zijn we nog net in het jaargetijde van de bijzonder lage ebbsn. Een 
paar dagen na nieuwe- en na volle maan loopt het water in die maanden af tot 2.IO 
a 2.19 — A.P., terwijl het later in het jaar meest niet verder gaat dan 1.70 a 1.80. 
•— A. P. De getijtafel1) moet dus dienst doen, om het beste tijdstip op te zoeken. 

Ik wil U ditmaal brengen op de zuidoost-punt van het eiland Tholen, op den 
hoek van Eendracht en Ooster-Schelde. Ik heb dat plekje leeren kennen door mijn 

1) Aanbevelenswaardig is die. bewerkt en uitgegeven door het departement van Water
staat. Verkrijgbaar bij Gebr. van Cleef, Den Haag èi / 0.75 (ook door den boekhandel!) 
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Fig. i i . Omgeving van de Koffiehook. Schaal ± x : 40.000. 

leerling E. Spaan en samen hebben wij er sinds dien menigen middag allergenoeg-
lijkst doorgebracht. Visschers kennen het punt als „de Deurloo". De dijk rond de 
Deurloo-polder heeft daar n.1. een aanlegsteiger voor het vervoer van suikerbieten. 

We kunnen er het gemakkelijkst heen wandelen langs den Eendrachtdijk van 
Tholen af ( 3 ^ K.M.). Per fiets 
kunnen we langs een soms bereid-
baar binnenpaadje er mogelijk 
iets vlugger komen. De gordels 
van platwier, knoopwier en blaas-
wier komen hier net eender voor 
als te Bergen op Zoom, maar 
veel dieren vinden we.daar tus
schen niet. De vier kreulielsoorten 
(fig. 5) heb ik hier alle wel eens 
gevonden, maar lang niet zoo 
geregeld als aan den Brabant-
schen wal. De gewone kreukel 

komt nog het meest voor. Het keverslakje (fig. 9) is er ook zoo veelvuldig niet. 
Slechts een enkelen keer zag ik het beest hier en dan nog in vrij kleine exemplaren. 

Wat we echter al direct als nieuwe vondst kunnen boeken, is het roodwiertje, 
dat op de licht groenbruine plant van het knoopwier welig tiert. Stijve donker-
wijnroode 3—5 c.M. lange takjes zijn 
het, die een vrij massief, kogelvor-
mig klompje vormen. Als ge een 
Tami-zakmicroscoop bij uhebt , kunt 
ge het determineeren als een soort 
boompjeswier: Polysiphonia fasti-
giata. 

Wanneer het water dan verder 
gezakt is, komt onder de gordel 
blaaswier (Fucus vesiculosus) een 
nieuwe wier-bank bloot en wel een 
van het zaagwier (Fucus serratus). 
Nu hebben we de vier soorten bruin-
wier, die hier te vinden zijn, bij elkaar 
'en kunnen wij ze eens goed vergelijken. 

Het gemakkelijkst te onderscheiden 
is het knoopwier, dat een lichtere 
kleur heeft, olijfgrotn. Het vormt ook langere planten. Slierten van 2 M, lengte zijn er 
niet zeldzaam. Deze hebben dan een bandvormig loof zonder middennerf, met + eivor
mige luchtblazen er in, die bij forsche planten wel 5 c.M. lang zijn. Bovenaan de plant 
komen al of niet aan steekjes de min of meer knotsvormiga voortplantingsorganen. 

-

l 'ig. 12. Fucus serratus op het „rif" v o o r d e Koffiehoek 
bij afgaand tij. Ertusschen: Codium en Chondrus. Op 

het s teenblok vooraan: Fucus vesiculosus. 
23. VI . 1924. Foto Stort. 
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Dan de soorten van het geslacht Fucus. Die zijn alle veel donkerder, bij eb zelfs 
zwart van droogte. Ze hebben alle een soort middennerf. Een er van, Fucus serratus, 
het zaagwier, is heel gemakkelijk te herkennen aan zijn breed loof met gezaagden 
rand zonder luchtblazen. Deze heeft zijn voortplantingsorganen van Juli tot April. 

De twee andere soorten lijken meer op elkaar. Voor de afbeelding heb ik een 
paar takjes genomen, die nog al duidelijk verschillen, maar dikwijls is het lang 
zoo sterk niet. Van het zaagwier zijn beide te onderscheiden door hun niet-gezaagden 
rand. Het blaaswier heeft langer loof (tot i Meter) met meest flinke luchtblazen, 
die volgens de boeken netjes paarsgewijze naast een middennerf moeten zitten. 
Het platwier is korter (20 a 50 c.M.) en heeft die drijfblazen niet. Bij het blaaswier 
is de steel van het loof meest samengedrukt en soms maar erg smal. Doch duidelijk 
zijn nog de voortplantingsorganen. Bij het platwier zijn die, zooals op de teekening 

Fig. 13, De vier bruin wier-soorten van de glooiing. 

aangegeven is, nog door een rand bladweefsel omzoomd, terwijl dat bij het blaas
wier niet het geval is. Dan zijn er nog zeer belangrijke inwendige kenmerken, maar 
die komen in een volgend artikel wel nader te pas. 

Maar wat hier aan de Schelde het herkennen gemakkelijk maakt: beide soorten 
groeien zoo ver uit elkaar, dat men ze daaraan alleen al kan onderscheiden op 
afstand, b.v. met een kijker. Ik heb ze hier nog nooit tusschen elkaar door zien 
groeien. 

Op het zaagwier ziet ge grijsbruine, eenigszins gebogen takjes, die ge allicht ook 
voor algen houdt. Als ge een flinke loupe of een microscoop te hulp neemt, merkt 
ge wel, dat het geen plant is. Het is dan ook het kleine tandhoornkoraal (Sertularia 
pumilia) dat uit, tot 3 c.M. lange, onvertakte hoomige draadjes bestaat, waar de 
kleine, niet door een klokje beschutte poliepen juist tegenover elkaar zitten. Met 
zulke draden is het breede loof van het zaagwier dan bijna geheel bedekt. 
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lersch mos. (Vt x nat. gr.). 

Op andere takken er van komen nog echte wieren voor: grijze kwasten van 
Pylaiella. 

Intusschen is het water weer een eind gezakt. Nu moeten we zorgen, juist op 
den hoek van de Eendracht te zijn. Daar (boven letter W. in het schetskaartje) 
rijkt in het overigens diepere water een soort rif, waar de ebstroom nu nog met 

kracht overheen gaat. Hebt ge hooge laarzen 
meegebracht, dan kunt ge er al direct een kijkje 
nemen. Moet ge het zonder zulke, in den win
terdag eigenlijk onmisbare uitrustingsstukken 
stellen; dan maar even wachten! Gaandeweg 
volgen we dan het tij en zoo komen we dan 
ook onder de zaagwier-gordel, waar een strook 
van het donker purperbruine lersch mos 
(Chondrus crispus) begint. Volop groaien de 
planten er, gemengd met groote groene bladen 

zeesla (Ulva Lactuca). Hier worden ook heel talrijk op de steenen de mooie witte 
zeepokken (fig. 17) die trouwens hoogerop ook al waren. Als mijn determinatie goed 
is, vindt U er ook Callithamnion en Delesseria. Maar ik heb geen van beide rood-
wieren er nog ooit fructificeerend aan kunnen treffen en dus geef ik U den naam 
onder alle voorbehoud. 

Wel kan ik U iets lager dan de 
plek, waar we nu nog juist kunnen 
staan, wijzen een f linken mosselaan
slag met weer heel wat zeepokken en 
soms enkele zeesterren. Hebben we 
het bijzonder getroffen met het tij, 
dan komt er nog een gordel bereik
baar, n.1. met wormhuisjes van de 
schelpkokcrworm Lanice conchilega. 
Wat mogelijk nog dieper zit, weet ik 
niet. Wel heb ik hier al getracht 
duikend de glooiing nog verder na 
te gaan, maar ik heb nog niets anders 
te pakken kunnen krijgen dan veters 
(Chorda filum), meters lange, holle 
on vertakte, glibberige snoeren bruin-
wier, die ergens aan een schelp of een 

steen in de geul vastzitten en verder natuurlijk ook het zeegras (Zostera marina 
en Z. nana). Maar al deze soorten groeien hier en daar in de slikke en zijn dus 
niet kenmerkend voor de glooiingen. 

Intusschen is de kentering van het tij gekomen. Heel langzaam begint het water 
weer te stijgen. We moeten dan nog even iets westelijk kijken. Daar ligt schuin 

Fig. 15. Zandplaat met wiudribbeliugen (links) en met 
aangespoelde brokjes hout, Uuccinum-eieren e. d. (rechts) 

in de Koffiehoek. 
7, Hl . 1923. Foto SLOFF. 
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voor den hoek, die hier tusschen de dijkgedeelten opengelaten is, een zandplaat. 
(aangegeven op het schetskaartje fig u ) . De zeezijde ervan is mooi zandigen vertoont 
zelfs al duidelijke golfribbelingen. Aan den landkant is tusschen de bank en de glooiing 
een ondiepe plas, op een punt zoo smal, dat ge er nu bij het laagst van de eb zelfs 
gemakkelijk over heen stapt. Eigenaardig ziet de bodem er hier echter uit: het zand 
is overdekt met brokstukjes half vergaan hout in een laag, hier een paar c.M. dik. 
Aan de westzijde van den inham wel een paar d.M. Het zijn maar kleine fragmenten, 
meest niet meer dan een pink groot, en sterk afgerond. De tint ervan heeft dezen 
hoek zelfs zijn naam bezorgd: de Koffiehoek. Waar al dat materiaal van daan 
komt, weet ik niet. Soms is er maar heel weinig, dan heeft de een of andere storm 
het er doen wegspoelen. Maar kort daarna is er soms weer een heele massa. Een 
paar dagen terug vond ik hetzelfde op een ander punt en wel kort ten noorden van 
station Woensdrecht. Men heeft daar 
den afgeloopan zomer een uitsteken
den hoek van het diluviale landschap 
(de z.g. Woensdrechtsche duintjes) 
voor een deel afgegraven om zand 
te krijgen voor verandering aan het 
stationsemplacement in Goes. Zoo 
is daar een vlakte gekomen, lager 
dan het slikkeland er voor. Het water 
heeft daar nu ook al aardig huis ge
houden. Als tegen-prestatie is er 
wat van die „koffie" bezorgd. 

Doch we zoeken verder langs 
onze Thoolsche wierglooiing. Aller
eerst nog maar eens naar de planten 
kijken! De zeesla, die zoo hier en 
daar optreedt, noemde ik u al. Dan 
vinden we nog het darmwier (Enteromorpha intestinalis), dat als darmachtig 
gekronkelde holle dunwandige groene buizen op steenen en slik ligt. Interes
santer is echter het voorkomen van viltwier (Codium mucronatum), een wiersoort, 
die eigenlijk uit de Stille Zuidzee stamt, maar devorige eeuw daar vandaan naar 
Europa gekomen is, waar ze nu ook voorkomt aan de kusten van Engeland, Holland 
en Denemarken. Bij ons dateeren de eerste vondsten van 1900. De plant ziet er 
uit als een bundel vertakte dofgroene dikke koorden, viltig van buiten en eenigszins 
veerkrachtig. Eigenaardig, dat heel de plant eigenlijk uit één enkele cel bestaat! 
Hier rond Bergen op Zoom komt de soort vrij veel voor. Ik heb er geregeld 's winters 
een klein exemplaar van in een van mijn zeewater aquariums en het toont zich 
dan een prima zuurstofleverancier! 

Wat nu echter van dit terrein de voornaamste belangrijkheid vormt, dat zijn 
de dieren. De meeste soorten, die op hoog gelegen oesterperceelen voorkomen, vindt 

Fig. 16. Codium mucronatum (viltwier) met Ascidiclla, 
tegen dö droog gekomen glooiing. Van boven "gezien. 

23. VI. 1924. Foto S L O F F . 
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ge hier even goed en bij eb kunt ge hier eigenlijk op den Scheldebodem rondloopen. 
Nu verschilt het aantal soorten, dat ge hier te zien krijgt, wel sterk bij het eene 
bezoek of het andere, wat voor een deel zijn oorzaak vindt in het tij, voor een deel 
in de weersgesteldheid. 

De gewone strandkrab (Carcinus moenas) is er steeds te vinden. Een enkele 
keer vond ik er ook de zwemkrab (Portunus holsatus), die in den regel in veel dieper 
water huist, waar ook bij eb nog aardig wat blijft staan. 

Heel onderaan de glooiing zien we wel een paar wulken (Buccinum undatum). 
„Ulken" noemen de visschers die. Ook weer een speciaal Zeeuwsche kost, waar 
ge aan boord van de een of andere visschersboot al licht eens kennis mee kunt 
maken. Zoowel bij de weervisscherij, als bij het oesterkorren en bij het lichten van 
kreeftenkorven komt de wulk voor den dag, zelfs uit grootere diepten. Trouwens, 

op de Breeveertien in de Noordzee 
komt het dier ook voor. Meenemen 
voor het aquarium kan ik U niet 
aanraden. Ik ben er zelf niet in ge
slaagd, het dier langer dan een en
kelen dag in het aquarium levend 
te houden, ondanks doorpompen 
van lucht. 

Wat we hier. ook van het dier 
vinden, zijn de geel-witte eierklom-
pen. Ge hebt daar meer aan dan 
aan die, welke aan het Noordzee
strand aanspoelen. De eieren zijn 
heel versch en vaak heb ik me al 
met het microscoop kunnen verlus
tigen in de bewegingen van de nog 
niet uit het ei gekomen Buccinium's. 

Eenmaal (9 Sept. 1923) vond ik hier ook de anders meest op grootere diepte 
voorkomende heremiet (Eupagurus Bsrnhardus), de kreeft, die als bascherming 
voor z'n weeke achterlijf eerst het huisje van een kreukel, later van een wulk op
zoekt. De visscher vindt deze „rieke ( = rijke) man" meer dan een beest, want het 
is „half kreukel, half krab, en half gornaat", dus samen 134 dier. 

Van schelpen kunt ge hier ook nog wel enkele aangespoeld vinden. Ik verzamelde 
er ten minste het wenteltrapje (Scalaria communis), de ruwe boormossel (Pholas 
crispata) en de Amerikaansche boormossel (Petricola pholadiformis). 

In vollen overvloed kunt ge hier geregeld manteldieren aantreffen, en wel de 
soort (Ascidiella aspersa) die na 1880 zich zoo sterk is gaan vermeerderen op de 
Schelde, dat ze een volksnaam gekregen heeft en wel van „pissers". Ge moet er 
maar eens een oprapen en goed beetpakken, dan zult ge merken, dat de buiten-
menschen hun oogen goed gebruiken. 

Fig. 17. Steen met zeepokken bezet , waarboven een aan
gespoeld ex. van Ascidiella aspersa, togen de glooiing. 
7. 111. 1923. Foto S L O F F . 
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Nu de zeeanemonen. Die vallen hier wel te verzamelen. De zeeanjelier (Actino-
loba dianthus), die we van Bergen op Zoom leerden kennen, is hier ook en wel in 
mooie groote, tot 2 % c.M. lange, goed herkenbare exemplaren. Duidelijk ziet ge 
de vangarmen in bundels op den rand van lichaamsholte-maag ingeplant. 

Dan kunt ge ook vrijwel geregeld aantreffen de gegolfde zeeanemone (Cylista 
undata). Deze soort zit echter meestal vast op steenen, die minstens een c.M. onder 
slib of zand zijn verborgen. Het lichaam van het dier rijkt dan zoo door den grond 
heen, dat mondrand en vangarmen vrij in het water komen. Ge kunt deze soort 
herkennen, doordat de vangarmen, die in een paar kringen zijn geplaatst, aan him 
voet een donkere vlek vertoonen. Het lukt niet altijd even goed, deze dieren mee 
te nemen. In den regel zitten ze op zulke groote steenbrokken, dat ge die niet kunt 
plaatsen. Losmaken gaat ook niet al te gemakkelijk, omdat het dier zich bij de 
minste aanraking tot een compact geleiklompje samentrekt. 

Maar de mooiste zeeanemone, die ge hier kunt vinden is wel de zeedahlia (Tealia 
crassicomis). Een dier, zoo groot als een kindervuist, met dikke vangarmen en 
een rood, groen, paars, geel en grijs gevlekt lichaam. Dit is weer een bewoner van 
de diepere Schelde-gedeelten. Ik ken ze uit de 15—18 meter diepe geul van het 
„Brabantsch Vaarwater" tusschen Tholen en Noord-Beveland en van de heel 
laaggelegen oesterperceelen. Hier aan den „Koffiehoek" heb ik er driemaal gevonden: 
10 VIII '23, 8 IX '23 en 4 X '24. Twee malen heb ik een exemplaar mee kunnen 
nemen, dat zich met een bescheiden schelpbrok als vastigheid voor z'n voet had 
tevreden gesteld. Beide keeren dwong het dier ieders bewondering af door die 
fraaie kleuren. 

Hier vindt ge ook wel kleinere exemplaren van de zeecypres (Sertularia cupres-
sina) of „weerboompje", dat de ondankbare rol van weerprofeet moet spelen. 

Dan hebt ge nog een goede kans kennis te maken met een tweetal kwal-soorten, 
n.1. de oorkwal (Aurelia aurita) en de ribkwalletjes (Pleurobrachia pileus), die 
soms in ontelbare massa's door de strooming worden meegevoerd, vooral wat later 
in het jaar *). Van de eerste soort telde ik op 19 Juli 1924 een eindje noordelijker 
de Eendracht op 200 ex., die mij terwijl ik in 't water stond, in vijf minuten tijds 
voorbij dreven binnen bereik van mijn handen, terwijl groote massa's opzij langs 
gingen. Toen eindigde ik met tellen, maar niet met kijken! De ribkwalletjes, wier 
vorm ge vergelijken kunt met groote glazige kruisbsssen met een paar lange vang-
draden zijn al bijzonder fraai om waar te nemen. Duidelijk ziet ge de wimperbe
weging, waardooi ze zich bewegen. Bijzonder mooi zijn ze onder het microscoop. 
Van half April tot November hebt ge kans er levend, of aangespoeld te vinden 
en dan ook in groot aantal tegelijk. Maar er op rekenen kunt ge niet. 

Ten slotte moet ik toch nog noemen als bewoner van deze wierglooiing de zee
hond (Phoca vitulina). Op 20 Juli 1924, toen we voor de glooiing aan 't zwemmen 
waren, dook er een op een paar meter afstand van ons op en bleef geruimen tijd, 

1) Zie ook van Deinse in „De Levende Natuur", Jg. 28 blz. 329—332. 
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telkens weer boven komend, om ons heen koersen. Het dier was blijkbaar net zoo 
nieuwsgierig als de Thólenaren, die als ge gepakt en gezakt van den Koffiehoek 
terugkomt, zich haasten achter de gordijntjes te gluren en hun oogen uitkijken. 
Het dier is ontegenzeglijk ook beleefder: het deelt U tenminste zijn conclusie niet 
mee, dat ge zijt een „gekke, nieuwmodische padvinder." 

B. o. Z. Jan. '24. J A N G. SLOFF. 

KOKERLARVEN DIE EEN FUIKJE 
SPINNEN. 

HET eerst is door Dr. Docters van Leeuwen in ons blad de aandacht gevestigd 
op larven van kokerjuffers, die in snelstroomende beekjes een webje van 
spindraden maken waarin ze hun prooi uit 't stroomende water opvangen 

(D. L. N. XV, pg. 334). Maar dat waren Javaansche kokerjuffers. In ons land, voor 
zoov.r ik weet voor het eerst, hebben we dergelijke webjes gevonden in de Aalten-

sche Slinge bij Winterswijk. Die had
den den vorm van liggende tonnetjes 
met een fijn gaasje als bodem, tus
schen hoekige steenen bevestigd. In 
D. L. N. jg. X X I I I , pg. 113 zijn ze 
beschreven en afgebeeld. Later hebben 
we deze zelfde nog op enkele andere 
plekken in ons land weer gevonden 
n.1. in Midden-Limburgsche zij beken 
van de Maas. 

Van een heel ander type zijn de 
fuikjes door Dr. van der Sleen ge
vonden in Oisterwijk in de doorloopjes 
tusschen de vennen. Dat waren trech
tervormige zakjes van spinsel in de 
stroom uitgespannen. Netjes van een 
dergelijke vorm maar nog weer van 
een heel andere soort kokerlarven, 
dan die welke Dr. v. d. Sleen vóór z'n 
Oisterwijksche vondsten opgaf (in 

D. L. N. XXVI pg. 18). hebben we dezen zomer in Zuid-Limburg op een plaats in 
groot aantal gevonden. Het was op de Brunssummer heide in een van de armpjes 
van de Roode Beek. 

Die Brunssumsche heide was vroeger een van de interessantste plekken van ons 
geheele land, wat betreft de geologische gesteldheid, den landschapsvorm en ook 

Fig. 1. Vangnet ji van Neureclipsis bimaculata . 
Beek. n runssum. 

Roode 


