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STRANDVONDSTEN 
 

De zware stormen van het afgelopen najaar hebben de zeebodem voor de kust 
waarschijnlijk behoorlijk omgeploegd. Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd als  
men ziet wat de zuidoostelijke winden van 19 en 22 december op ons strand  
hebben laten belanden. 

Opvallend waren in de eerste plaats de vele soorten schelpen, waarvan vaak  
nog levende doubletten aanspoelden: kokkel, grote strandschelp, kleine zwaard-
schede, tafelmesheft, tapijtschelp, witte dunschaal, nonnetje, mossel, tere plat-
schelp, rechtsgestreepte platschelp, zaagje, venusschelp, stevige strandschelp, 
afgeknotte gaper en strandgaper. Hierbij zijn enkele soorten die we hier zelden 

 

als doublet aantreffen en die wijzen op grote onrust 
op de zeebodem. 
Ook het horentjesgruis was gelukkig ook weer eens 
overvloedig aanwezig. Het merendeel bestaat altijd 
uit tepelhoren en glanzige tepelhoren, maar ook 
waren er weer heel wat wenteltrapjes, fuikhorentjes 
en alikruiken te vinden. 
Tussen dit gruis vond ik op 23 december ook een 
fraai horentje van ± 3 cm dat zo zeldzaam is, dat 
het geen Nederlandse naam heeft. In het bekende 
boekje van Entrop staat hij te boek onder: "Ocenebra 
erinaceus L". Veel tepelhorentjes bleken bewoond te 
zijn door nog levende heremietkreeften. 

Het aantal zeesterren en zee-egels was vooral op 18 december nogal groot. Hier-
onder bevonden zich ook heel wat slangsterretjes. 

Natuurlijk gaat een dergelijke invasie gepaard met het aanspoelen van nog  
vele andere levende organismen, waaronder de goudkammetjes wel het meest opval- 
lend zijn. 

Voor meeuwen is het strand op zulke dagen een tafeltje-dek-je. Helaas hadden  
de meeuwen ook een geweldige noordzeekrab met een schil van zeker 25 cm breedte 
zodanig toegetakeld, dat aan prepareren niet meer te denken viel. Dat ook 
drieteenstrandlopers hier heel wat van hun gading vinden, bewijst wel de aan-
wezigheid van 70 exemplaren voor hotel Palace. 
 

J. van Dijk 
-------------- 

  
DODE VOGELS OP HET STRAND 

 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er in 1973 niet regelmatig op  

het strand gezocht naar dode vogels. Hierdoor zijn er geen exacte gegevens bekend 
over de soorten en de aantallen vogels, die op het strand zijn aangespoeld. Na  
de zware stormen van begin en half oktober is er echter wel een groot stuk  
strand nauwkeurig onderzocht. 
De stukken strand met soorten en aantallen vogels zijn: 

Op 20 oktober tussen strandpalen Op 21 oktober van Palace-Hotel tot 
77 en 80  halverwege K.A.Boulevard + 1 km. 
Kraaiachtigen   6  Roek 

 
 4 

Spreeuw   4 Waterhoen  1 
Duif   1 Stormmeeuw  1 
Koperwiek 118 Koperwiek 78 
Andere lijsterachtigen  Merel  5 
  vnl. Kramsvogel  36 Kramsvogel 12 
Pieper  2 Veldleeuwerik  1 
Vinkachtigen  2 Keep  1 
  Niet te determineren  
  kleine vogels 12 
 
 
 




