Strandonderzoek in
Nationaal Park
Hollandse Duinen

Op de stranden van Nationaal Park Hollandse Duinen zijn aangespoelde plant- en
diersoorten uit veel verschillende groepen te vinden. Ontwikkelingen van de populaties die
leven in de nabije kustzone, kunnen met systematisch strandonderzoek worden gevolgd.
Opvallend is dat een aantal soorten vooral de laatste jaren zijn toegenomen.
T E K ST: E L L E N VA N D E R N I E T E N A D R I A A N G M E L I G M E Y L I N G ( ST I C H T I N G A N E M O O N )
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In het kader van het 5000-soortenjaar hebben vrijwilligers van Stichting ANEMOON voor het publiek
opengestelde extra inventarisaties
uitgevoerd: tweemaal een inventarisatie op het strand van Meijendel,
meerdere excursies op de stranden
van Scheveningen, Wassenaarse Slag,
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Katwijk-Noordwijk en de Langevelderslag en een excursie met een
sleepnet in Katwijk. Dit artikel doet
verslag van dit strandonderzoek en
gaat vooral in op de trends die zijn
waargenomen op de stranden van
Nationaal Park Hollandse Duinen
(NP) en welke ontwikkelingen er met

betrekking tot strandonderzoek nog
zijn te verwachten.

Strandonderzoek

Vrijwilligers van het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) lopen bij
laagwater over het strand. Op vaste
SMP-trajecten registreren ze alle
aangespoelde organismen of resten
daarvan. Het gaat daarbij om wieren,
sponzen, kwallen, zeeanemonen,
wormen, schelpdieren, krabben en
andere kreeftachtigen, mosdiertjes,
stekelhuidigen en vissen. De waargenomen aantallen worden na afloop
van de strandwandeling genoteerd op
het SMP-formulier. Het ingevulde for-
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mulier wordt ingevoerd in de SMP-database van Stichting ANEMOON waardoor de waarnemingen voor analyse
van trends beschikbaar komen. Deze
centrale database bestrijkt de periode 1978 tot heden.
Op de stranden van Nationaal Park
Hollandse Duinen bevinden zich drie
SMP-trajecten (tussen haakjes staat
de telfrequentie aangegeven):
• het strand van Scheveningen/
Kijkduin (eens per twee weken,
sinds 1991 tot heden);
• het strand tussen Katwijk en
Noordwijk (eens per week, van 19771987 en hervat in 1991 tot heden);
• het strand van de Langevelderslag
(eens per maand, sinds 2016 tot
heden).

Doordat bij het SMP onderscheid
wordt gemaakt tussen oud materiaal
en levend aangespoeld materiaal of
resten van organismen die recent
(afgelopen maanden) nog in zee
leefden, kunnen we dankzij het SMP
meer te weten komen over de populatieveranderingen van de soorten
die vlak voor de kust leven. Voor
enkele soorten waarvan drijvend
materiaal aanspoelt, kunnen ook
veranderingen worden vastgesteld
die zich verder op de Noordzee
afspelen. Daarnaast worden soorten
die niet eerder in de Nederlandse
kustwateren voorkwamen, gesignaleerd. De informatie wordt gebruikt
ten behoeve van natuurbeleid en
natuurbehoud.

Naast het SMP worden sinds 1940
strandwaarnemingen gedaan door leden van de Strandwerkgemeenschap
(SWG), die worden vastgelegd en
beheerd in het zogenaamde Centraal
Systeem (CS) van deze vereniging
(www.strandwerkgemeenschap.nl).
Verder zijn er nog tal van andere bronnen waarmee strandwaarnemingen worden vastgelegd, zoals Waarneming.nl en
Verspreidingsatlas.nl. Deze waarnemingen vormen een bestand met
historische strandwaarnemingen.
Deze zijn weliswaar niet systematisch
verzameld, maar over een periode
vanaf 1940 tot heden komen voor
meerdere soorten toch opvallende
lange termijntrends naar voren.
Zowel de SMP-bestanden als de historische gegevens zijn gebruikt voor
dit artikel.

Opmerkelijke trends

Bij het strandmonitoringproject zijn
ruim 60 soorten betrokken waarvoor
voldoende waarnemingen beschikbaar zijn om daarmee betrouwbare
trends te kunnen bepalen. Hieronder
bespreken we van een aantal soorten
de trend. Daarbij zijn soorten geselecteerd die met name in de afgelopen
drie jaar opmerkelijk zijn toegenomen.

Figuur 1. Amerikaanse ribkwal. Foto Ellen van der Niet.
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Amerikaanse ribkwal (Mnemiopsis
leidyi)
Ribkwallen lijken op kwallen, maar
bezitten geen netelcellen zoals
kwallen. Ze hebben 'ribben' (kamvormige lijsten van trilplaatjes), waarmee ze zich kunnen voortbewegen.
De bekendste ribkwal is de Zeedruif
(Pleurobrachia pileus). Deze soort is
doorzichtig, stevig en zo groot als een
druif. De Amerikaanse ribkwal (Fig.
1) kan beduidend groter worden, is
minder stevig, met twee lange lepelvormige lobben aan de zijkanten. De
Amerikaanse ribkwal is een exoot. Dat
wil zeggen dat de soort oorspronkelijk
niet bij ons voorkomt. Het natuur-
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Noordzee doorzet kan dit op termijn
negatieve gevolgen hebben voor de
visserij op onder meer Haring (Clupea
harengus), Tong (Solea solea) en
Schol (Pleuronectes platessa).

Figuur 2. Trefkans op Amerikaanse rikwallen op de stranden van KatwijkNoordwijk en Den Haag, weergegeven voor 1-9 exemplaren, 10-99 exemplaren
en 100-999 exemplaren en 1000 of meer exemplaren. In deze en volgende
grafieken in dit artikel staat de “trefkans” voor het aantal keer dat een
aantalsklasse is waargenomen in een jaar, gedeeld door het aantal keren dat
op de soort in een jaar is gelet x 100%. De grafieken starten overigens in 1993
omdat vanaf dat jaar het strandwachtonderzoek voor beide trajecten volledig
systematisch en volgens schema verliep.

lijke verspreidingsgebied betreft de
Atlantische kusten van Noord- en
Zuid-Amerika. De eerste dieren zijn
waarschijnlijk via ballastwater van
schepen naar de West-Europese kustwateren gekomen.
De Amerikaanse ribkwal voedt zich
met zoöplankton, tevens de belangrijkste voedselbron voor veel andere
Noordzeesoorten. De kwallen eten
bovendien viseieren, jonge vis en
kreeftachtigen.
De soort is niet kritisch ten aanzien
van zoutgehalte, temperatuur en waterkwaliteit en komt daardoor voor in
een breed scala van kusthabitats. De
dieren blijken zich vooral massaal te
kunnen ontwikkelen in gebieden met
brakke wateren en hoge planktonconcentraties. Doordat de dieren snel
vruchtbaar zijn en enorme hoeveelheden voortplantingscellen kunnen lozen, planten ze zich razendsnel voort.
Op diverse plaatsen in de wereld,
zoals in de Zwarte en Kaspische zee,
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heeft de komst van de Amerikaanse
ribkwal grote nadelige gevolgen gehad
voor de visstand en de visserij.
In 2005 werd de Amerikaanse ribkwal
in het Grevelingenmeer aangetroffen.
Daar vormden zich al binnen enkele
jaren grote aantallen. Daarna volgden
waarnemingen in de Oosterschelde,
de Westerschelde, de Waddenzee en
de Noordzee. De eerste waarneming
op het traject Katwijk-Noordwijk was
in 2011, maar de aantallen bleven
nog lang beperkt tot 2018. In dat jaar
spoelden geregeld 10.000 of meer
exemplaren aan; een enorme toename (Fig. 2).
De toename van de Amerikaanse
ribkwal in de Nederlandse zoute wateren kan een bedreiging vormen voor
meerdere vissoorten. In brakwatergebieden zoals het Noordzeekanaal,
kunnen de massa’s kwallen hinder
veroorzaken bij koelwaterinlaten van
elektriciteitscentrales. Wanneer de
toename van deze soort zich in de

Muiltje (Crepidula fornicata)
Het Muiltje is een pantoffelvormige
huisjesslak. De dieren worden circa 5
centimeter lang en 2 centimeter hoog
(Bruyne et al. 2013). De kleur is bruin
tot roze met paarsbruine vlekjes en
strepen. De vorm is variabel, afhankelijk van de ondergrond waarop de dieren leven. Ze leven op rotsen, mosselen oesterbanken van de getijdezone
tot een diepte van circa 12 meter diep
en hebben een voorkeur voor brak tot
zout water. Ze kunnen zich goed aanpassen aan verschillende milieus.
Het Muiltje is hermafrodiet. Een jong
individu is altijd mannelijk, in de
loop van hun leven veranderen ze van
geslacht, van mannetje naar vrouwtje.
Vaak hechten diverse exemplaren zich
op elkaar vast, zodat soms een hele
'ketting' van schelpen ontstaat (Fig. 3).
De kleinste dieren aan de top zijn
jonge mannetjes, de grootste dieren
onderaan zijn vrouwtjes.

Muiltjes zijn snelle
groeiers. Ze kunnen na
één zomer al 2 centimeter
lang zijn en kunnen wel
10 jaar oud worden.

Ook het Muiltje is een exoot, afkomstig
van de Noord-Amerikaanse oostkust. In
1922 werden de eerste levende dieren
langs de Nederlandse kust gevonden.
De dieren kunnen een groot aantal
larven produceren die tot 28 dagen
in het plankton en in de waterkolom
doorbrengen en in staat zijn aanzienlijke afstanden af te leggen met getij en
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Figuur 3. Muiltjes op Grote tepelhoren. Foto Ellen van der Niet.

stromingen. Op deze manier hebben
ze zich snel weten te verspreiden. Het
zijn snelle groeiers. Ze kunnen na één
zomer al 2 centimeter lang zijn en kunnen wel 10 jaar oud worden.
De eerste melding van het Muiltje
langs de Zuid-Hollandse kust in het CS
stamt uit 1937. Het eerste levend gemelde Muiltje werd langs de Zuid-Hollandse kust gevonden in 1954 bij
Noordwijk. Sinds een aantal jaar is de
soort langs de kust van Zuid-Holland
plotseling sterk toegenomen (Fig. 4).
Opmerkelijk is dat de dieren vaak vastgehecht aan lege Grote tepelhorens
(Euspira catena) (of andere slakkenhuizen) worden waargenomen, soms
wel 20-30 muiltjes op één slakkenhuis.
In de Zeeuwse Delta zijn muiltjes talrijk en in de Oosterschelde eveneens
sterk toegenomen. Daar worden ze
beschouwd als een plaag voor de
mossel- en oesterkweek. Muiltjes eten
immers door het plankton af te filteren en daarmee zijn ze een belangrijke voedsel- en ruimteconcurrent van
onder meer Mossel (Mytilus edulis),
Platte oester (Ostrea edulis) en Japanse oester (Crassostrea gigas) die op

dezelfde manier hun voedsel vergaren. De aantallen bij de Zuid-Hollandse kust zijn nog niet zo massaal als
in de Zeeuwse Delta en de toename
vormt hier nog geen bedreiging voor
andere soorten.
Grijze zwemkrab (Liocarcinus vernalis)
De Grijze zwemkrab (Fig. 5) lijkt erg op
de algemeen voorkomende Gewone

zwemkrab (Liocarcinus holsatus),
maar heeft vaak een gemarmerd of
gevlekt kleurpatroon op zijn schild.
De Grijze zwemkrab heeft oorspronkelijk een zuidelijke verspreiding.
België en Nederland liggen aan de
noordrand van het verspreidingsgebied. In november 1989 werd de soort
voor het eerst herkend in strandmateriaal langs de Belgische kust. In
Nederland werden op 3 maart 1991 de
eerste exemplaren gevonden op het
SMP-traject Katwijk-Noordwijk. In de
daaropvolgende jaren nam de soort in
beide landen weer af. In 2004, 2005 en
2010 werd de Grijze zwemkrab weer
gemeld op Waarneming.nl. In januari
en februari 2017 verzamelde de eerste
auteur van dit artikel krabben voor
de collectie van het Natuurhistorisch
Museum in Rotterdam. Na controle
door een expert op het gebied van
krabben, bleek dat er exemplaren van
de Grijze zwemkrab tussen zaten. Na
diverse determinatie-instructies aan
SMP-vrijwilligers werden sinds 2017
beduidend meer Grijze zwemkrabben
gevonden. Tevens bleek dat zich in de
collectie van de eerste auteur van dit
artikel foto’s en dode exemplaren van
grijze zwemkrabben bevonden die
vóór 2017 gevonden waren.

Figuur 4. Trefkans op levende Muiltjes op de stranden van Katwijk-Noordwijk
en Den Haag, weergegeven voor 1-9 exemplaren, 10-99 exemplaren en 100 of
meer exemplaren.
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Figuur 5. Grijze zwemkrab bijna niet te onderscheiden van de Gewone zwemkrab. Foto Ellen van der Niet.

vaak waargenomen (Fig. 6), maar dat
kan ook verklaard worden doordat
men er beter op ging letten. Toch is
het waarschijnlijk dat de soort vóór
1991 niet voorkwam langs onze kust
en sinds de eerste waarneming is
toegenomen. De krabben-experts
Hans Adema en Jan Lucas zochten
tijdens hun vrijwilligerswerk voor het
SMP vanaf 1978 -2005 intensief naar
alle soorten krabben op het traject
Katwijk-Noordwijk. De soort is door
hen alleen aangetroffen in 1991 en
2003. De waargenomen toename
is vermoedelijk het gevolg van het
warmer wordende klimaat. Wanneer
onze winters mild blijven, is de kans
groot dat de Grijze zwemkrab een
vaste bewoner wordt in de nabije
kustzone van het NP. Naast de Grijze
zwemkrab zijn er nog andere zuidelijke soorten die de afgelopen
twee decennia zijn toegenomen
zoals de Breedpootkrab (Portumnus
Figuur 6. Trefkans op de Grijze zwemkrab op de stranden van Katwijk-Noordwijk
latipes) en de Kleine heremietkreeft
en Den Haag, weergegeven voor 1 of meer exemplaren. In de periode van 2006
t/m 2017 is niet op de soort gelet. Voor die periode is een trendschatting gemaakt. (Diogenes pugilator).

In 2018 werden, naast fragmenten en
dode exemplaren, twee levende Grijze
zwemkrabben en een exemplaar met
eitjes gevonden op de SMP-trajecten
Katwijk-Noordwijk en Langevelderslag.
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De trend is niet precies te bepalen.
Het is immers zeker dat de Grijze
zwemkrab vóór 2017 vaker aanspoelde en is aangezien voor de Gewone
zwemkrab. In 2017 en 2018 is de soort
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aantallen eikapsels aangetroffen,
bijvoorbeeld van de Stekelrog vaak
honderden eikapsels. Na 1965 werden
nog nauwelijks eikapsels van roggen
gemeld. Vanaf 1980 neemt het aantal
meldingen van eikapsels weer iets
toe, maar blijft het aantal lager dan in
de periode 1945 - 1965.

Figuur 7. Het eikapsel van de Gevlekte rog. Eikapsels van roggen zijn te vinden op de
hoogwaterlijn en te herkennen aan de puntige uitsteeksels. Foto Ellen van der Niet.

Gevlekte rog (Raja montagui) en
Stekelrog (Raja clavata)
Roggen zijn kraakbeenvissen met een
sterk afgeplat lichaam met vinnen als
vleugels waarmee ze door het water
vliegen. De Gevlekte rog kan tot circa
80 centimeter lang worden, heeft een
geelbruine of zandbruine rug, met
veel ronde of iets ovale, kleine zwarte
stippen. De soort leeft op diepten
tussen 20 en 120 meter, maar buiten
ons Noordzee gebied tot zelfs een
diepte van 520 meter. Gevlekte roggen leven vooral op zachte bodems
van modder of zand. Het voedsel
bestaat uit wormen en kreeftachtigen en daarnaast ook uit inktvis en
kleinere vissen, zoals de Zandspiering
(Ammodytes tobianus). De dieren zijn
ovipaar: de eieren worden inwendig
bevrucht, waarna op de zeebodem
eikapsels worden afgezet, waarin
steeds één embryo tot ontwikkeling
komt. De soort is geslachtsrijp na
ongeveer vier jaar. Het vrouwtje zet
jaarlijks van april tot juli 24-60 eikapsels af in ondieper water. De eikapsels blijven daar onbeschermd 5 tot
6 maanden liggen totdat het embryo
zich heeft ontwikkeld tot een jonge
rog en uit z’n kapsel ontsnapt.
De donkere eikapsels zijn langwerpig ovaal, met op de hoeken puntige
uitsteeksels (Fig. 7). Als jonge roggen
hun eikapsel verlaten, gaan de lege

eikapsels door rotting van resterende eiwitten en gasontwikkeling vaak
drijven. Daardoor kunnen ze door de
wind en stromingen over grote afstanden worden verplaatst om uiteindelijk
op een strand te belanden. Vaak worden ze aangetroffen in de vloedlijn of
bij landinwaartse wind aan de voet
van de duinrand. De meeste eikapsels
die op de Zuid-Hollandse stranden
aanspoelen zijn afkomstig uit de zuidelijke Noordzee.

Het afgelopen decennium
werden in de Noordzee
met name stekelroggen
weer vaker gevangen
door vissers.

In de Noordzee komen zeven soorten
roggen voor. In 2009 bleek uit een
statistische analyse van de historische
data dat van zes van de zeven roggensoorten de aantallen aangespoelde
eikapsels zeer sterk waren afgenomen
sinds 1955.
In de periode 1945 -1955 werden op de
Nederlandse Noordzeestranden van
meerdere soorten roggen vaak grote
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Het afgelopen decennium werden in
de Noordzee met name stekelroggen
weer vaker gevangen door vissers.
Vermoedelijk gaat het hier om exemplaren die vanuit de Ierse zee via Het
Kanaal de Noordzee in zwemmen. Uit
de SMP-gegevens blijkt dat aangespoelde eikapsels van de Gevlekte rog
en de Stekelrog de laatste jaren vaker
zijn waargenomen dan in de periode
2005-2010 op de strandwachttrajecten
van Katwijk-Noordwijk en Den Haag
(Fig. 8 en 9).
Omdat de meeste soorten roggen pas
na 8 tot 12 jaar geslachtsrijp zijn én
vrouwtjes slechts een klein aantal
eikapsels onbeschermd op de bodem
afzetten, waarvan de embryo’s maanden nodig hebben om tot ontwikkeling te komen, is het niet verwonderlijk dat deze soorten zeer gevoelig zijn
voor visserij. Veel roggen zullen al zijn
weggevangen voor ze tot voorplanting komen en de kans is groot dat
eikapsels door sleepnetten worden
beschadigd alvorens het embryo zich
tot jonge rog heeft kunnen ontwikkelen. In de laatste jaren is de visserijdruk afgenomen en de vistechnieken
zijn ook duurzamer geworden.
De toename van het aantal eikapsels
op het strand doet vermoeden dat
de Gevlekte rog en Stekelrog weer
meer tot voorplanten komen in de
(zuidelijke) Noordzee.
Grote tepelhoren (Euspira catena)
De Grote tepelhoren is een grote
huisjesslak, die 4 tot 5 centimeter
hoog en breed kan worden (Bruyne et
al. 2013). De dieren leven in zandige
kustgebieden, deels ingegraven op het
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Gewone tepelhoren gevonden die
daarvoor niet zijn waargenomen op
de Zuid-Hollandse SMP-trajecten.

Figuur 8. Trefkans op eikapsels van de Gevlekte rog op de stranden van K
 atwijkNoordwijk en Den Haag, weergegeven voor 1-9 exemplaren, 10 of meer exemplaren.

Figuur 9. Trefkans op eikapsels van de Stekelrog op de stranden van K
 atwijkNoordwijk en Den Haag, weergegeven voor 1-9 exemplaren, 10 of meer exemplaren.

grensvlak van zeebodem en water. In
Nederland komt de soort vooral voor
in wat dieper water. Grote tepelhorens
eten tweekleppigen, slakken en tevens
soortgenoten. Dit doen ze door een
prooi actief op te zoeken en met de
rasptong een gaatje in de schelp te boren waarna ze het prooidier opzuigen.
Ei-afzetting vindt in de Noordzee
plaats in het voorjaar en de zomer. De
eieren worden afgezet in de zandbodem in meestal halfronde kraagvormige eimassa's. Ze bestaan uit aaneen
gekitte zandkorrels, waarbinnen de
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eieren regelmatig verdeeld liggen
(Fig. 10, 11). De eieren komen na 1 tot 2
maanden uit. De grote tepelhoren kan
wel 10 jaar worden.
Levende dieren spoelen normaliter
alleen aan na een storm, gevolgd
door aflandige wind. Na zandsuppleties spoelen levende exemplaren
echter veel vaker aan. In 2014 vond
zandsuppletie plaats voor de kust van
Katwijk en Noordwijk. Vanaf 2014 zijn
vaker levende exemplaren gevonden
dan in de jaren daarvoor (Fig. 11) en
vanaf 2015 worden eikapsels van de

Om de kustlijnpositie van 1990 te
handhaven (met het oog op de veiligheid van het achterland) worden vanaf
1995 in opdracht van de Nederlandse
overheid zandsuppleties uitgevoerd,
zowel op het strand (strandsuppleties) als in toenemende mate in de
vooroever (onderwatersuppleties). In
de periode 2014-2018 zijn op en voor
de stranden van het NP strandsuppleties uitgevoerd bij Noordwijk (2013),
Katwijk (2013-2014 en 2019) en bij
Scheveningen (2014-2015) (www.rijkswaterstaat.nl). Vooroeversuppleties
zijn uitgevoerd in 2013-2014 bij Hoek
van Holland en in 2014 bij Katwijk,
Noordwijk en de Langevelderslag.

Levende dieren spoelen
normaliter alleen aan
na een storm, gevolgd
door aflandige wind. Na
zandsuppleties spoelen
levende exemplaren echter
veel vaker aan.

Bij onderwatersuppletie wordt het
oorspronkelijke sediment onder een
dikke laag zand bedolven dat afkomstig is uit een gebied veel verder op
zee, waardoor de bodemfauna ter
plaatse volledig sterft. Uit analyses
van SMP-gegevens kwam naar voren
dat opvallend veel soorten na een
onderwatersuppletie één tot meerdere jaren minder werden gevonden.
Voor strandsuppleties waarbij alleen
zand op het strand wordt gebracht,
bleek dit negatieve effect veel minder.
Naast de soorten die zich al binnen
één tot vier jaar na de onderwatersuppletie herstelden, waren er ook

HOLLAND'S DUINEN | NUMMER 75 | APRIL 2020

over het huidige leven in de nabije
kustzone. We beperken hier alleen tot
een aantal waarnemingen van dieren
die recent in zee leefden, waarvoor
fotobewijs aangeleverd werd.

Figuur 10. Eikapsels van de Grote tepelhoren zien er uit alsof ze om een
flessenhals gezeten hebben. In ieder kamertje zitten witte eitjes.
Foto Ellen van der Niet.

soorten waarvan het herstel veel langer duurde, zoals de Afgeknotte gaper
(Mya truncata), het Goudkammetje
(Lagis koreni) en de Schelpkokerworm
(Lanice conchilega).
De populaties van de Grote tepelhoren lijken juist door de suppleties
een kans te krijgen. Vermoedelijk
worden door de suppleties jonge
dieren vanuit dieper water naar de
nabije kustzone gebracht, waar ze
weten te overleven. Daarnaast is ook
mogelijk dat de dieren profiteren van
de veranderde omstandigheden door
de suppleties in de nabije kustzone.
Dankzij het SMP kunnen we bijhouden hoe lang de grote tepelhorens
nog aanwezig zullen blijven in de
nabije kustzone van Nationaal Park
Hollandse Duinen.

worden aangetroffen. Ook strandwaarnemers die niet deelnemen aan
het SMP doen geregeld heel bijzondere waarnemingen. Op Waarneming.nl
zijn voor de Zuid-Hollandse kust ook
met betrekking tot het 5000-soortenjaar veel bijzondere soorten van
het strand gemeld. Het grootste deel
betreft echter oude schelpen. Dergelijke waarnemingen zeggen weinig

Verschillende kleine kreeftachtigen zoals de Langneussteurgarnaal
(Palaemon longirostris), de Gemarmerde slijkgarnaal (Jassa marmorata)
en de aasgarnaal (Gastrosaccus spinifer) werden gevonden door Casper
Zuyderduyn en Wouter Teunissen
in de omgeving van de Uitwatering
van Katwijk door te vangen met een
fijnmazig macrofaunanet. De Kwalvlo (Hyperia galba) (Fig. 13.) is een
vlokreeft die parasitair leeft onder de
“hoed” van diverse kwalsoorten en
werd in juli 2018 driemaal opgemerkt
op het strand van Katwijk in aangespoelde Zeepaddenstoel (Rhizozoma
pulmo) en Oorkwal (Aurelia aurita).
Bij Hoek van Holland onder stenen
langs de monding van de Nieuwe
Waterweg werden de Witkoppissebed
(Jaera albifrons) en de vlokreeft (Echinogammarus marinus) aangetroffen.
Verder is de vangst van het krill
(Nyctiphanes couchi) (Fig. 14) door
Wim Langbroek in de Uitwatering
van Katwijk het vermelden waard.
In Nederland was deze soort tot

Bijzondere vondsten tijdens
het 5000-soortenjaar
Strandonderzoek is vooral boeiend
omdat nauwelijks te voorspellen is
wat men zal waarnemen. Naast de
standaardsoorten die bij het SMP
zijn betrokken, kunnen immers nog
honderden andere soorten uit zee

Figuur 11. Trefkans op levende Grote tepelhorens op de stranden van Katwijk-
Noordwijk en Den Haag, weergegeven voor 1-9 exemplaren en 10 of meer exemplaren.
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Figuur 12. Trefkans op eikapsels van de Grote tepelhoren op de stranden van
Katwijk-Noordwijk en Den Haag, weergegeven voor 1-9 exemplaren en 10 of
meer exemplaren.

2018 alleen bekend van een handvol
waarnemingen in de Westerschelde
en de Voordelta (Mees & Hamerlynck,
1993) en nabij 'Lichtschip Texel',
enkele mijlen uit de kust ter hoogte
van de Kop van Noord-Holland (Van
der Baan & Holthuis 1969). Hoewel
een deel van deze kleine kreeftachtigen nog niet eerder in het NP is
vastgesteld, geldt wellicht dat ze
minder zeldzaam zijn dan nu bekend
is omdat maar weinig mensen op
deze soorten letten. Om die reden
zijn deze waarnemingen toch zeer
belangrijk. Een andere nieuwkomer
betreft het Bloedrood plooimosdiertje (Watersipora subatra). Deze werd
in 2018 zowel door Arie Twigt als door
Erik Verlind gevonden op het strand
van Meijendel. Het is een exoot, die
in Nederland tot 2018 alleen bekend
was uit het Grevelingenmeer.

Figuur 13. Kwalvlo 8 juli 2018 Katwijk aan Zee. Foto Casper Zuyderduyn.
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Duinen vormen een uniek gebied,
zeker als een deel van die stranden
niet meer machinaal ontdaan wordt
van het aangespoelde materiaal van
natuurlijke afkomst.

Figuur 14. Nyctiphanes couchi 23 maart 2018 Uitwatering, Katwijk aan Zee.
Foto Ton van Haaren.

Toekomstige ontwikkelingen
strandonderzoek
De nabije kustzone, het strand met
zijn muien en geulen en de aanspoelgordels vormen een dynamisch
gebied met vele bijzondere biotopen
en specifieke soorten. Het leven in
de nabije kustzone blijkt goed te
volgen met behulp van het aanspoelsel. Maar het strand is niet alleen
maar een kerkhof van aangespoelde

organismen. Het strand vormt ook
een ecosysteem. De aangespoelde organismen vormen voedsel voor kleine
kreeftachtigen zoals strandvlooien en
tal van zeevogels. Rottende wieren
vormen het voortplantingsbiotoop
van strandvliegen en tal van andere
soorten ongewervelden. Gevangen
in het stuifzand vormen wieren in de
vloedlijn de basis voor primaire duinvorming. Strand en de nabije kustzone voor Nationaal Park Hollandse

Om een deel van de Nederlandse stranden op die manier te gaan
beheren is in december 2019 het
project 'Het Groene Strand' gestart
door LandschappenNL. Bij dit project
wordt samengewerkt met de provinciale Landschapsorganisaties,
Stichting Duinbehoud, het IVN en
Stichting ANEMOON. Gezamenlijk
gaan deze organisaties met behulp
van ‘strandcommunities’ aan de
slag om 20 stranden groen te beheren, het bewustzijn voor de natuur
op het strand te vergroten en het
leven op het strand te monitoren. De
betreffende stranden moeten nog
worden gekozen. Het ligt zeker in de
verwachting dat meerdere groene
stranden waaronder Strandreservaat
Noordvoort komen te liggen binnen
Nationaal Park Hollandse Duinen.

Dankwoord

Met dank aan Bert van der Valk voor
het doorlezen van het concept.
Ellen van der Niet,
Adriaan Gmelig Meyling
anemoon@cistron.nl
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