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Het Noordwijkse strand – wulken 
 
De wulk (Buccinum undatum L) is één van de grootste slakken die in de Noordzee 
voorkomen. De dieren kruipen op of in de zeebodem en eten allerlei dierresten.  
Het zijn dus aaseters. De tot ca 10 cm hoge schelpen van dit dier spoelen regel- 
matig op het Noordwijkse strand aan. Toch kan men niet zeggen dat de wulk hier al- 
gemeen is. Op sommige dagen spoelen weliswaar tientallen schelpen aan, en zijn ze  
op de vloedlijn of in de schelpenbanken te vinden. Maar deze schelpen zijn vaak 
beschadigd en blauw van kleur. De bijbehorende dieren zullen al vele jaren geleden 
gestorven zijn. Hetzelfde geldt voor de kleinere wulken (tot ca 2 cm) die we soms  
in het zogenaamde oostenwindgruis kunnen aantreffen. 
Leuker, maar veel zeldzamer zijn de vondsten van levende dieren of verse huizen. Dit 
soort vondsten wijst erop dat de wulk tot vlak voor de kust leeft. 
 
Opmerkelijk is dat Eisma (1966) tijdens het onderzoek dat hij in 1964 deed naar de 
verspreiding van de mollusken in een deel van de Noordzee voor onze kust, geen 
wulken heeft gevonden. Hij neemt echter aan dat ze in het onderzochte gebied wel 
leven, zij het zeer plaatselijk. Zelf verwacht ik dat de wulk in zeer kleine 
aantallen in de zee voor het Noordwijkse strand leeft. Het massaal aanspoelen van 
levende dieren, zoals we dat van kokkels en strandschelpen kennen, is, voor zover 
mij bekend hier nog nooit gezien. 
 
Naast de schelpen zijn ook de eikapsels van deze slak opvallend. Ze spoelen soms  
met vele honderden op het strand aan. Het zijn bolvormige pakketten blaasjes met  
een doorsnede van enkele centimeters tot ongeveer 2 decimeter. Elk blaasje is 
afgeplat en bijna een cm groot. Soms zijn de kapsels leeg als ze aanspoelen, maar  
ze kunnen ook eieren bevatten of zelfs jonge wulkjes. Wanneer de eikapsels vers  
zijn, moet men ze eens open maken. Men kan dan de soms enkele millimeters grote 
wulkjes in levende lijve aanschouwen. 
Wulken zetten hun eikapsels af op allerlei stevige voorwerpen op de zeebodem.  
De kapsels die we hier op het strand vinden, zijn vaak al over een flinke afstand 
door de zee vervoerd en kunnen bijvoorbeeld uit het Kanaalgebied komen. Op de 
zeebodem en tijdens het drijven kunnen er wiertjes op gaan groeien of kunnen er 
dieren op en in zijn gaan leven. Zo kon men bijv. in het begin van dit jaar op 
verschillende dagen kapsels op het strand vinden die met wiertjes en zeepokken 
begroeid waren. Bij het openmaken van deze kapsels bleek dat er in verscheidene 
kapsels levende brokkelsterren en porceleinkrabbetjes te vinden waren. 
 
Litt: D.Eisma (1966) The distribution of benthic marine molluscs off the  

main Dutch coast; Neth,Journal Sea Res. 3 : 107-163 
 
 

Wim Kuijper 
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BREMRAPEN of waar een wandeling met de bond al niet toe leiden kan. 
 
Wat mij betreft heeft de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk  
haar goede daad reeds verricht. 
Door het uitgeven van het boekje "De flora van Noordwijk" wordt het de argeloze 
nieuweling wel heel gemakkelijk gemaakt om in korte tijd veel aan de weet te  
komen over de specifiek Noordwijkse facetten van de duinvegetatie. De uitgebreide 
inventarislijst achterin dit boekje gebruik ik als kapstok om mijn veldwaar- 
nemingen op te hangen. 
Met oprecht plezier nam ik dan ook kennis van de aanvullende lijst over 1979 
(Strandloper jrg.12 nr. 1) die mij onlangs onder ogen kwam. 
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Ik zag daarin bevestigd, wat ik ook in de loop van 1980 al had opgemerkt: Bremrapen 
zijn rond Noordwijk bepaald wel aanwezig, alleen moet je ze een beetje gericht 
zoeken. 
Dat kan, door te letten op de planten waarop ze geacht worden te parasiteren. 
Natuurlijk is dat lang niet altijd prijs, maar soms wordt de oplettendheid toch 
beloond. Op den duur krijg je een soort fealing voor de goede plekken en een heel 
enkel keertje brengt het toeval je precies waar je zijn moet. 
 
De eerste bremraap die ik tegenkwam, sinds ik in Noordwijk woon, zag ik onverwacht 
toen mijn hond zijn poot ertegen begon te lichten. De waterval werd nog juist op 
tijd omgelegd en ik had dus even de tijd om te genieten van dat duistere schoon- 
heidje dat Blauwe Bremraap heet, of zoveel mooier Orobanche purpurea. 
Zoals gebruikelijk parasiterend op het Duizendblad (Achillea millefolium), stond  
ze op een dermate kwetsbare, veelbetreden plek nabij de zeereep ten noorden van 
Noordwijk, dat ik regelmatig ben gaan kijken of er nog iets van over was. Dat  
viel mee: op 23 juni ontdekte ik haar, de onderste bloemen al verdord, met bovenin 
nog veel dikke knoppen. Een week later waren ruim de helft van de dertig bloemen 
verdord, weer een week later bloeiden de bovenste bloemen. Op 18 juli kon ik met 
veel moeite een totaal verdorde plant terugvinden binnen de ruige vegetatie ter 
plaatse. Al met al bloeide de ene exemplaar dus ruim een maand. 
Korte tijd later trof ik min of meer in de buurt een tiental exemplaren aan,  
nauw bijeen staand, eveneens op Duizendblad. 
 
Een Bitterkruidbremraap (Orobanche picridis) trof ik in juli aan langs een bos- 
pad in de Noordduinen, parasiterend op Bitterkruid. 
 
Met veel gezoek lukte het me in de duinen nabij de trimbaan een exemplaar te  
vinden van de Walstrobremraap. Walstro volop, maar deze bremrapen die enige jaren 
tevoren zo overweldigend aanwezig waren in die omgeving, lieten het verder afweten 
dit jaar. 
 
Terugbladerend in de "Flora van Noordwijk" merkte ik op, dat het hele Noordwijkse 
bremrapen-bestand ook dit jaar weer teruggevonden was. 
Op de Bleke Bremraap uit de Amsterdamse Waterleidingduinen na. Misschien komt die 
ook nog wel eens naar het zuiden afzakken. 
Ik houd hem in elk geval in de gaten. 
 
 

Riate Bremer 
 
N.B. Bit stukje is min of meer geschreven als reactie op de vraag naar artikeltjes 
over vakantie dicht bij huis. 
 
                       -------------- 
 
Het stukje op de volgende pagina is van iemand die nog dichter bij huis bleef,  
n.l. in haar eigen huis. Zij beschrijft een mijlpaal, n.l. de 50ste vogelsoort,  
die vanuit huis is waargenomen. Meer mensen in de Vereniging houden zo’n huis- 
lijst bij. Ook uw redactrice doet dat, stevig bijgestaan weliswaar door haar 
echtgenoot. In het vorige huis, een flat aan de Jozef de Veestraat, waar we 5  
jaar gewoond hebben, zijn we op 99 soorten blijven steken. We hadden daar, voor- 
al voor roofvogels, een heel goed uitzicht. In ons tegenwoordige huis aan de  
rand van het duinpark, waar we nu bijna 7 jaar wonen, zijn we gekomen tot 116 
soorten. Er staan hele leuke soorten op die lijst, maar ook nog wel soorten 
ontbreken, die redelijkerwijs best gezien zouden kunnen worden. Zo prijkt op de 
huislijst van de familie Verkade de Jan van Gent, cirkelend rond de toren 
van de grote kerk....... en die staat er bij ons nog niet op.... 
 

Coby 
 

 
 
 
 




