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Voorwoord
De Schelpenwerkgroep Delfzijl bestond in 2009 vijfendertig jaar. Deze mijlpaal werd door ons
gevierd met een gezellig etentje bij Shufu State in Groningen.
Ondanks dat de programma van dit jubileumjaar goed gevuld was, gingen veel excursies door
uiteenlopende redenen niet door.
Dit heeft echter niet geleid tot een dun jaarverslag, integendeel met twaalf artikelen over zeer
uiteenlopende malacologische onderwerpen, bleek 2009 een zeer productief jaar.
Ruud Bank sloot zich in 2009 bij ons aan, wij heten hem van harte welkom.
Wij wensen u veel leesplezier.
Schelpenwerkgroep Delfzijl.

Aan de volgende organisaties of werkgroepen is een exemplaar van het verslag gezonden:
Nederlandse Malacologische Vereniging te Amsterdam;
Zoölogisch Museum Universiteit van Amsterdam;
Naturalis te Leiden;
Natuurmuseum te Leeuwarden;
De Friese schelpenwerkgroep te Leeuwarden;
Malacological Society, Kibbutz Netzer Sereni, Israel.
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Onze Schelpenwerkgroep bestaat 35 jaar!
Jan Kuiper
Ter gelegenheid van ons 35 jarig bestaan een speciaal jubileum-nummer en daarin mag zeker niet in
ontbreken de uiteindelijke initiatiefnemer van de werkgroep, namenlijk Abel Keimpe Schuitema (
1917-1982)
Dhr Schuitema was initiatiefnemer van het in 1961 opgerichte Zeeaquarium in Delfzijl, waarna in
1966 de Schelpenexpositie werd ingericht in het gebouw wat rondom en op de oude bunker waarin
het zeeaquarium was gevestigd, was gebouwd en wat later gebouw ‘de Noordhoorn’werd genoemd.
In mijn jeugd waren bezoekjes aan het aquarium en de schelpenexpositie in de zomermaanden (’s
winters was het gesloten) met mijn ouders, en later alleen ,altijd hoogtepunten, waarbij in het
winkeltje bij de kassa ook regelmatig een schelpje of een ander zeedier werd aangeschaft.
Bezoekjes aan het aquarium na schooltijd, het assisteren van de verzorgers destijds, dhr. v.d. Laan
en dhr. Stam waren altijd interessante zaken, waarbij altijd alle tijd was voor uitleg omtrent nieuwe
aanwinsten, met de nodige humor omkleed.
In 1974 werd ten huize van Dhr. Schuitema aan De Paap te Delfzijl, de eerste bijeenkomst
gehouden van de Schelpenwerkgroep Delfzijl.
Helaas overleed Schuitema in 1982, 8 jaar na de oprichting en anderen gingen verder met de
werkgroep en wel nu al 35 jaar lang.
Ik blader nog wel eens in de oude archieven met correspondentie van de schelpenafdeling van het
Muzeeaquarium en eigenlijk sta je dan versteld wat een moeite en tijd het destijds kostte om de ruilen aankoop transacties door te voeren in een tijdperk zonder internet en dergelijke, een stukje
nostalgie van het verzamelen. Soms moest er maanden en maanden worden gewacht op een pakje
met schelpen van ergens op de aardbol,want ook de verzending was duur, en ging via vele
omwegen. Een pakje uit Taiwan wat via een boot naar de Sovjet Unie, vervolgens met de trein door
Siberië en de rest van Rusland ging om vervolgens in Amsterdam te worden geopend en
gecontroleerd, alvorens het, soms vergezeld van een rekening van de belastingen aankwam bij
Schuitema, die het vervolgens allemaal met de hand in de boeken inschreef voor de collectie van
het museum.
Ja, er is veel veranderd in de afgelopen 35 jaar !
Ons werkgroeplid Jos Nienhuis schreef naar aanleiding van het overlijden van Schuitema een stukje
in de CB van de NMV, de voorloper van wat nu Spirula heet en waarvan ik eigenlijk vond dat het
niet mocht ontbreken in deze jubileumuitgave, per slot van rekening hebben zowel het
Muzeeaquarium alsook de Schelpenwerkgroep Delfzijl veel, zo niet alles te danken gehad aan de
initiatieven van deze icoon op het gebied van de malacologie in het hoge noorden van ons land,
Groningen.
HERRINERINGEN AAN A.K.SCHUITEMA

( Lid van de NMV sinds 1944, overleden 1982 )
In de periode 1968-1982 kwam ik een aantal malen, ik meen vier maal, met mijnheer Schuitema
persoonlijk in contact.
Die contacten waren nooit echt lang en hadden altijd met de malacologie te maken, maar zij gaven,
denk ik, mij toch wel voldoende inzicht, om iets te kunnen vertellen over zijn verdere leven en
karakter en natuurlijk zijn passie voor schelpen.
Mijnheer Schuitema behoorde tot een slag mensen voor wie ik op het eerste gezicht al veel
sympathie heb en dat nou niet bepaald omdat ik op hem leek. Voor mij was hij een aristocraat van
Groningse bodem. Dat uitte zich in afstandelijkheid en vriendelijkheid tegelijkertijd en dan een
vriendelijkheid die niet alleen naar vorm maar ook naar inhoud was. Kortom als je wat aan hem
vroeg nam hij de tijd voor je, had al iets voorbereid, wist enorm veel van weekdieren en als je goed
oplette – en dat was geloof ik wel nodig – dan merkte je dat hij ook echt van die beesten hield.
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Over zijn levensgeschiedenis weet ik niets, alleen dat hij graag bioloog had willen worden, maar
dat dit door omstandigheden niet mogelijk was geweest. Die biologie was voor hem een studie van
systematiek en oecologie, het veld ingaan, verzamelen, op jeugdige leeftijd er veel op uit op de fiets.
En je kreeg de indruk dat hij ieder plekje in Groningen en Drente en vooral de watertjes en
riviertjes kende.
Daarnaast stelde hij contacten met mede-malacologen op hoge prijs, maar zijn malacologisch
excentrische woonplaats Delfzijl bracht met zich mee dat dat contact dikwijls schriftelijk moet zijn
geweest.
De persoonlijke contacten met mede-malacologen, ook veel beginners, nam hij zeer serieus en hij
toonde zich daarin erg verantwoordelijk, zozeer dat je merkte dat hem dat soms moeilijk afging.
Toen o.a. hij voor de Nederlandse Malacologische Vereniging eervorig jaar een tweetal excursiedagen in het Noorden regelde, waarvan één dag per kotter naar Rottum, was alles tot in de puntjes
geregeld; Schuitema zelf ging echter niet mee naar Rottum.
Die combinatie van malacoloog en regelaar was ook een belangrijke reden waarom het
zeeaquarium in Delfzijl zo’n succes werd. De collectie van vooral zeeschelpen in het daarbij
aanwezige museum is prachtig opgesteld met mooie, gave, soms heel zeldzame exemplaren : in
matige overvloed zodat je weet als bezoeker, hoe rijk de weekdierwereld is, zonder in die veelheid te
verdwalen.
Van heinde en verre kreeg hij zeeschelpen toegestuurd en zijn privé-collectie moet dan ook erg
groot geweest zijn. Hij had een aparte kamer voor de verzameling en dat was soms wel nodig
vertelde zijn vrouw mij, want hij drukte ieder op het hart, zeeslakken vooral op te sturen met weke
delen en al. Als dat dan lukte, en om begrijpelijke redenen werd daar lang niet altijd aan voldaan,
dan was Schuitema pas echt tevreden. Hij moest dan met dat pakket naar zijn kamer en zo kon er
een prachtige collectie radula-preparaten ontstaan. Op deze wijze was hij de eerste die
afbeeldingen kon geven van de radula van Conus gloriamaris, Chemnitz.
Zijn privé verzameling land- en zoetwatermollusken uit Noord-Nederland is misschien wel een van
de grootste uit dat gebied. Die verzameling uit een gebied waar relatief weinig is verzameld, is
vooral zo waardevol omdat ze al uit de tweede wereldoorlog stamt, toen Nederland malacologisch
een stuk rijker was dan nu. Een verzameling die verspreidings-gegevens kan opleveren die op
andere wijze nauwelijks nog achterhaalbaar zijn. Deze collectie ken ik iets beter; alles is goed
gedocumenteerd. In een brief van 10 januari 1982 schreef hij mij ca. 100 monsters Unionidae te
bezitten, een groep waar hij zich helemaal niet speciaal voor interesseerde.
Tijdens de excursie van 1981 gingen we de tweede dag met een klein groepje mensen met
Schuitema op stap. Op een gegeven lag er een klein wit slijnmballetje in de appelmoeszeef, dat
precies op Myxas gluinosa (O.F.M.)
leek en Schuitema determineerde het ook als zodanig, maar hij vergiste zich. Aan die dag heb ik de
filosofie overgehouden dat een bepaald type vergissing niet naar onkunde maar juist naar kennis
van zaken kan verwijzen.
Jos Nienhuis
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Excursie Zuid-Limburg, sept. 1976,A.K. Schuitema, met bril, zittend op muurtje
Verder op de foto : Zeev Bar,dr.Mia Gerhardt staand,
W.S.S.Lavaleye,C.Donkersloot,ir.A.J.W.Borghorst,J.G.B.Nieuwenhuis; zittend L.J.M.Butot, Dhr.
en mevr. Huneker,Wim Maassen,Ton Meijer.
( foto J.G.B. Nieuwenuis, uit Correspondentieblad van de NMV nr. 220, sept. 1984, Jubileumnr. tgv
het 50 jarig bestaan, pag. 1601)
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De zandgroeve van Le Guépelle
Marten van Straten
Inleiding.
In het paasweekend van 2008 werd er door de WTKG een excursie georganiseerd naar het westelijk
deel van het bekken van Parijs. Namens de schelpen werkgroep namen Robert, Henk Jan, Jans,
Taco, David en Marten deel aan deze verzamel trip. Naast andere vindplaatsen zoals Blaincourt, La
Chapelle, Chaumont, Gisors, Chavancon en Fercourt werd op zaterdag 22 maart 2008 de
zandgroeve van Le Guépelle bezocht, waarvan hier een verslag.
Stratigrafie.
In het Tertiair heeft in een bekken met een doorsnede van ongeveer 300 km. rond Parijs een redelijk
continue daling plaatsgevonden waardoor er een goed beschreven serie afzettingen aanwezig is
tussen het Paleoceen en het Oligoceen. Tijdens het Lutetien werd de verbinding met de Noordzee
verbroken waarna het bekken een meer werd dat langzaam opdroogde.
De afzettingen in de zandgroeve van Le Guépelle dateren uit het Bartonien-Auversien. In deze tijd
was het bekken kleiner en meer geïsoleerd dan in het Lutetien. Door de ondiepte en de bescheiden
grootte zijn er zeer veel laterale facies bekend waaronder de Zanden van Guépelle. Deze facies zijn
het gevolg van de overgang van lagunaire naar kustafzettingen. Deze bezitten vaak een rijke
fossiele fauna.

Lagunaire formaties

Le Guépelle

Mariene formaties

Afbeelding 1. Mariene extensie in het Bekken van Parijs gedurende het Bartonien-Auversien en globale tijdsindeling.

Werkwijze.
In de groeve van Le Guépelle worden door middel van dagbouw niet-cementaire zanden gewonnen.
Hierdoor is een redelijk grote diepe put ontstaan met aan de randen diverse scherpe en flauwe taluds
waar op drie manieren verzameld werd.
Ten eerste werd een laag met gruis en zand afgegraven en in een nabijgelegen sloot nat gezeefd. Het
overgebleven schelpgruis werd gedroogd en later uitgezocht. dit gruis was bijzonder rijk aan
kleinere bivalven en gastropoden waaronder veel juveniele exemplaren van de grotere soorten
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verder kwamen in dit gruis ook een enkele haaientand, kauwplaatjes van roggen en veel solitaire
koraaltjes voor. Ten tweede werd in situ verzameld in de taluds. Dit was vooral interessant door het
vinden van doubletten en puntgave gastropoden. Ten derde werden uitgespoelde fossielen opgeraapt
van de bodem van de groeve, welke dan ook bezaaid was met mooie exemplaren.

5.5.
1.
2.

3.3.

4.

6.6.

7.
7.

Afbeelding 2. Enkele verzamelde Mollusken: 1. Batillaria bouei, 2. Clavilithes scalaris, 3. Tectus monilifer,
4. Calyptraea aperte. 5. Cardium porulosum, 6. Chama squamosa, 7. Corbula gallica.

Determinatie.
Zoals elke verzamelaar van materiaal uit het Bekken van Parijs weet is het determineren van de
gevonden exemplaren vaak problematisch. Door de moeilijk verkrijgbare en verouderde literatuur is
het vaak moeilijk om een sluitende determinatie te krijgen. Door eerst een “voorlopige”
determinatie te vinden in “Cossmann & Pissarro”, en deze te vergelijken met de voortreffelijke
webside van Nicolas Demassieux en voor de auteur namen de webside van het Muséum national
d’Histoire naturelle kwam ik toch op een groot aantal betrouwbare determinaties. Ook de
gezamelijke determinatie avond tijdens de werkgroep avond van december j.l. heeft goed geholpen.
Wat op het moment nog rest zijn een 15 tal voornamelijk kleine ongedetimineerde soorten.
Concluderend was het zeer de moeite waard om deze zandgroeve te bezoeken.
Literatuur.
Coquilles fossiles de l’Eocene des environs de Paris – M. Cossmann & G. Pissarro.
Atlas du catalogue des fossiles tertiaires du Bassin de Paris.
Vita Marina – Fossielen 19 t/m 24 en 43 t/m 46.
Internet.
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Le Lutétien libéré - http://lutetienlibere.free.fr/index.html
Paléontologie Coquilles du Tertiaire français - http://paleontologie.demassieux.fr/
les mollusques fossiles de l’eocene du bassin parisien - http://pagesperso-orange.fr/marc.laroche/
Virtual Scientific Collection of French Tertiary Fossils - http://www.somali.asso.fr/fossils/index/
En diverse andere algemene bronnen zoals Wikipedia en Google Earth

Soortenlijst zandgroeve Le Guépelle, Frankrijk 22/03/2008
SCAPHOPODA
Dentaliidae

Dentalium grande

(Deshayes, 1825)

Barbatia appendiculata planicosta
Cardium porulosum
Loxocardium bouei
Loxocardium impeditum
Nemocardium parisiense
Venericardia profunda
Chama squamosa

(Deshayes, 1829)
Solander, 1766
(Deshayes, 1858)
(Deshayes, 1858)
(d’Orbigny, 1850)
(Deshayes, 1858)
Solander, 1766

Bicorbula gallica
Caestocorbula twiningi
Ficusocorbula ficus
Corbula species
Bathytormus rostralis
Boeuvia ermenonvillensis
Gibbolucina gibbosula
Monitilora elegans
Trinacria media
Nucula cossmanni
Cubitostrea cubitus
Pinna margaritacea
Gari rudis
Pteria defrancei
Callista elegans
Callocardia Nitidavenus
Costacallista laevigata

(Lamarck, 1801)
ook doubletten
(Glibert, 1966)
(Solander in Brander, 1766)

BIVALVIA
Arcidae
Cardiidae
Cardiidae
Cardiidae
Cardiidae
Carditidae
Chamidae
doubletten
Corbulidae
Corbulidae
Corbulidae
Corbulidae
Crassatellidae
Lucinidae
Lucinidae
Lucinidae
Noetiidae
Nuculidae
Ostreidae
Pinnidae
Psammobiidae
Pteriidae
Veneridae
Veneridae
Veneridae

(Deshayes,1860)
(d’Orbigny, 1850)
(Lamarck, 1806)
(Defrance, 1823)
(Deshayes, 1858)
Vincent, 1892
(Deshayes, 1832)
(Lamarck, 1805)
(Lamarck, 1804)
(Deshayes, 1858)
(Lamarck, 1806)
(Lamarck, 1806)
(Lamarck, 1806)

ook doubletten

ook

ook doubletten
ook doubletten

topfragmenten

ook doubletten
ook doubletten

GASTROPODA
Acmaeidae
Acteonidae
Acteonidae
Architectonicidae
Ampullinidae

Proscutum elongatum
Volvaria acutiuscula
Volvaria species
Architectonica plicatula
Amaurellina acuta
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Batillariidae
Buccinidae
Calyptraeidae
Cancellariidae
Cerithiidae
Columbellidae
Conidae
Conidae
Conidae
Fasciolariidae
Fissurellidae
Hipponicidae
Marginellidae
Marginellidae
Melongenidae
Naticidae
Olividae
Olividae
Personidae
Pomatiasidae
Potamididae
Pseudomelaniidae
Pyramidellidae
Ringiculidae
Strepsiduridae
Terebridae
Trochidae
Turbinidae
Turridae
Turridae
Turritellidae
Turritellidae
Volutidae
Volutidae
Xenophoridae

Batillaria bouei
Eocantharus subandrei
Calyptraea aperte
Bonellitia evulsa parisiensis
Cerithium mutabile
Columbellisipho columbelloides
Pleurotomella linophora
Conus decussatus
Conus species
Clavilithes scalaris
Diodora decisa
Hipponix cornucopiae
Volvarinella dissimilis
Gibberula ovulata
Sycostoma bulbus
Natica noae
Ancillus obesulus
Olivella caumontiensis
Sassia scabriuscula
Dissostoma mumia
Potamides mixta
Bayania lactea
Pyramidella inaspecta
Ringicula ringens
Strepsidura turgida
Mirula plicatula
Tectus monilifer
Angaria lima
Eopleurotoma bicatena
Turricula crassicosta
Haustator granulosus
Sigmesalia incerta
Athleta athleta
Athleta labrellus
Xenophora umbilicaris schroeteri

(Deshayes, 1833)
(d’Orbigny, 1850)
(Solander, 1766)
Sanders, 1977
Lamarck, 1804
(Cossmann, 1889)
(Cossmann, 1889)
Deshayes, 1823
sterk afgerold
(Lamarck, 1816)
ook juveniel
(Deshayes, 1861)
(Roeding, 1798)
(Deshayes, 1865)
(Lamarck, 1803)
Solander, 1766
(d’Orbigny, 1850) ook met operculum
(Deshayes, 1865)
(Lamarck, 1806)
(Deshayes, 1865)
(Lamarck, 1804)
(Defrance, 1833)
(Bruguiere, 1789)
(Deshayes, 1862)
(Lamarck, 1804)
(Solander, 1766)
(Lamarck, 1803)
(Lamarck, 1804)
(Lamarck, 1804)
ook juveniel

Turbinolia sulcata

Lamarck, 1816

(Edwards, 1857)
(Deshayes, 1832)
(Deshayes, 1832)
(Solander, 1766)
(Lamarck, 1802)
Cossmann, 1889

DIVERSEN
Turbinoliidae
koraal
Selachoidei species
Batioidei species
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Verslag van Malacologische inventarisatie voormalige vuilstort
Langerijp bij Appingedam (provincie Groningen) op 15-08-2009
Anthonie van Peursen & Jan. Kuiper
Inleiding
Jan Kuiper kreeg informatie binnen over plannen van de gemeente Appingedam dat men de voormalige vuilnisstort
aan de Langerijp (vlak bij zijn woning) wilde gaan saneren.
Bij navraag bleek het niet om een echte sanering te gaan. Volgens de gemeente had men de opdracht van de provincie
om de bomen te kappen op de voormalige vuilstort en wou men daarom dit terrein sanereni[i]. Dit omdat in de bomen
predatorenii[ii] zitten die een bedreiging vormen voor de beschermende weidevogel soorten in de buurt.
Bij een betere bestudering van het bestemmingsplan bleek het toch wel wat anders in elkaar te zitten. De gemeente was
van plan om de bovenlaag te verwijderen, dan afvalpuin uit Appingedam erop te storten en vervolgens het geheel weer
af te dekken met een bovenlaag. Dit is toch wel heel iets anders dan een echte sanering.
Dus heeft Anthonie van Peursen als aanspreekpunt van de Excursiecommissie van de NMV toestemming gevraagd om
en inventarisatieonderzoek uit te mogen voeren. Dit omdat in overeenstemming met de landelijk geldende flora en
fauna wet er eerst een gebiedsinventarisatie moet plaatsvinden voordat men ingrijpende werkzaamheden gaat verrichten
in een ‘natuurgebied’.
In eerste instantie werd er toestemming verkregen op een vrijdag na een tweede gemeenteraadsvergadering met onder
ander het onderwerp ‘sanering van de voormalige vuilstort Langerijp’.
Tegen deze toerstemming heeft Anthonie om twee redenen bezwaar gemaakt:
Ten 1e Gezien de inzet van de deelnemers zijn alleen de zaterdagen of zondagen geschikt
voor een dergelijk onderzoek
Ten 2e De datum van de inventarisatie moet wel passen in het al vastgestelde NMV- excursieprogramma voor
2009.Daarop werd er toestemming gekregen voor de gevraagde datum.
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Op de dag zelf (15 augustus) was er nog een klein
punt dat moest worden opgelost.
Hoewel de medewerkers van de gemeente hadden
toegezegd dat het hek open zou zijn was dat op
zaterdag ochtend niet het geval. Telefonisch heeft
Jan die ochtend van de wethouder de toestemming
gekregen om het slot open te zagen wanneer het
niet geopend was voordat de deelnemers het
terrein op konden gaan. Dat is dan ook gebeurd.

De dag zelf
Omdat het de bedoeling was (en wat ook is gelukt) om zoveel mogelijk gegevens op de dag zelf genoteerd te hebben
was er een strak programma.
10.30 uur start op afgesproken punt*
10.35 – 10.45 groepen indelen (land, zoetwater)
10.45 – 14.00 uur verzamelen
14.00 – 16.00 uur determineren gegevens
16.30 – ca. 17.00 uur gegevens verwerken in totaal overzicht
De gegevens (exclusief de anatomische) zijn dan ook op dinsdag 18 augustus naar een van de contactpersonen van de
gemeente gestuurd. Wat in dank is aanvaard zoals uit de opgenomen mailreactie blijkt
From: Geesink, P.A.
To: drs. A.D.P. van Peursen
Cc: Dost P
Sent: Thursday, August 20, 2009 4:24 PM
Subject: RE: Verslag van Malacologische inventarisatie voormalige vuilstort Langerijp op 15
Geachte heer van Peursen,
Hartelijk dank voor de toezending van het verslag.
Heb met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van de inventarisatie.
Houdt mij ook zeker aanbevolen voor een copie van het artikel in uw tijdschrift Spirula.
Met vriendelijke groet,
Lex Geesink
Dankzij de goede inzet van de deelnemers: Ruud Bank, David Baron en een neefje, Rein Meijer, Michiel Schipper en
zoon, Bert Jansen, Jan Kuiper, Henk Jan Kwant, Anthonie en Dorine van Peursen, Robert Reuselaars, Herman en
Hennie Roode en Frits Zandvoort, kon het strakke programma uitgevoerd worden en rond 15 uur (eerder dus dan
gepland ) werden de gegevens dan ook ingevoerd in de laptop.
Dat het een succes werd was ook te danken aan de inzet van de buurtbewoners.
Ook was de interesse van de buurtbewoners, vooral van enkele kinderen, erg groot. Voor sommigen ging er werkelijk
een geheel nieuwe wereld open. Slakken zijn toch wel veel boeiender dan gedacht.
Nadat de verschillende groepen ( land- en/of zoetwater ) waren ingedeeld kon de inventarisatie beginnen kon een
aanvang nemen. Het was schitterend weer maar doordoor ook wel erg droog. Wanneer het vochtiger was geweest, zou
naar alle waarschijnlijkheid de hoeveelheid gevonden soorten nog groter geweest zijn.
De soorten waarvan meteen in het veld de naam kon worden vastgesteld werden weer teruggezet, enkele andere werden
meegenomen voor nader onderzoek met een loupe en/of anatomisch onderzoek ( waaronder de diverse naaktslakken die
door een specialist van Naturalis te Leiden definitief op naam worden gebracht ).
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Robert Reuselaars bemonstert sloot zuidzijde

Ruud Bank bemonstert De Grote Heekt
Nadat iedereen in de loop van de middag
samenkwam met zijn/haar vondsten kon er van
een lunch worden genoten. Deze werd beschikbaar
gesteld door de buurtbewoners.
Daarna werden de uit het veld meegenomen
soorten gedetermineerd (niet anatomisch) en
konden de soorten worden ingevoerd in de
soortenlijst

In eerste instantie hadden we gerekend op een 20 tot 30 soorten, de voorlopige inventarisatielijst beslaat echter 44
soorten waarvan zelfs één gevoelige soort en één bedreigde soort van de” Rode Lijst “ (zie de Tabel).
Al met al een prima resultaat voor een dag zoeken in het vrijwel ongerepte gebiedje, wat zo lang verschoond is
gebleven van menselijk ingrijpen. Deze natuurlijke rust heeft geresulteerd in een grote soortenrijkdom van weekdieren,
hetzelfde zal waarschijnlijk ook het geval zijn voor insecten (inventarisatie door Hennie Roode verbonden aan het
Natuurmuseum E.Heimans te Zaandam) en andere lagere dieren ( toekomstige inventarisaties zullen plaatsvinden in
het voorjaar van 2010 ).
De plaatselijke flora werd en passant natuurlijk ook bekeken en het is duidelijk dat de Grote kaardenbol aanwezig was
en wellicht ook de Daslook.
Het onderzochte gebied
Op de Google opnamen(zie hierna) is het onderzochte terrein goed te zien.
In de sloot aan de zuidzijde (nr. 1) en de sloot aan de oostzijde (nr. 5) werden zoetwater mollusken gevonden. In de
sloot aan de noordzijde (nr. 2) werden geen mollusken aangetroffen. In het, qua geur, sterk vervuilde lijkende water
werden wel wat insecten larven aangetroffen. Dat deze sloot sterk vervuild is, is op zich niet opzienbarend omdat de
sloot aan de steile kant van de voormalige vuilstort ligt. Dus dat er veel vervuilende stoffen in deze sloot zijn gespoeld
is niet erg onwaarschijnlijk. Ook De Grote Heek is bemonsterd en zijn zoetwatermollusken aangetroffen. Omdat we
geen boot ter beschikking hadden was het niet mogelijk om monsters te nemen aan de westzijde van de voormalige
vuilstort. Wel zijn er wat monsters genomen op de grens van het weiland en het water grenzend aan de voormalige
vuilstort. Er is wel een poging ondernomen om aan de westzijde van de voormalige vuilstort zelf bij het water van De
Grote Heek te komen maar gezien de dichtheid en hoogte van de begroeiing (voornamelijk bramen en brandnetels) in
combinatie met de steilte van de helling was dat niet mogelijk zonder hulpmiddelen zoals touwen en kapmessen.
In een regenplaats in het weiland (kavel 392) ten noorden van nr. 2 is de soort Galba truncatula (Leverbotslak )
gevonden.
Uiteraard is op de voormalige vuilstort zelf naar landmollusken gezocht. Het was duidelijk een ongerepte begroeiing
maar tevens ook duidelijk een niet meer gebruikte vuilstort. Door het inklinken van de grond lag er veel plastic aan de
oppervlakte.
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De
bemonsterde locaties.
Voor de beeldvorming is hier ook de Kadastralekaart weergegeven.

vindplaats 1 en 4
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Succinea putris of Oxyloma sarsii
Bithynia tentacu-lata
en Bythynia leachii

Anodonta anatina juveniel

De gevonden soorten
Acroloxus lacustris
Aegopinella nitidula
Anisus vortex
Anodonta anatina
Arion ater rufus ?
Arion hortensis ?
Arion spec
Bithynia tentaculata
Boettgerilla pallens
Bythynia leachii
Carychium tridentatum
Ceapaea nemoralis
Cochlicopa lubrica
Cornu aspersum
Deroceras laeve
Deroceras reticulatum/ agreste
Discus rotundatus
Dreissena polymorpha
Galba truncatula
Gyraulus albus
Haitia acuta
Hippeutis complanatus
Limax maximus
Lymnae stagnalis
Musculium lacustre
Oxichilus cellarius
Oxichilus draparnaudi
Oxyloma sarsii
Physa fontinalis
Pisidium nitidum
Planorbarius corneus
Planorbis planorbis
Punctum pygmaeum
Radix balthica
Sphaerium corneum
Stagnicola palustris
Succinea putris
Trochulus hispidus

Kapslak
Bruine blinkslak
Draaikolkschijfhoren
Vijvermossel
Gewone wegslak?
Zwarte wegslak?
wegslak soort
Grote diepslak
Wormnaaktslak
Kleine diepslak
Slanke dwergslak
Gewone tuinslak
Glanzende agaathoorn
Segrijnslak
Kleine akkerslak
Gevlekte aardslak/ Witte akkerslak
Boerenknoopje
Gewone driehoeksmossel
Leverbotslak
Witte schijfhoren
Puntige blaashoren
Vlakke schijfhoren
Grote aardslak
Gewone poelslak
Moeras-hoornschaal
Kelder-glansslak
Grote glansslak
Tweeling-barnsteenslak
Bron-blaashoren
Glanzende erwtenmossel
Posthoornslak
Gewone schijfhoren
Dwergpuntje
Ovale poelsla
Gewone hoornschaal
Moerspoelslak
Gewone barnsteenslak
Gewone haarslak
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Unio pictorum
Vallonia costata
Vallonia pulchella
Valvata piscinalis
Viviparus contectus
# = Rode Lijst soort
* anatomische soortbepaling

Schildersmossel
Geribde jachthoornslak
Fraaie jachthorenslak
Vijver-pluimdrager
Spitse moerrasslak
BE = bedreigd GE = gevoelig

Stagnicola palustris

Monster uit De Grote Heek

Anisus vortex

Mollusken verzameld in de begroeiing

Arion ater rufus of Arion hortensis
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Tabel 2 Dagvlinders & Libellen (alleen Nederlandse naam geschatte aantallen
samengesteld door Hennie Roode(Natuurmuseum E.Heimans te Zaandam)
Dagvlinders
Kleine vos
Klein koolwitje
Bont zandoogje
Klein geaderd witje
Atalanta
Hooibeestje
Boomblauwtje
Distelvlinder

Libellen
> 40
> 10
5
> 40
4
3
1
4

Paardenbijter
Lantaarntje
Steenrode heidelibel
Houtpantserjuffer
Grote roodoogjuffer
Bruinrode heidelibel
Grote keizerlibel

12
8
3
3
>20
3
1

Opgemerkt moet worden dat de waarneming van de dagvlinders en libellen zéér tijd- en weersgebonden zijn. Er zou
gedurende een heel jaar op verschillende tijdstippen en weersomstandigheden moeten worden geïnventariseerd om te
kunnen komen tot een volledig overzicht van de soortenrijkdom van deze locatie.
Daarbij is het van nut om voor de vlinders de waardplanten te inventariseren.
Tevens komen natuurlijk ook de nachtvlinders en motten en hun respectievelijke waardplanten nog aan de orde.
De libellen en hun larven hebben ook weer specifieke plaatsen nodig om zich voort te planten en zich te verpoppen.
In de serie “FAUNA van Nederland” zijn inmiddels verspreidingsatlassen verschenen van zowel de libellen als
dagvlinders, opvallend is dat vaak de provincie Groningen witte vlekken vertoont in de verspreidingskaarten, wellicht is
dit een goede kans om hierin verandering te brengen.
Tot slot
Zoals uit de opgenomen scan (zie na ‘Opnames gemaakt door’) blijkt heeft deze inventarisatie in ieder geval de
aandacht getrokken van de lokale pers.
Geraadpleegde literatuur
Kerney M.P. / R.A.D. Cameron, 1980. Elseviers Slakkengids. Elsevier – Amsterdam/Brussel
Janssen A.W. en E.F. de Vogel, 1965. Zoetwatermollusken van Nederland. NJN, Amsterdam
Opnames gemaakt door
Anthonie en Dorine van Peursen
Rianne Wieringa
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Een onverwachte verstekeling
Jan Kuiper
Een goede kennis van me, geen malacologe, ging afgelopen herfst op vakantie naar North Carolina,
USA. Uiteraard vroeg ik of ze eventueel wilde letten op slakken huisjes ed. en dat zou ze doen.
Na terugkeer kwam ze voorbij met een doosje met wat blaadjes en een tissue waarin een redelijk
groot slakkenhuis, prachtig, was ook de enige die ze was tegengekomen vertelde ze.
Aangezien de kachel aanstond werd het slakkenhuisje warm, en terwijl we koffie zaten te drinken,
begon de slak te wandelen, ze had per ongeluk een levende slak getransporteerd!
Gelukkig was dit de Amerikaanse autoriteiten niet opgevallen, naar het schijnt is de paranoia meer
gericht op wat er Amerika binnenkomt, voor mij was het echter een echte ‘surprise’.
Nadat we de slak op de foto hadden gezet, was het natuurlijk zaak om uit te zoeken welke soort het
was, en dat valt nog niet mee als je alleen de wat algemenere boekwerken op landslakken gebied
hebt.
Toen ik echter tijdens de jubileumviering bij de fam.v. Peursen logeerde kregen we echter tijd om in
zijn bibliotheek wat te neuzen en speuren en konden we in de buurt komen wat het zou kunnen zijn.
Naar alle waarschijnlijkheid behoort de slak tot het Genus Mesodon en er vanuitgaand dat het één
van de normale soorten betreft kwam ik al gauw tot de voorlopige conclusie dat het de
Mesodon normalis zou moeten zijn.
Ik heb de slak daarna in mijn terrarium gezet die bevolkt wordt door een groep Achatina fulicas, die
op het punt stonden in winterslaap te gaan, en na enkele dagen ging ook de Amerikaanse
verstekeling in rust, zij het niet in de grond, zoals de Agaatslakken doen, maar bovenin een hoek
van het circa 70 cm hoog terrarium.
Daar bivakeerd de slak nog steeds en het wachten is nu op het voorjaar.
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Malacologie: een korte levensschets
Ruud A. Bank
Chopinlaan 21, 9603 AM Hoogezand, R.A.Bank@quicknet.nl
Ik ben al vroeg begonnen met de malacologie: zo rond mijn 14de jaar. Nog eerder was ik
begonnen met het verzamelen van fossielen: eerst fossielen uit de Krijtformaties van Zuid-Limburg,
daarna Carboonfossielen langs het Zijkanaal C in Spaarndam (Noord-Holland). Mijn geboorteplaats
is Haarlem (1960). In een boekje over fossielen werd de Rijks Geologische Dienst in Haarlem
(langs het Spaarne) genoemd. Daar kwam ik rond 1972 in contact met Gerard Spaink, die mij (deels
uitgezocht) materiaal schonk van de Peel (Miocene mollusken), en Bert Sliggers. Het was in de tijd
dat in Haarlem ook diverse spuitterreinen lagen, voor het inklinken van de grond voor woning- en
wegenbouw. Daarin waren veel schelpen te vinden uit het ijstijdvak, namelijk het Eemien. Ik
verzamelde dat materiaal in Schalkwijk en bij de aanbouw van de snelwegen van het
Rotterpolderplein (dat laatste is nu een druk verkeersknooppunt). Mijn belangstelling voor
mollusken was nu goed gewekt! In Bloemendaal en IJmuiden ging ik recente schelpen verzamelen
langs het strand, en op het dek van de visserschepen in IJmuiden. Ik wilde ook weten hoe ze
leefden, maar daar kom je op het strand niet achter. Dus begon ik land- en zoetwaterslakken te
verzamelen in de duinen, in De Mooie Nel bij Haarlem, en in bossen en in de polders. Ik werd al
snel lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, waar ik vele excursies organiseerde.
Daarna werd ik lid van de Amsterdamse Malacologische Contactgroep (1974), en weer later van de
Nederlandse Malacologische Vereniging (1977) en de Duitse zustervereniging (ik dacht 1976). Ik
bezocht iedere maand de zogenaamde “Kreukelavond” in Amsterdam, was op alle NMV
activiteiten, en bezocht vaak de jaarlijkse meerdaagse bijeenkomst van de Duitse vereniging. Mijn
eerste internationale congres was het congres in Amsterdam van de Unitas Malacologica Europaea
(1977). Van Cor Karnekamp kreeg ik Eoceen materiaal van de Bekken van Parijs (marien), en
Mioceen materiaal van Steinheim (zoetwater). Tijdens de vakanties met mijn ouders verzamelde ik
landslakken in het Alpengebied van Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Uiteindelijk ben ik mij
helemaal gaan specialiseren in de land- en zoetwaterslakken van het west-palearctische gebied (met
name Europa). Mijn interesse voor de niet-mariene mollusken is met name in het begin
aangewakkerd door mensen als Tom Meijer, Wim Maassen, Louis Butot, Wim Neuteboom en Edi
Gittenberger, die ik dan ook als mijn malacologische leermeesters zie. Met name Edi Gittenberger
heeft mijn wetenschappelijke interesse verdiept, toen ik de gelegenheid kreeg tijdens mijn
schoolvakanties (1979, 1980) te werken in de collecties van Naturalis (landslakken van NoordoostItalië), toen nog het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in de Raamsteeg te Leiden. Mijn eerste
artikeltje schreef ik toen ik 13 jaar was in de Kreukel, in Basteria toen ik 18 was.
Malacologie: ik had er ontzettend graag mijn beroep van gemaakt. Dat ging dus niet,
vandaar dat ik in mijn professie een andere richting heb ingeslagen. Na de laboratoriumschool in
Amsterdam (MBO en daarna HBO) ging ik naar de Vrije Universiteit, naar het Antropogenetisch
Instituut, waar ik als analist ging werken. Daar ben ik uiteindelijk ook tot “Doctor” gepromoveerd
(1993), en ging als onderzoeker bij TNO in Leiden werken (1992): bindweefselziekten bestuderen.
Uiteindelijk werd ik bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit (2006, in deeltijd), en sinds
augustus 2008 ben ik als stafhoogleraar aangesteld bij het UMCG in Groningen, waar ik nu hoofd
van de sectie Medische Biologie ben (> 120 onderzoekers). Door verandering van baan verhuisde ik
van Hoofddorp naar Hoogezand.
De slakken zijn mijn grote hobby gebleven. Mijn collectie bestaat uit meer dan 15.000
series. Daarnaast heb ik een grote bibliotheek opgebouwd: meer dan 100 strekkende meter. Ik
verzamel alle literatuur op het gebied van land- en zoetwaterslakken (recent en fossiel), wereldwijd,
maar met nadruk op Europa, het Midden-Oosten, en Afrika. Veel interesse heb ik in de
nomenclatuur, en maak dan ook faunalijsten. Uiteindelijk zou ik graag een naamlijst willen
publiceren van alle tot nu toe bekende land- en zoetwaterslakken van de hele wereld. Van sommige
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werelddelen ben ik al heel ver. Dat is dan ook direct de reden, waarom ik zo’n grote bibliotheek heb
opgebouwd!! Sinds 2009 heb ik mij aangesloten bij de Schelpenwerkgroep Delfzijl, al heb ik dat
jaar nog nauwelijks aan activiteiten kunnen deelnemen door een drukke agenda, maar dat gaan we
dit jaar veranderen!
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Een reis naar het Westen
Jan Kuiper
Het moge niemand zijn ontgaan dat de NMV dit jaar haar 75 jarig bestaan vierde en dat hieraan
verbonden een jubileum-bijeenkomst plaats vond op 21 november 2009 in Naturalis te Leiden.
Aangezien ik daar altijd al graag eens wilde kijken en uiteraard de vele collega’s uit het
schelpenwereldje weer eens wilde zien, toog ik op 20 november met de trein,die wonderwel stipt op
tijd was in alles, naar Zoetermeer,om bij de familie van Peursen te overnachten, om zodoende tijdig
aanwezig te zijn bij het jubileum.
Anthonie haalde mij op van het station en Dorien verraste ons met een lekker etentje, alvorens we
ons in het ‘schelpen labaratorium’van Anthonie terugtrokken om zijn collectie te bewonderen en ik
kreeg een groot aantal dubbele exemplaren van hem toegestopt.
De volgende morgen vertrokken we op tijd naar Leiden, waar prof. Edi Gittenberg ons de zijdeuren
van Naturalis opende en naar de ruimte leidde waar de bijeenkomst plaats vond, inmiddels stonden
voor het hek van Naturalis al vele tientallen te wachten om toegang te krijgen.
Na een openingswoord van Anthonie kon het boeiende programma een aanvang nemen met een
lezing van Phillippe Bouchet van het Museum nationale d’Histoire naturelle te Parijs over een door
hem en anderen uitgevoerd bio-diversiteits project rond Panglao Island, Filippijnen.
Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden in Vita Malacologica nr. 8 wat ook op deze dag
gepresenteerd werd en waarvan sinds kort Dhr. Bouchet hoofdredacteur is.
Een aantal van 500.000 schelpen en schelpjes werden in 2004 daar verzameld en het duurde meer
dan 2 jaar voordat alles op familie-niveau was gesorteerd, enfin lees het verhaal in de Vita.

Anthonie van Peursen
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Daarna volgde een optreden van de ‘Kinky Horns’, een uit acht personen bestaande groep
muzikanten die gebruik maken van schelpen als muziekinstrument,overweldigend, wat mooi!

Kinky Horns
Na de gebruikelijke groepsfoto ( zie Spirula nr. 371 ) werd de aanwezigen een lunch aangeboden
door de NMV en werden er wat gegevens uitgewisseld, waarbij er met name belangstelling was
voor de vorderingen van het inventarisatie project Langerijp ( zie elders in deze uitgave ) duidelijk
werd in ieder geval dat ook het Noorden van ons land op de kaart van de NMV staat.
Na de presentatie van de Jubileumpublicatie, een extra uitgave van de Spirula, die inmiddels bij
iedereen in de bus is gevallen, werden aan Dhr. Backhuys en Dhr. Molenbeek de NMV-penning
uitgereikt voor hun verdiensten voor de Nederlandse malacologie.
Daarna was de beurt aan Dr. Floris Bennema die een presentatie hield over de vroege biologen
Baster ( waarnaar het NMV blad Basteria is vernoemd) en Slabber en Bomme, wat gevolgd werd
door een videopresentatie van Danny van Belle over Gastropoden in de Thaise wateren,
indrukwekkend filmateriaal wat ook op DVD leverbaar is.
Tot slot, en naar mijn mening iets te kort, doch dit was te wijten aan het strakke schema waaraan
moest worden voldaan, een voordracht van Dr. Rob Witbaard over onderzoek naar de Noordkromp,
waarover zeker een publicatie zou moeten komen in de toekomst.
Na de afsluiting met borrel, kon ik met enkele leden van de Schelpenwerkgroep Friesland, van wie
ik op de parkeerplaats van Naturalis nog een aantal fraaie exemplaren van de Neptunea antiqua (
super groot), Berengius turtoni, Colus islandicus en Troschelia bernisiensis kon overnemen, mee
terugrijden tot Leeuwarden en daar de trein naar Appingedam nemen, al met al een vermoeiende
reis, maar zeker de moeite waard.
Bij thuiskomst bleek de Vita Malacologica al in de brievenbus te zitten, dus dat was een heerlijk
toetje voor deze dagen.
Nogmaals hartelijk dank aan de fam. Van Peursen voor de gastvrije ontvangst en aan de Friese
schelpenmensen voor de lift naar het Noorden. Overigens ben ik ook meteen lid geworden van de
Friese club, we zitten ten slotte vlak bij elkaar.
De foto’s bij dit artikel werden gemaakt door J.J. ter Poorten en Sylvia van Leeuwen
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Vakantie in Zuid Engeland
2009
Frits Zandvoort
We zijn de afgelopen zomer op vakantie naar Zuid Engeland geweest van 3 juni tot 21 juni. We
zijn, na een aantal dagen in Londen, naar de grensstreek tussen Dorset en Hampshire gegaan.
Vooral Dorset is mooi en rustig, Hampshire was ons te druk (gebied rond Bournemouth). Een week
later gingen we naar Cornwall, waar het toeristischer maar ook mooier is. Eigenlijk is de hele
zuidkust van Engeland mooi.
De laatste dag hebben we, wachtend op de oversteek, ook nog gezocht in Harwich aan de
Noordzeekust.
Ik zal me verder beperken tot de malacologische en aanverwante ervaringen. Ondanks dat ik relatief
weinig tijd besteedde aan schelpen is een score van 118 soorten niet slecht. Hieronder ca. 10 nieuwe
soorten voor mijn collectie (wat misschien meer zegt over mijn collectie dan over de rijkdom aan
vondsten, maar dat kun je zelf checken met de soortenlijst en je eigen collectie).

Bezochte vindplaatsen
A. 7 juni 2009, Weymouth Bay, Dorset.
B. 8 juni 2009, Christchurch
C. 8 juni 2009, New Forest, Hampshire, loofbos
D. 11 juni 2009, Lulworth Cove, Dorset, kalkrotsen en strand. .
E. 14 juni 2009, Marazion, Cornwall, LLWL.
F. 15 juni 2009, Corbis Bay, Cornwall.
G. 16 juni 2009, Marazion, Cornwall
H. 19 juni 2009, Marazion, Cornwall
I. 21 juni 2009, Harwich, Essex.
A, 7 juni 2009, Weymouth Bay, Dorset,
Dit is een brede ronde baai met een strand en typisch Engelse boulevard. Hier lagen veel
strandvondsten, maar enkele wel stinkend vers. Meest bijzonder was een groot doublet van
Tellina squalida. Verder opvallend veel muiltjes Crepidula fornicata, een haaienei en in de
haven fuiken met daarop grote paardezadels Anomia ephippium.

Weymouth Bay
B, 8 juni 2009, Christchurch, het dichtbijzijnde strand vanaf ons huisje. Veel stenen en
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opnieuw muiltjes. Weinig bijzonderheden.
C, 8 juni 2009, New Forest, Hampshire, een bekend natuurgebied vergelijkbaar met de
Veluwe. In een loofbos heb ik onder wat metselstenen nog enkele, niet bijzondere, landslakjes
gevonden.
D, 11 juni 2009, Lulworth Cove, Dorset, kalkrotsen en strand. Dit is ook een bekende
fossielenvindplaats, onderdeel van de Jurassic Coast. Vooral bijzonder omdat de rotslagen
verticaal zijn geplooid en in dit kleine baaitje het gehele Mesozoicum ontsloten is. Hier is een
klein museum aan gewijd. Bij de ingang naar deze mooie en toeristische baai zat een man
pectens te beschilderen met de wildste kleuren, die moest natuurlijk op de foto voor het verslag.
In de stenen zaten diverse fossiele versteende schelpen en afdrukken (zie foto’s). Op de schaars
begroeide delen van de rotswand leefden enkele kalkminnende landslakken, zoals Pomatias
elegans.

Lulworth Cove, fossielen en een schelpenschilder
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E, 14 juni 2009, Marazion, Cornwall, LLWL.
Hier stond ons tweede huisje met een prachtig uitzicht over Penzance Bay. Op de eerste dag zag
ik al een bijzonder verschijnsel in zee, een zwerm meeuwen en Jan-van-genten duikend in een
school vissen en daaromheen circelend drie reuzenhaaien !! Deze schatte ik wel op 4 meter
lengte (gemeten t.o.v. vlakbij varende kanoërs, wat had ik daar graag ingezeten !).
Reuzenhaaien Cetorhinus maximus, kunnen meer dan 10 m lang worden en zijn planktoneters.
Zie voor meer info de literatuurlijst.
Vlak bij ons huisje, tussen het dorpje Marazion en Mount St Michael (het broertje van Mont St
Michel in Frankrijk) was het prima getijdenpoelen zoeken. Met rubberen waterschoenen aan is
het hier prima klauteren over de rotsen. Deze dag was het springtij en kon ik dus met LLWL (de
laagste waterstand van de maand) zoeken.
F, 15 juni 2009, Corbis Bay, Cornwall, vlak bij het drukke St.Ives. Het ogenschijnlijk kale
strand was omringd door weelderig begroeide rotsen, waarlangs diverse stroompjes diepe
kloven hadden uitgesleten. Bij het zeewater zijn de rotsen overgroeid met mossels, schaalhorens
en eierleggende purperslakken. Op het strand een aantal grote tweekleppigen, het leek verder
niet zo bijzonder, maar van een heel smal vloedlijntje heb ik bijna al het materiaal van het 100en meters brede strand gezeefd (ca. 2 liter gruis), meegenomen en thuis uitgezocht. Dit bleek
bijzonder rijk aan soorten, vooral tweekleppigen en dunschalige gastropoden, waaronder diverse
voor mij nieuwe soorten. Vermeldenswaardig zijn een mooie klep van Cochlodesma praetenue,
vele kleppen van Thracia papyracea, een klep van Similipecten similis, Lima loscombi, Lima
subauriculata, diverse mosselsoortjes Modiolarca subpicta, Musculus costulatus, Modiolus
phaseolinus en, heel bijzonder, een Crenella prideauxi. Verder Caecum glabrum, Skeneopsis
planorbis, Philine catena, Lamellaria latens en een topje van Velutina velutina, etc..
Ook enkele aangevoerde landslakken, waarvan Acicula fusca wel de meest bijzondere was.
Deze komt levend voor langs de kust ten noordoosten van dit gebied (Kerney, 1999).
Kortom een lust om thuis nog eens uit te zoeken en eigenlijk de grootste ontdekkingen te doen.
Dat is pas nagenieten van een vakantie….

Op de rotsen van Corbis Bay
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Mont St. Michael

G, 16 juni 2009, Marazion, Cornwall, getijdenpoelen bij Mount St. Michael. Nu ook mijn
snorkel meegenomen. Veel prachtig onderwaterleven. Keverslakken die de kleur van de
helderroze kalkalgen (Lithophyllum) lijken te hebben overgenomen. Reusachtige zeedahlias met
kleverige tentakels, allerlei kronkelende slangsterren en vijfhoekige zeesterren. Ook veel
levende mosdierkolonies en kolonies van de zakpijp Bothrylus schlosseri. Erg spectaculair was
een grote (10 cm?) zeenaaktslak Aeolida papillosa die eieren aan het afzetten was. Helaas had ik
geen fototoestel bij me, want dat was een mooi plaatje geweest.

Gecamoufleerde keverslakken
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H, 19 juni 2009, Marazion, Cornwall, getijdenpoelen, dit keer had ik mijn fototoestel wel
meegenomen. Nu weer bijzondere waarnemingen, zoals een platworm (Prosthecereus vittatus?)
die als een soort vage schim snel over de opgesnorkelde stenen lijkt te stromen. Ook erg mooi is
een levende Trivia monacha, wat een prachtige kleuren heeft zo’n diertje! Het trekt zich snel
terug in zijn huisje als het wordt opgepakt en komt heel langzaam weer tevoorschijn als het met
rust gelaten wordt. Eerst de gespikkelde mantel met gele rand, en dan de voet en de feloranje
kop met sipho.

Trivia monacha

I, 21 juni 2009, Harwich, Essex.
Veel Tapes decussata doubletten met een mooie tekening. Verder weer veel muiltjes en ook wat
pliocene fossielen. Een heel ander gebied natuurlijk, de Noordzeekust in plaats van het Kanaal,
maar wel nog een mooie afsluiting van een schelprijke vakantie.
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Lima subauriculata

Lima loscombi

Musculus costulatus

Crenella prideauxi

Modiolarca subpicta

Modiolus phaseolinus
Enkele schelpen van Corbis Bay 15 juni 2009
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Soortenlijst

1
2
3

Acanthochitona fascicularis E(levend), G(levend)
Lepidochiton cinerea G (levend)
Lepidochiton asellus H (levend)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Patella vulgata I (levend), E(levend), F
Patella intermedia I (levend), F
Ansates pellucida F (±10)
Tectura virginea H (levend), F (±10)
Tricolia pullus A, E(levend), F
Osilinus lineatus H (levend)
Calliostoma zizyphinum A
Gibbula pennanti A
Gibbula magus A,F
Gibbula cineraria A E(levend), I
Gibbula umbilicalis E(levend), I
Littorina littorea I, A E(levend),
Littorina saxatilis F
Littorina obtusata E(levend),
Melarhaphe neritoides F
Peringia ulvae F
Barleeia unifasciata F(5)
Crisilla semistriata F
Alvania lactea F (1 juv)
Alvania punctura F (3)
Onoba semicostata F (14)
Onoba aculeus F (4)
Manzonia crassa F
Rissoa parva F (veel)
Rissoa sp. A
Bittium reticulatum A, F, G
Caecum glabrum F
Turritella triplicata I (fossiel)
Skeneopsis planorbis F (13)
Lamellaria latens F (2)
Velutina velutina F (1)
Trivia arctica A
Trivia monacha A, H (levend)
Crepidula fornicata (A,B, F, I)
Calyptraea chinensis F
Nucella lapillus I, E(levend), F(levend met eieren),
Ocenebra erinacea A, I
Trophonopsis muricatus I (fossiel?)
Buccinum undatum A, I
Neptunea contraria (I, plioceen fossiel)
Nassarius pygmaeus A E(levend),
Nassarius reticulatus A E(levend), I
Chrysallida sarsi F (1)
Odostomia plicata F (1)
Philine catena F
Cylichna cylindracea F
Retusa truncatula F

43
44
45
46
47
48
49
50

51 Aeolidia papillosa G (eierleggend)
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52 Glycymeris glycymeris F
53 Mytilus edulis I, F(levend),
54 Modiolus modiolus I
55 Modiolarca subpicta (=Musculus marmoratus) F (±5 kleppen)
56 Musculus costulatus F (veel kleppen)
57 Modiolus phaseolinus F (±10 kleppen)
58 Crenella prideauxi F
59 Aequipecten opercularis I, F
60 Mimachlamys varia I, F
61 Similipecten similis F
62 Lima loscombi F (1 klep)
63 Lima subauriculata F (1 klep)
64 Anomya ephippium A(ook in fuiken haven), G (levend), F
65 Heteranomia squamula F
66 Lucinoma borealis E(levend), F
67 Montacuta ferruginosa F
68 Mysella bidentata F
69 Kellia suborbicularis F (4 kl)
70 Lasaea rubra F (veel kleppen + doubletten)
71 Goodallia triangularis F
72 Parvicardium exiguum F
73 Cerastoderma edule I, F
74 Acanthocardia tuberculata F
75 Acanthocardia echinata F
76 Laevicardium crassum F
77 Spisula solida F
78 Spisula elliptica F
79 Mactra corallina A
80 Spisula subtruncata A
81 Lutraria lutraria F
82 Solen marginatus A
83 Ensis directus F
84 Ensis siliqua A
85 Cultellus pellucidus F
86 Tellina (Laciolina) squalida A (doublet)
87 Tellina tenuis F
88 Tellina fabula F
89 Tellina pygmaea F
90 Donax vittatus F
91 Gari fervensis F
92 Gari depressa F
93 Abra tenuis F
94 Abra prismatica F
95 Abra alba F
96 Venus verrucosa A
97 Chamelea striatula A, F
98 Callista chione F
99 Ruditapes decussatus I (veel dode verse doubletten)
100 Venerupis senegalensis I (1 klep), A,G (juv. doublet), F
101 Dosinia lupinus F
102 Timoclea ovata F
103 Arenomia arenaria I
104 Mya truncata I
105 Hyatella arctica F
106 Turtonia minuta F (veel kleppen en doubletten)
107 Petricola pholadiformis I
108 Thracia papyracea F (±10 kl)
109 Cochlodesma praetenue F (1kl)
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110 Acicula fusca F
111 Pomatias elegans D
112 Discus rotundatus C, F
113 Oxychilus cellarius C
114 Oxychilus draparnaudi D (dood)
115 Vallonia excentrica F
116 Pupilla muscorum D
117 Lauria cylindracea D
118 Cochlicella acuta F
Literatuur
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Kerney M., Atlas of the Land and Freshwater Molluscs of Britain and Ireland, 1999
Barrett J., Yonge C.M., Collins Pocket Guide to the Sea Shore, 1958
J. van der Linden, Philine intricata etc, Basteria Vol 58, No.1-2, pp. 41-48
N. Tebble, Britisch Bivalve seashells, 1966
Reuzenhaai info:
o http://www.zeeinzicht.nl/vleet/index.php?item=zee&pageid=reuzenhaai.htm&use_template=
ecomare.html
o http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/organismen/dieren/vissen/haaien/reuzenhaai/
o http://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzenhaai
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Een Strombus gigas in het hoge Noorden
Jan Kuiper
Op 9 november 2009 kwam er een mailtje binnen bij het Muzeeaquarium met een bijlage die een
viertal foto’s bevatte, met de vraag om wat voor schelp het hier ging. De mail werd naar mij
doorgestuurd met de vragen ‘hoe oud is deze schelp’, ‘wat voor schelp is het’, ‘welke waarde heeft
de schelp’ en ‘is er belangstelling voor in jullie collectie’.
De vraag ‘wat voor schelp is het’ kon meteen worden beantwoordt, het betrof hier zonder enige
twijfel een exemplaar van de Strombus gigas (L.1758) en wel een exemplaar wat was gegeten,
gezien de beschadiging aan de bovenste windingen ( ter verduidelijking: om het vacuüm op te
heffen wordt er wanneer de schelp is gevangen een gat gekapt, zodat het dier uit zijn behuizing kan
worden gehaald, om vervolgens te worden geconsumeerd ).
Op de Nederlandse Antillen en elders in het Caraibisch gebied liggen gigantische hope van
dergelijke schelpen, die, helaas, niet mogen worden meegenomen daar de schelp op de
internationale ‘rode lijst’staat vanwege overbevissing in de jaren die achter ons liggen
Overigens zijn er op oa. de Turk en Caicos-eilanden kweekprogrammas gaande waarbij de dieren
worden opgekweekt in zogenaamde aquacultures om zo de consumptie-markt te kunnen voorzien
van het in dat gebied geliefde gerecht carcoles.
Een vindplaats in dat gebied is dus niet buitengewoon, het wordt anders wanneer als vindplaats is
vermeld Renselkade te Winschoten op 2 – 2,5 meter diepte bij sanerings werkzaamheden, dan frons
je wel even de wenkbrauwen.
Hoe is het mogelijk dat een dergelijke schelp op deze plaats is beland.
Dhr. Harm Dost, werkzaam bij een grondsanerings bedrijf vond deze schelp toen het terrein aan de
Renselkade werd afgegraven omdat het vervuilde grond betrof. In depot uitgekieperd viel hem deze
schelp op en zodoende kwam het bericht bij mij terecht.
In eerste instantie dacht hij te naken te hebben met een groot fosssiel, deze conclusie kan echter
worden weggeschrapt, daar deze familie van schelpen hier naar mijn weten nooit heeft geleefd.
Maar nu, hoe kan hij daar dan zijn beland. De naam Renselkade wil in ieder geval zeggen dat er een
kade is geweest waar schepen hebben aangelegd en waar de mogelijkheid dus zou kunnen bestaan
dat er zo’n schelp overboord is gevallen en zo daar is terecht gekomen.
Een andere mogelijkheid is dat de schelp als een soort ‘grof vuil’is weggegooid en op die wijze in
de Groninger klei is beland.
Het fijne zullen we wellicht nooit te weten komen.
Telefonisch contact met de gemeente Winschoten ( overigens nu gemeente Oldambt ) deed me weer
eens versteld staan, ik kreeg een ambtenaar aan de lijn die binnen 24 uur mij luchtfoto’s en kaarten
van het gebied toestuurde, alle lof, ik wist eigenlijk niet dat dit soort mensen op dat soort posities
nog bestonden, het is te hopen voor de gemeente Oldambt dat men deze man op zijn post heeft
gelaten.
Hoe het ook zij, het geheel blijft een klein mysterie en de oplossing zal altijd wel in nevelen blijven
gehuld.
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Eemshaven 2009
Frits Zandvoort
Dit keer weer een kort stukje over de Eemshaven, een plaats waar ik de afgelopen 20 jaar
regelmatig kom. In 1992 had ik al eens een overzicht van soorten van de Eemshaven gegeven
(lit.C). Dit is een aanvulling daarop en ik geef wat meer informatie over een aantal gevonden
soorten. Aanleiding was een (helaas eenpersoons-) excursie op 26 juni 2009. ‘s Avonds hadden we
het laagste zeewaterniveau van het jaar, volgens de getijdentabellen (zie lit. I). Een uitgelezen
moment om eens te kijken of er meer leeft in het sublittoraal van de snel veranderende Eemshaven.
Het sublittoraal is het deel onder het littoraal (het gebied tussen gemiddeld hoog en laag water) en is
vaak soortenrijker. Het littoraal heeft immers veeleisende milieuomstandigheden en veel soorten
kunnen het geregeld droogvallen, bevriezen of overspoeld worden met zoet regenwater gewoon niet
overleven.
Binnen het littoraal geldt de regel dat hoe hoger, hoe meer de soorten gespecialiseerd zijn en hoe
minder volmariene soorten er voorkomen. Het deel dat droogviel op 26 juni kun je nauwelijks nog
littoraal noemen omdat het maar 1 keer droogviel dit jaar. Er zitten grote schommelingen in het
getij tussen doodtij en springtij. Het verschil tussen hoog en laag water is tijdens springtij veel
groter dan tijdens doodtij. In Nederland zijn de kleinste getij verschillen ter hoogte van Den Helder,
terwijl naar het zuiden en het oosten toe het verschil steeds groter wordt. De Eemshaven kent een
gemiddeld getijdeverschil van 2,50 m (zonder windinvloeden). Op 26 juni 2009 was het verschil
3,41 m (van +1,55m tot -1,86m NAP).

Getijdeverloop Eemshaven op 26 juni 2009, ref. I
Het water in de haven is ter hoogte van de drijvende “Kamstra-steiger” (zuidzijde Emmahaven, aan
de Borkumweg) helder. De onderzijde van die steigers zit natuurlijk altijd in het sublittoraal. Hier
zit het dan ook hutje-mutje volgegroeid met zeeanjelieren, wieren en zakpijpen. Een prachtig
gezicht.
Langs de dijk is het een ander verhaal, hier wordt het slik steeds opgewerveld en het water is
absoluut ondoorzichtig. Toch zit hier veel, maar ander, leven. Veel strandkrabben, een zeester, een
mooie niet nader gedetermineerde zeerups (ziet er uit als een kruising tussen een naaktslak en een
schubdier), kolonievormende manteldieren (de sterzakpijp, Bothryllus schlosseri), kleine
zeeanemonen, zeeduizendpoten en regenwormachtige beesten. Schelpdieren waren er ook, forse
keverslakken, Japanse oesters en muiltjes, ook in de bekende stapels, en massaal. Ik heb hier
eenmaal eerder één levend muiltje gevonden, maar nu zaten er velen. Wel alleen vlak bij de laagSchelpenwerkgroep Delfzijl – jaarverslag 2009
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laagwaterlijn, dus of ze er misschien al eerder zaten weet ik niet.
Het muiltje Crepidula fornicata is een invasieve soort, het is afkomstig van de Atlantische kust van
Noord-Amerika en is mogelijk ooit met oesters ingevoerd. Het muiltje voedt zich met rondzwevend
plankton en de feces vormen een sliblaag. Dit laatste was de reden dat muiltjes als een pest werden
beschouwd in oestervelden (lit.A). Er stond zelfs een prijs op het inleveren van muiltjes (dan zou je
nu rijk kunnen worden, lit F). Muiltjes leven inderdaad alleen onderin het littoraal en het
sublittoraal tot 12 of 30 m diepte (lit.B resp A). Volgens één bron geldt dat alleen voor Europa
(lit.F), in Amerika leven ze juist in het noorden in het littoraal en in Florida alleen sublittoraal.
Bij strenge winters kunnen ze afsterven, maar de koude winter van 2008/2009 was dus niet koud
genoeg. Muiltjes komen om deze reden niet veel voor in het littoraal en ook niet noordelijker dan
het Skagerak (o.a. lit. G), hoewel sommige bronnen Noorwegen en Zweden noemen zonder dit
specifiek te beperken tot het Skagerak (lit.F).
Een andere bijzondere soort die ik vond was Littorina obtusata, de stompe alikruik. Dit is, voor
zover mij bekend, de eerste vondst van een levend exemplaar in de Eemshaven. De stompe alikruik
komt al minstens 40 jaar voor in provincie Groningen op één enkele golfbreker in de Bocht van
Watum (Eemsmonding), maar dat zijn kleinere meestal gele exemplaren. Dit was een groot
olijfbruin exemplaar, zoals ze ook sinds enkele jaren bekend zijn van Lauwersoog (lit.E, overigens
heb ik daar op 12 september 2009 bij laag water nog maar 1 levend exemplaar gevonden). Volgens
lit. H is de kleur lichter als de habitat meer beschermd is. In elk geval is de kleur afhankelijk van het
milieu. Het is een echte soort van het littoraal, maar komt af en toe in het sublittoraal. De stompe
alikruik leeft op bruinwieren als Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus and Fucus serratus en
legt zijn eitjes daar ook meestal op. Aangezien de jonge dieren direct rondkruipen, blijft een
populatie als bij Hoogwatum makkelijk geisoleerd. Een andere reden waarom verspreiding vanaf
die ene golfbreker nooit is gelukt, is omdat de genoemde bruinwieren alleen op de pier leven en niet
langs de dijk. Daarvoor begint de voet van de dijk te hoog in het littoraal, het wad staat dus hoog
tegen de dijk aan. Daarmee blijft de oorzaak van het verschijnen van de stompe alikruiken in de
Eemshaven voorlopig een raadsel.
Van een andere immigrant vond ik een klep, de Amerikaanse boormossel, Petricola pholadiformis.
Het is waarschijnlijk dat deze klep van een hier levend exemplaar afkomstig is. De Amerikaanse
boormossel leeft in de Waddenzee, in 1989 had ik al eens meerdere doubletten gevonden in gaten in
kleilagen onder Ameland. De Bruyne en De Boer noemen Petricola pholadiformis nu ook als
waddenbewoner, hoewel nog geen verspreidingskaartje is opgenomen (lit. D).
De keverslak Lepidochiton cinerea is een algemene soort onder stenen laag in het littoraal. Dit keer
vond ik veel exemplaren, waaronder een behoorlijk grote. De keverslak heb ik als kind al meer dan
40 jaar geleden hier gevonden, toen er nog geen Eemshaven was, maar wel het “Spieksterstrand”
(of “bie Spiek achter diek”).
Voor de volledigheid van de soortenlijst hier nog even de soorten die ik na de lijst van 1992 nieuw
gevonden heb bij/in de Eemshaven (allen aangevoerde soorten):
Heteranomia squamula (20 oktober 1996 in eikapsels van een wulk)
Anomia ephippium (31 maart 1997 op een plastic krat)
Aequipecten opercularis (juveniel, 29 november 1998 in eikapsel van een wulk)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

http://www.jncc.gov.uk/page-1711
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_slipper_shell
F. Zandvoort, Mollusca van de Eemshaven, Jaarverslag SWD 1992, pag.4-7
R.H. de Bruyne en Th.W. de Boer, Schelpen van de Waddeneilanden, ’s Graveland, 2008
K.G. van Timmeren, Excursie Lauwersoog 5 juli 2003, Jaarverslag SWD 2003, pag 13-14
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?fr=1&si=600
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G. http://www.conchsoc.org/projects/crepidula-forn.php
H. http://www.arkive.org/flat-periwinkle/littorinaobtusata/info.html?section=glossaryAndReferences#reference_2
www.getij.nl
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Allochtone weekdieren (Corbicula’s) goed ingeburgerd in het
Nederlandse en Europese zoetwateriii
door Anthonie D.P. van Peursen
Inleiding

Door de invloed van de mens worden regelmatige zo genoemde exoten (planten of dieren
die niet tot de oorspronkelijk flora of fauna behoren) in de Nederlandse natuur geïmporteerd. Dat
hoeft niet altijd opzettelijk te gebeuren zoals de parkieten die onder andere leven in Amsterdam,
Den Haag en andeer steden. Deze zijn het nageslacht van een aantal weggevlogen exemplaren.
Hetzelfde gebeurt door larven of eieren van insecten die tussen de wortels van geïmporteerde
planten zitten maar ook larven of eieren van verschillende diersoorten die in ballastwater zitten van
(grote) zeeschepen.
Ballastwater wordt in schepen gebruikt wanneer het schip niet (volledig) geladen is. Hierdoor wordt
de diepgang, stabiliteit en sterkte van het schip verbeterd. Jaarlijks wordt er ongeveer 10 miljard
ton ballastwater over de wereld getransporteerdiv. Het ballastwater wordt geloosd voordat het schip
wordt geladen. Dit lozen van het ballastwater gebeurt in de zeehaven, in de monding van een rivier
of verder stroomopwaarts.
Daarnaast kunnen exoten ook aangehecht aan scheepswanden meekomen.
Ook in het Nederlandse zoetwater komen weekdieren voor die van elders zijn ingevoerd maar die
erin geslaagd zijn om te overleven in de Nederlandse natuur. Een goed voorbeeld hiervan zijn de
Aziatische korfmossels (Corbicula's); het onderwerp van dit artikel
Weekdieren specifiek (enkele voorbeelden)

Het voorafgaande is ook regelmatig gebeurd met weekdieren (mollusken). Een bekend voorbeeld
hiervan uit het verleden is het muiltje (Crepidula fornicata, Linnaeus 1758). Deze soort is rond
1924 in Nederland gekomen. Ongeveer in 1880 is deze soort met oesters vanuit Noord-Amerika
geïmporteerd in Engeland. Vandaar uit hebben de pelagische (in zee levende) larven het
Europese vasteland bereikt.
Ook de Japanse oester en de Amerikaanse zwaardschede zijn goede voorbeelden.
De Japanse oester (Crassostrea gigas, Thunberg, 1793) is in Nederland geïmporteerd nadat bijna
alle Nederlandse oesters waren gestorven als gevolg van een ziekte.
De larven van de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directusv, Conrad, 1843) zijn waarschijnlijk
met ballastwater in 1978 terecht gekomen in de Duitse Bocht bij de Elbe (Duitsland). Vandaar
heeft deze soort zich verspreid langs de Europese kust. Het oorspronkelijk leefgebied van deze
soort is de Noord-Amerikaanse oostkust.
Ook van de landslakken zijn dergelijke voorbeelden bekend. Hier wordt volstaan met het geven
van twee voorbeelden.
De soort Helicigona lapicida (Linnaeus 1758) de Steenbikker komt in Nederland oorspronkelijk
alleen voor in Zuid Limburg. Sinds lange tijd leeft deze soort echter ook tussen stenen van de
IJselmeerdijk bij Schellinkhout. Deze soort is daar ingevoerd met de stenen die voor de bouw van
de dijk zijn gebruikt. Door de aanvoer met planten wordt de soort Hygromia cinctella
(Draparnaud,1801) regelmatig in Amsterdam gevonden. Het leefgebied van deze soort is zuidoost
Frankrijk en in Rhônedal tot in Zwitserland. Ook in zuidwest Engeland (zuid Devon) is deze soort
ingevoerd en weet zicht te handhaven zie Kerney e.a. (1980, pag. 206) en Cameron (2003,
pag.61)
De naamgeving van de Nederlandse Corbicula’s

Bij de eerste melding over de Corbicula's in Nederland is verwarring ontstaan over de juiste
naam. In eerste instantie wordt de soort Corbicula fluminalis (Müller, 1774) gemeld uit de Lek
(Blanken, 1990). Door Bij de Vaate e.a. (1990) wordt echter aangegeven dat er sprake kan zijn
van twee soorten. De soort Corbicula fluminea (Müller, 1774) en C. fluminalis een soort die in het
estuarium zou leven (zie ook Jenner e.a. 1991). Bons (1992) wijst er echter op dat beide soorten
C. fluminalis en C. fluminea naast elkaar voorkomen in de Merwede en dat dit water niet brak
(een kenmerk van een estuarium) te noemen is.
Het is dus duidelijk dat de plaats waar een specifieke soort leeft nogal wat verwarring geeft.
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De meeste verwarring ontstaat echter bij het geven van de juiste naam. Voor de Nederlandse
situatie is deze problematiek nog wat versterkt omdat Gittenberger e.a. (1992) zich gebaseerd
hebben op het uitgebreide overzichtsartikel van Kinzelbach (1991). Gelukkig is deze
naamsverwisseling snel gesignaleerd (Mienes, 1993 en Moolenbeek, 1993).
Deze verwarring is waarschijnlijk mede veroorzaakt door het feit dat Müller in 1774 drie Corbicula
soorten heeft beschreven met de volgende namen fluminalis, fluminea en fluviatilis.
Dankzij de emeritus hoogleraar E. Gittenberger is de auteur in staat geweest om het Corbicula
type materiaal uit Kopenhagen waar het materiaal van Müller is opgeslagen, te bekijken.
Door vergelijking van de notities die van de etiketten van het type materiaal gemaakt zijn en de
informatie in het artikel Araujo e.a. (1993) wordt de verwarring rondom de naamgeving echter niet
opgelost. In de tabel zijn de verschillende gegevens in de kolommen weergegeven. Voor
afbeeldingen van het typemateriaal wordt verwezen naar het artikel van Britton e.a.(1979,
252&253).
Tabel
Naam van de soort 1

Tellina fluminalis 390
Corbicula fluminalis

Locatie in
Locatie op
de tekst van het etiket
O.F. Müller
Azië ,
Eufraat 2
Eufraat

Aantekening op het etiket
(vertaald)

Informatie van Araujo e.o. (1993) pag.
41-42

Lectotype ¥ van de rivier de Eufraat,
Mesopotamië, soort komt overeen met
de originele beschrijving van Müller
Tellina fluminea 391
China
China,
Op het moment is er niets dat
Er is geen goed aangewezen type.
Corbicula fluminea
Canton
gerelateerd kan worden met het Lectotype ¥van Canton, China het
exemplaar van Müller; opmer- exemplaar komt overeen met de
king T. Schiøtte dec. 1989
beschrijving van Müller
Tellina fluviatilis 392
China,
China,
voor 1804 Det. O.A.L. Mørch Neotype¥ één exemplaar uit de
Corbicula fluviatilis
Canton
Canton
collectie Spengler komt overeen met
de originele beschrijving en locatie 3
¥
In de zoölogische nomenclatuur wordt er een exemplaar (kan een heel dier zijn of een deel daarvan)
aangewezen om
de formele zoölogische naam te verankeren. Dat wordt het holotype genoemd. Wanneer het holotype niet meer
te
achterhalen is wordt er een lectotype gekozen. Deze wordt gekozen uit exemplaren die liefst afkomstig zijn van
dezelfde locatie als het holotype, de zogenaamde syntype. Wanneer er geen bestaand type is (nooit geweest of
verloren gegaan) kan een neotype aangewezen worden.
1
2
3

Expeditie naar Arabië
1763 – 1769 C.C. Niebuhr

De naam uit de publicatie van O.F. Müller met het door hem gegeven nummer en daaronder de huidige naam
Het is niet zeker of dit een juiste interpretatie/vertaling van de geschreven tekst is.
Araujo e.a. (1993) schrijft op pagina 41 “The sole specimen of this species in Müller’s collection is from
Tranquebar, India.”

Op basis van deze tabel kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
Ten 1e Dat Corbicula fluminea (Müller, 1774) en Corbicula fluminalis (Müller, 1774) verschillende
soorten zijn is wel zeker.
Ten 2e Type materiaal kan heel goed gebruikt worden maar dan wel onder de voorwaarde dat de
erbij behorende documentatie (bijv. de etiketten) maar op één manier geïnterpreteerd kan
worden.
Ten 3e De status van Corbicula fluviatilis (Müller, 1774) is onduidelijk. Hoewel Müller deze soort
beschrijft uit China, Canton merkt Araujo e.a. (1993) op dat het exemplaar dat aan Müller
wordt toegeschreven afkomstig is uit India, Tranquebar.
Andere voorbeelden met betrekking tot de naamgeving van Corbicula’s

Deze problematiek rondom de exacte naam is echter niet uniek en zeker niet binnen de familie van
de Corbiculidae. Hierna volgen een drietal voorbeelden als een korte schets rond deze
problematiek van de naamgeving, waar men nog lang niet uit is.
1. In de Verenigde Staten zijn vele artikelen verschenen met verschillende Corbicula-namen.
In het artikel van Sinclair e.a. (1963) welke betrekking heeft op de Corbicula’s die
voorkomen in de rivier Tenessee en gerelateerde watersystemen worden verschillende
soorten onderscheiden. Ze onderscheiden Corbicula manilensis (Philippi, 1841) van
verschillende andere soorten. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze soorten allemaal
synoniemen zijn van C. manilensis. Naar de mening van auteurs (Sinclair e.a.) leeft C.
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manilensis in een andere omgeving (=habitat) dan Corbicula fluminea (Müller, 1774).
Volgens hen leeft de eerst genoemde soort meestal in zoet water en de twee soort meestal
in brakwater.
Later onderzoek heeft aangetoond dat C. manilensis een synoniem is van C. fluminea
(Britton e.a. 1979, page. 280) en daarmee is het veronderstelde habitat onderscheid ook
niet meer van toepassing.
Uit onderzoek in Europa komt duidelijk naar voren dat C. fluminea een duidelijk zoetwater
soort is (zie bijvoorbeeld bij de Vaate e.a. 2000). Uit eigen waarnemingen kan ik hier
vermelde; dat dit ook opgaat voor de soort Corbicula fluminalis (Müller, 1774). Behalve van
de monding van de grote Nederlandse rivieren en aan het eind van het NoordHollandkanaal in Den Helder zijn bij de auteur geen gegevens bekend van Europese
recente Corbiculidae die in een brakwatermilieu leven.
2. In de Verenigde Staten komt alleen de soort C. fluminea voor en in Europa (tot nu toe
aangetoond) twee soorten. Voor Azië gaat deze 'eenvoud' niet op. In zijn artikel van 1979
gaat Morton (zie Briton e.a. 1979) uitgebreid in op de revisie van de Aziatische Corbicula's,
welke door B. Prashed in de twintiger jaren uitgevoerd is. De 69 door B. Prashed (1928 a –
d) erkende Corbicula soorten brengt Morton terug tot 4 soorten. Dit aantal wordt door
Morton, in een vervolgpublicatie (Morton, 1986) verder teruggebracht tot 2 'overheersende'
soorten.
Citaat:
"Throughout the generic range, i.e., Africa and Asia, there are two predominant
species of Corbicula.These can be named C. fluminalis (Müller, 1774) and C.
fluminea (Müller, 1774)."
Ook wijst Morton in hetzelfde artikel erop dat beide soorten in hetzelfde rivierstelsel kunnen
voorkomen maar dat nader onderzoek zeker noodzakelijk is. Voor Europa gaat het in ieder
geval wel op.
Persoonlijk vindt de auteur dat Morton in deze stellingname twee Corbicula soorten in Azië,
wat te ver door schiet. Nader onderzoek is noodzakelijk of de Corbicula soorten die meren
in Indonesië (Djajasasmita, 1975 & 1977) daadwerkelijk tot een van de twee genoemde
soorten behoren of dat het echt om apart soorten gaat. Op basis van het materiaal dat de
auteur heeft gezien gaat het op basis van schelpkenmerken, om ‘echte’ soorten.
3. In tegenstelling tot het onder 2 genoemde is het werk van (Brandt 1974). In zijn artikel met
de beschrijving van de zoetwatermollusken van Thailand beschrijft hij 28 verschillende
Corbicula soorten. Het materiaal van Brandt dat bekeken is, lijkt op basis van
schelpkenmerken soms wel erg op elkaar. Dit beeld is door later elektroforese onderzoekvi
bevestigd. In zijn artikel geeft Kijviriya (1991) op basis van dit onderzoek aan dat 20 door
Brandt vermelde soorten synoniem zijn met Corbicula fluminea (Müller, 1774).
In dit artikel wordt verder alleen ingegaan op de twee in Nederland voorkomende recente soorten.
De twee recente Nederlandse soorten

Corbicula fluminea (Müller, 1774) Aziatische korfmossel (Moolenbeek 1993)buitenzijde
De sculptuur van deze soort bestaat uit grove, enigszins onregelmatig verlopende, soms
onderbroken, concentrische ribben. Deze ribben zijn gescheiden door tussenruimten die ongeveer
even breed zijn als de ribben zelf. Een volwassen exemplaar heeft gemiddeld 30 ribben
(afbeelding 1).
Ook bij de jonge juveniele exemplaren is deze grove sculptuur duidelijk te zien (zie afbeelding 8 en
9).
binnenzijde
De binnenzijde is meestal wit, maar bij zeer verse exemplaren kan deze een lichte paarse kleur
hebben (afbeelding 2).
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Afb. 1 buitenzijde

Afb. 2 binnenzijde < 1 cm.> afmetingen

De afmetingen van de gevonden volwassen exemplaren varieert uiteraard met de 'leeftijd'.
Gittenberger e.a. (1998, pag. 196) geven de volgende afmetingen aan; lengte tot 33 mm., hoogte
tot 30.5 mm. en dikte tot 20 mm
In de collectie van de auteur zit een losse klep uit de Biesbosch met de volgende afmetingen;
lengte 42 mm. hoogte 39 mm. en ½ dikte 14 mm. Maar er is al een exemplaar gevonden met een
lengte van 50 mm. in de IJssel bij Zwolle in 2008 (mondeling mededeling van de heer Ton de
Winter).
Uit het voorafgaande blijkt dat deze soort behoorlijk groot kan worden wanneer ze in leven kunnen
blijven.
Het grootste uit Nederland geregistreerde doublet tot nu toe in de collectie van de auteur (col. Nr.
768-99) heeft een lengte van 39 mm. Dit doublet is in augustus 2004 gevonden aan de oever van
de Boven Merwede, maar er zijn nog grotere exemplaren die nog niet zijn opgenomen in de
collectie.
Ook in het buitenland kan C. fluminea behoorlijk groot worden. Zo zit er in de collectie (col.nr. 76856.)
een doublet uit de rivier Tejo, Portugal met de volgende afmetingen lengte 44,7cm. hoogte
43,8cm. en dikte 27,6cm en uit de Verenigde Staten Californië, S. Joaqui River een doublet met
een lengte van 46 mm. ( col.nr. 768-19).
Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat wanneer ze de kans krijgen om door te
groeien deze soort toch een behoorlijke afmeting kan krijgen. In de huidige Nederlandstalige
literatuur staan in ieder geval te kleine afmetingen.
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Enkel voorbeelden van Corbicula fluminea (Müller, 1774)

Afb. 3

Å2 cm.Æ

Afb. 4
25VI2005 De Waal bij Fort Vuren, C. fluminea massaal aangespoeld op strandje
Corbicula fluminalis (Müller, 1774) Toegeknepen korfmossel (Moolenbeek 1993)
buitenzijde
In vergelijking met Corbicula fluminea zijn de schelpen van deze soort door het bollere topgedeelte
als geheel boller en is de sculptuur door de ribbels fijner (afbeelding 5).
De sculptuur van deze soort bestaat uit concentrische ribjes die dichter op elkaar staan en
regelmatiger gerangschikt zijn. Een volwassen exemplaar heeft gemiddeld 50 van dit soort ribjes.
Zoals hiervoor al is aangegeven is ook de vorm een karakteristiek kenmerk.
Ook bij de jonge juveniele) exemplaren is de fijnere sculptuur en het bollere uiterlijk duidelijk te
zien (zie afbeelding 9).
binnenzijde
De binnenzijde heeft een min of meer paarsachtige kleur. Sommige verse exemplaren zijn geheel
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paars van binnen (afbeelding 6).

Afb. 5 buitenzijde

<1cm>

Afmetingen
In tegenstelling tot Corbicula fluminea kunnen de volwassen exemplaren iets hoger zijn dan
breed.Hoewel deze soort kleiner blijft geldt ook hier weer dat de afmetingen van de gevonden
volwassen exemplaren afhankelijk is van de 'leeftijd', maar ze worden niet heel veel groter.
Door Gittenberger e.a. (1998, pag. 196) worden volgende afmetingen gegeven de volgende
afmetingen aan; lengte tot 20 mm., hoogte tot 20.5 mm. en dikte tot 17 mm.
Tussen de exemplaren die in september 1992 aan de oever van de Waal bij Haaften (Nederland)
zit een exemplaar met de volgende afmetingen lengte 18 mm., hoogte 20 mm. en dikte 17 mm.,
terwijl tussen het in 1996 bij dezelfde vindplaats verzamelde materiaal een exemplaar zit met de
volgende afmetingen lengte 22mm., hoogte 22 mm. en dikte19 mm.
Enkele exemplaren van de vindplaats Haaften aan de Waal verzameld tussen 1992 en 1996.

Afb.7

<1 cm>

Conclusie met betrekking tot de grootte

Voor beide soorten geldt dat ze in ieder geval groter kunnen worden dan in de literatuur vermeld.
Alleen is bij Corbicula fluminea het verschil groter (literatuur lengte 33 mm. nu bekende lengte 55
mm.) dan bij Corbicula fluminalis (literatuur lengte 20 mm. nu bekende lengte 22 mm.). Waarom dit
zo verschillend is heeft de auteur nog niet kunnen achterhalen.
De juvenielen

De juveniele exemplaren van zowel C. fluminea als ook C. fluminalis is op basis van hun sculptuur
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goed van elkaar te onderscheiden en van de ander kleine zoetwater tweekleppigen zoals
Sphaeriidae en Pisidiida.

Afb.8
Å1 cm.Æ
Corbicula fluminea

Afb.9
Å 1 cm.Æ
Corbicula fluminea
Corbicula fluminalis

Waar komen ze vandaan?

Van de Aziatische korfmossel is het vrijwel zeker dat deze soort in ballastwater van schepen vanuit
de Verenigde Staten naar Europa is gekomen (Fotan & Meny 1995, bij de Vaate 1991, Welcome
1988)
Corbicula fluminea (Aziatische korfmossel) is in de Verenigde Staten rondom 1938 ingevoerd door
Chinese immigranten die deze schelpdieren als voedsel gebruikte (Britton e.a.1979). Het
oorspronkelijke leefgebied van deze soort ligt in de Gele Rivier (China, Kanton) en de daarmee
verbonden waterstromen.
Waar Corbicula fluminalis (Toegeknepen korfmossel) vandaan komt is nog niet duidelijk. Bij de
auteur zijn geen gegevens bekend dat deze soort is aangetoond in de Verenigde Staten. Wel is
het opvallend dat deze soort voor het eerst is aangetroffen in de Rijn in Duitsland (Kinzelbach
1991) en in de Waal (Gittenberger e.a. 1992) en de Maas in Nederland.
Wat gegevens over de verspreiding in Europa

NEDERLAND
In nummer 252 van het Correspondentieblad van de N.M.V. is een artikel verschenen van Blanken
(1990) over het voorkomen van Corbicula fluminalis (Müller, 1774) in de Lek. Het gaat echter om
de soort Corbicula fluminea (Müller, 1774) zie (bij de Vaate e.a. 1990). Ook meldden de laatst
genoemde auteurs een vondst welke gedaan is op 30 september 1988. Toen werd de C. fluminea
levend aangetroffen in een bodemmonsters uit de Lek vlak bij Lekkerkerk.
Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat de vondst uit 1988 de tot nu toe eerst
bekende vondst is van een recente Corbicula soort in Nederland. Op basis van de populatie
gegevens kan geschat worden dat in ieder geval de soort C. fluminea zich tussen 1985 en 1986
gevestigd heeft in de Nederlandse rivieren (Reumer, 1992).
In 1993 heeft de auteur in het Correspondentie Blad van de Nederlandse Malacologische
Vereniging nadere informatie gegeven over de verspreiding van de Corbicula soorten in
Nederland (van Peursen,
1993). Sinds die tijd hebben deze soorten zich steeds verder verspreid. Naar het noorden toe tot
aan het Veluwemeer, het IJmeer, het Ketelmeer en in Noord Holland in het Noord-Hollandskanaal
tot in Den Helder (mondelinge mededeling de heer Ben Schrieken) en in het IJsselmeer bij
Enkhuizen (Karnekamp, 2006).
Naar het westen toe tot aan Katwijk waar de Oude Rijn in de Noordzee uitmondt. Daar is C.
fluminea in 2004 gevonden (Kuiper, 2005).Meer zuidelijk onder Rotterdam vond de verspreiding
richting Noordzee (o.a. verschillende vindplaatsen aan de Oude Maas) al eerder plaats.
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Kaart 1

Verspreidingsoverzicht op basis van materiaal uit de collectie van de auteur.

Tot de publicatie van Dekker (1997) was bij de auteur alleen de soort C. fluminea uit de Lek
bekend. In de collectie van de auteur bevinden zich doubletten die gevonden zijn bij Schoonhoven
(1992, 1995, 1996), Ammerstol (1990, 1991,1996) en Streefkerk (1991). De heer Dekker vermeld
in zijn artikel dat hij al in 1991 de soort C. fluminalis aan de zuidzijde van de Lek, ongeveer 4
kilometer ten westen van de A2 gevonden heeft.
Van de Oude Maas zijn bij de auteur nog geen gegevens bekend dat ook daar de soort C.
fluminalis gevonden is.
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• Rondom de oude Rijn is er nog een leuk puzzeltje.
Op het onderstaande kaartje (nr. 2) zijn de locaties aangegeven waar Corbicula’s gevonden zijn in
de buurt van de woonplaats van de auteur (Zoetermeer).

Ο Corbicula fluminea (Müller, 1774) Ο Corbicula fluminalis (Müller, 1774)
Aan de monding van de Oude Rijn en in de Zoetermeerse Plas is C. fluminea gevonden terwijl in
de Oude Rijn en de wateren van de Kaag (de Zijl en het Joppe) Corbicula fluminalis. De oorzaak
hiervan is waarschijnlijk terug te voeren op de ondergrond. Daarnaast is het voor de Zoetermeerse
Plas aardig om te onderzoeken via welk water de Corbicula’s vanaf de Oude Rijn daar gekomen
zijn.
Het blijkt dus dat beide soorten goed in staat zijn om in het Nederlandse biotoop (omgeving) te
overleven, hoewel er in eerste instantie nog twijfels waren of deze soorten een strenge winter
zouden kunnen overleven (de Winter, 1997). Echter ook na de in verhouding strenge winter (19951996) zijn beide soorten weer gevonden.
Op sommige plaatsen kan bij laag water vooral C. fluminea massaal gevonden worden (zie
afbeelding. 4)
EUROPA
Over de verspreiding in Europa wordt volstaan met een paar voorbeelden voornamelijk op basis
van materiaal uit de collectie van de auteur. Op de kaart 3 staan ook een aantal vindplaatsen die
gebaseerd zijn op gegevens uit de literatuur.
Zoals op Kaart 3 te zien is dateren de eerste vondsten van Corbicula fluminea in Europa al vanaf
1980 (de rivier de Douro in Portugal en de rivier de Dordogne in Frankrijk). Vanuit de Rijn (volgens
Reumer 1992) rond 1985/1986 heeft deze soort zich vrij snel verspreid. Na het gereed komen van
het
Rijn-Main-Donaukanaal in 1992 komt deze soort ook in Donau voor tot aan de monding in de
Zwarte Zee.
De locatie in Italië is erg geïsoleerd en het is dan ook waarschijnlijk dat ook hier ballastwater de
oorzaak is voor de introductie van C. fluminea (gegevens uit de collectie tussen Miramarre en
Ricciona op het strand 05/06VI2002 col.nr.803-78 zie afbeelding 10 en Emilia Romagna in
aanspoelsel op het strand naast riviermonding 20X2005 col.nr.803-130). De datum 2000 op de
kaart is gebaseerd op een mondelinge mededeling. Ook komt deze soort nu voor in het
Gardameer (mondelinge mededeling uit 2009)
In België zijn tot nu toe onder andere gegevens bekend over het voorkomen van Corbicula's in de
Maas, het kanaal Bocholt- Herentals en het Albertkanaal. Het eerste artikel over de Corbicula’s in
België is geschreven door Swinnen e.a. (1998)
Het materiaal uit Marokko (2007) is afkomstig uit de Oum er Rbia (rivier) bij Azemmou en is daar
levend verzameld door de heer Jos Nienhuis.
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Marokko Azemmou 2007 Corbicula fluminea
fluminalis
Kaart 3
informatie

Israel Meer van Galilea 1959 Corbicula

Verspreidingsoverzicht op basis van materiaal uit de collectie van de auteur en
uit de literatuur (niet! volledig).

Uit Kaart 3 blijkt dat de soort Corbicula fluminalis tot nu toe een minder grote verspreiding heeft.
Via de Rijn in Duitsland heeft deze soort zich stroomafwaarts verplaats tot vlak voor Basel in
Zwitserland (col.nr. 803-24 d.d. 29IX1996) en naar het noorden toe tot in de Weser Blümenthal bij
Bremen (col.nr. 803-22 d.d. IX 1993).
Via de Maas hebben beide soorten Corbicula’s zich stroomafwaarts verplaatst naar België (Gent,
Blaarmeerssen 02IV2008 col.nr. 803-32) en het noorden van Frankrijk.
Opvallend is wel de vondst uit het Meer van Galilea (Israel) welke dateert uit 1959 (col.nr. 803-20) .
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<1 cm>

<1cm >

Afb.10 05/06VI2002 Italië, Miramare

Afb.11 2007 Marokko Azemmou

De hiervoor geschetste situatie rondom Zoetermeer is uiteraard niet uniek. Op kaart 4 is de
specifieke verspreiding van Corbicula fluminea in de Portugese rivieren de Minho en Lima te zien
(zie Sousa e.a. 2007)

Kaart 4 De verspreiding in de Minho en Lima uit Sousa e.a 2007
Tot slot

Ook misvorming komt bij Corbicula’s voor. Op de afbeeldingen 12 en 13 staat links een misvormd
doublet en rechts een gewoon doublet van de soort Corbicula fluminea (Müller, 1774) afgebeeld.

Afb. 12

1 cm

Afb. 13

Dit materiaal is door de heer Jos Nienhuis in 2002 levend verzameld in het riviertje La Seugne
(Departement Charante Maritime) Frankrijk. Wat de oorzaak van de vervorming is, is niet exact
bekend. Echter gezien het feit dat er in die tijd fabrieken afvalwater loosden in La Seugne is een
chemische oorzaak wel waarschijnlijk.
Geraadpleegde literatuur

Er is heel veel literatuur over de Corbiculidae verschenen in de volgende link staat de meeste
literatuur tot 2005 http://www.carnegiemnh.org/mollusks/corbicula.pdf .
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Hier wordt daarom volstaan met het opnemen van de auterusverwijzingen uit de tekst en wat
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BOEKBESPREKINGEN
Jan Kuiper
In deze rubriek zal ik, jaarlijks een aantal aan onze hobby gerelateerde boeken bespreken en/of onder de
aandacht brengen, voor zover ze nog niet in de Spirula van de NMV werden genoemd.
Deze eerste keer een tweetal uitgaven over het houden in een terrarium van landslakken en van gastropoden
in een tropisch zeeaquarium en een drietal boeken over, wat binnen de malacologie mijn stokpaardje is,
eetbare schelpdieren, aquacultuur en culinaire aspecten.
Voor de bibliofiele malacologen onder ons wil ik, wellicht ten overvloede,deze twee websites nog van harte
aanbevelen : WWW.Strackbooks.nl en WWW.Schierenberg.nl
Good Tidings, the History and Ecology of Shellfish farming in the North-east
Barbara Brennessel
University of New England, 2008
ISBN 978-1-58465-727-9
Aan de Noord-oost kust van de Verenigde Staten worden verschillende soorten tweekleppigen gekweekt in
aquacultuur. Bij ons zijn natuurlijk bekend de mossel ( Mytilus edulis ) en de oester ( Crassostrea gigas ), in
Amerika worden vanouds veel meer bivalven verspijsd.
In dit boek van Barbara Brennessel, ze is biologe aan het Wheaton College in Norton, Massachusetts,
worden de diverse aspecten van opkweek van bivalven voor de consumptie behandeld.
De auteur kwam eigenlijk per toeval in aanraking met Shellfish farmers, toen zij onderzoek deed naar de
diamantrug schildpad (Malaclemys terrapin ) een in moerasachtig brakwater gebied voorkomende soort,
waarover zij ook een boek publiceerde.
Naast een historisch overzicht van de visserij op schelpdieren in dit deel van de Verenigde Staten en de
verwerking daarvan, heeft zij ook aandacht voor de ecologische gevolgen van het kweken van schelpdieren
in het littoraal.
Natuurlijk worden ook de economische kanten van het geheel belicht aan de hand van voorbeelden over de
Crassostrea virginica, Mercenaria mercenaria, Mya arenaria, Placopecten magellanicus, Argopecten
irradiens, Mytilus edulis, Ensis directus, Spisula solidissima en Artica islandica.
De oorspronkelijke indiaanse bewoners komen aan bod in het hoofdstuk over de “wampums”, door de
inheemse bevolking ooit gebruikt als geld en ruilmiddel en sierraad, en gemaakt van de Mercianaria
mercenaria, vooral ook door de prachtige violette kleur van de binnenzijde van dit weekdier.
Een hoofdstuk over de anatomie van de tweekleppige en de voortplanting, het winnen van het zaad voor
uitplanting in het littoraal, de opkweek van de larven en het daadwerkelijke ‘poten’
van de jonge schelpdieren komen uitgebreid aan de orde, alsmede ook de daarvoor gebruikte materialen en
methoden, evenals het gevaar van predatoren bij de opkweek, zoals daar zijn diverse gastropoden, crustacea,
wormen, echinodermata en gevleugelde schelp-liefhebbers.
Parasitaire aandoeningen veroorzaakt door o.a. micro-organismen zijn natuurlijk ook van belang voor de
Shellfish-farmer en uiteindelijk komt dan na jaren natuurlijk de ’oogst’waar het uiteindelijk allemaal om te
doen was. De oogst, zoals het vroeger ging, verlucht met enkele oude foto’s en de oogst van tegenwoordig,
gevolgd door een visie op de toekomst van deze bedrijfstak in dit deel van de wereld, waarna als ‘toetje’nog
een aantal recepten volgt.
Een zeer uitgebreide literatuurlijst besluit dit boek, het is wat je zou kunnen zeggen echt een boek voor de
‘liefhebber’, ik was blij om het aan mijn inmiddels groeiende bibliotheek op het gebied van eetbare
schelpdieren te kunnen toevoegen.
DIE AFRIKANISCHE RIESENSCHNECKE Achatina (Lissachatina) fulica
Heiko Schultz & Robert Nordsieck, 2008
ISBN 978-3-86659-085-4
Natur und Tier Verlag GmbH, Münster
In de serie Art für Art van de Terrarienbibliothek van de Duitse uitgeverij Natur und Tier Verlag verscheen
in 2008 dit deeltje over de verzorging en huisvesting van de Agaatslak.
Nu heb ikzelf al sedert jaren een aantal van deze dieren in een terrarium, en met succes, ik moet regelmatig
euthenasie toepassen op eieren of jonge dieren, en de verzorging is niet echt problematisch, af en toe is het
echter leuk om even wat na te slaan, of om een nieuw idee op te doen en ik juich deze uitgave dan ook toe.
Voor iedereen die zich met levende slakken wil gaan bezighouden is dit boekje dan ook een must.
In 64 full-color pagina’s wordt stap voor stap beschreven wat er komt kijken bij het houden van deze
slakken, die, en dan met name ook voor kinderen, ideale huisdieren zijn, ze maken geen lawaai, hoeven niet
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uitgelaten worden, dat moet zelfs afgeraden worden, aangezien de afgelopen winters niet zo lang en streng
waren als de huidige, en je er niet aan moet denken wat er zou kunnen gebeuren als je met het schoonmaken
van de bak 100 eitjes in onze vrije natuur zou verspreiden. De verantwoording in die zin is dan ook erg
groot, maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor de aquariaan die z’n overtollig water met slakken-eitjes en
plantenresten in de sloot kiepert, de gevolgen kunnen we zien op diverse plaatsen ook in ons land.
Maar om bij de jeugd interesse voor weekdieren te wekken kan het, mits onder goede begeleiding wel een
heel positieve invloed hebben op hun kijk op de natuur. Aanbevolen dus dit boekje.
Er kunnen wellicht fouten zitten in de nomenclatuur van enkele soorten, echter in de bespreking van een
eerder deeltje uit deze serie zijn die reeds uitgebreid aan de orde gekomen in een artikeltje van Dr.A.C. van
Bruggen ( zie literatuurlijstje ) die natuurlijk bij uitstek kundig is op het gebied van Afrikaanse landslakken.
Spirula no.362, mei/juni 2008 pp.43-44
Dr.A.C. van Bruggen
Boekbespreking: Achatschnecken. Die familie Achatinidae, A.Leiss
Natur und Tier Verlag, 2007
Semper aliquid novi ex Africa
Diverse auteurs
Festschrift for Dr.A.C.van Bruggen, 2009
Zoologische mededelingen 83 3-21
Naturalis Leiden ism NMV 75 jaar
The Giant African Snail, A Problem in Economic Malacology
A.R.Mead
University of Chicago Press, 1961
Tropical Landshells of the World
B.Parkinson & J en K Hemmen
Conchbooks,Hackenheim 1987
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SCHELPDIEREN,verrukkelijk veelzijdig
ImageBooks Factory,Eindhoven,2005
ISBN 90 5964 2880
Dat schelpen veelzijdig zijn, daarover zullen we het allemaal wel eens zijn, in dit boek wordt die
veelzijdigheid belicht aan de hand van hun culinaire aspecten.
Als ondertitel is genomen ‘het nieuw Nederlands schelpdierenboek’en het behandeld de recepten van een
groot aantal Nederlandse chef koks die met lokale schelpdieren een aantal verrassende maaltijden
klaarmaken.
Mosselen, oesters, St.Jakobsschelpen, daarvan is veelal wel wat te vinden in andere kookboeken, voor
recepten met wulken,alikruiken,scheermessen, kokkels en venusschelpen is men toch meestal aangewezen
op Mediterraan gerichte kookboeken.
Dat ook, en dan met name enkele Zeeuwse en Brabantse chef koks, men in ons land er wat mee kan,
bewijzen recepten als : oesters en alikruiken in champagnesaus met zeekraal,wulken met kruidenboter uit de
oven,geroerbakte scheermessen met knoflook en peterselie,kokkels in roomsaus met grijze
garnalen,venusschelpen met tagliatelle en cassoulet van scheermessen,kokkels en coquilles. Smullen dus !
Wellicht een kadotip voor vrouw of vriendin, voor de prijs hoef je het niet te laten, sedert januari in de ramsj
voor slechts 6.99, en dat is geen geld voor zo’n prima verzorgd gebonden boek op groot formaat met 80
pagina’s op zwaar papier.
Clams,Oysters, & Scallops
James D. Ristine, 2009
Schiffer Publishing, Ltd. Atglen, PA 19310, USA
ISBN 978-0-7643-3160-2
Onder de titel “Clams,Oysters,& Scallops” verscheen kortgeleden een album met zogeheten Postcards and
Trade cards bij de Schiffer-uitgeverij in Pennsylvania, die is gespecialiseerd in dit soort boekwerken over
verzamelingen van ansichtkaarten ed.
Als verzamelaar verbaas je je eigenlijk nooit over wat collega-verzamelaars bijeen kunnen brengen op hun
gespecialiseerd gebied, maar dit was iets waarvan mijn pet ook even scheef ging staan, een overweldigende
collectie kaarten met als onderwerp schelpen, goed zult U zeggen,daar zijn er wel meer van, maar nee, deze
collectie behelst uitsluitend kaarten met afbeeldingen van eetbare tweekleppigen en al wat daar mee van
doen heeft uit de Verenigde Staten in de periode 1893 tot heden.
Nu zullen de mensen die mij kennen weten dat ik in de malacologie een bijzondere voorliefde heb voor
eetbare schelpdieren, waarvan er dan ook vele in mijn collectie zich bevinden, evenals verpakkingen,
kookboeken en wat dies meer zij.
Dit verbaasde me echter hogelijk. In meer dan 380 foto’s, grotendeels in kleur, wordt de hele cultuur van het
schelpen zoeken voor de consumptie, het vissen erop, de restaurants waar ze werden geserveerd, de humor er
omheen gepresenteerd, waarbij ook het zoeken naar zoetwatermosselen en de bereidings-receptuur niet
wordt vergeten, en dat allemaal op ansichtkaarten en, wat wij visitekaartjes zouden noemen.
De diverse soorten bivalven worden ook nog in de begeleidende teksten behandeld, compleet met
wetenschappelijke benamingen en plaats van voorkomen.
De Mya arenaria bv. zouden wij niet snel eten, in Amerika is het voor kustbewoners echter een uitstapje om
naar het strand te gaan met de hele familie en daar deze schelpdieren op te graven om ze vervolgens op te
eten of te verkopen aan locale handelaren, en dat al meer dan 100 jaar lang, getuige deze compilatie van
beelden.
Uiteraard zijn er door deze overmatige verzamelwoede reeds restricties gemaakt door lokale overheden om
er voor te zorgen dat de diverse soorten behouden blijven, evenals dat naar mijn weten ook aan de kust van
Bretagne tegenwoordig het geval is
De oestercultures komen ook rijk aan bod met tientallen foto’s en als je dan het boek van Mark
Kurlansky,”Oesters van New York, een stadsgeschiedenis”hebt, is dit de perfecte beelduitgave daarbij.
Ik weet, het is zeker geen boek voor iedere schelpen-verzamelaar, maar ik beveel het iedereen aan als boek
voor op de koffietafel, een gesprek is dan snel begonnen.
Literatuur :
Oesters van New York
Mark Kurlansky, 2006
Uitg. Anthos,Amsterdam
ISBN 90 414 10414
The Oyster
William K.Brooke,1891,1905,1996
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The Johns Hopkins University Press
ISBN 0-8018-5391-5
KORALLE Meerwasseraquaristik-Fachmagazine
Jahrgang 10(4) nr. 58 August/September
Gehäuse-schnecken ISSN-1439-779 X
Natur und Tier Verlag GmbH, Münster,BRD
www.ms-verlag.de
In dit prachtig vormgegeven Duitstalige zeeaquarium tijdschrift een scala aan artikelen met betrekking tot
onze hobby, de malacologie. Chef-redacteur Daniel Knop op bezoek in de Filippijnen, bij, wie kan het ook
anders zijn, Guido Poppe.
Een interview met Poppe, over zijn collectie, zijn bedrijf, zijn duikexpedities en het fotomateriaal wat hierbij
is vergaard,en is te bekijken op zijn website, geïllustreerd met fraaie afbeeldingen van enkele van zijn
vitrines met schelpen.
Verder een bespreking van zijn ‘magnus opus’ “Philippine Marine Molluscs”, waarvan de eerste twee delen
inmiddels zijn verschenen en waarvan het derde deel binnenkort op de markt komt en er zal zelfs nog een
vierde deel verschijnen in de loop van 2010.
Verder in dit blad een introductie tot de schelpdieren in het algemeen en in het bijzonder ook van
schelpdieren in het tropisch zeeaquarium. Wij, de verzamelaars, zijn over het algemeen al blij met een
compleet huisje van een zeeslak, de aquariaan is vooral geïnteresseerd in de inwoner, de slak zelf. Van de
volgende families worden ervaringen beschreven in aquaria :
Columbellidae,Cerithidae,Patellidae,Neritidae,TrochidaeHaliotidae,TurbinidaeCypraeidae,Nassariidae,Mit
ridae,Olividae,Strobidae en Vermetidae.
In een apart uitgebreider artikel wordt de Cyphoma gibbosum beschreven, deze koraal-poliepen etende slak
van de familie der Ovulidae, schijnt af en toe mee te liften met stenen en koralen en komt op die wijze in
een aquarium van een nietsvermoedende aquariaan terecht, die dan plotseling zijn zorgvuldig opgebouwd
levend koraalrif ziet ten onder gaan.
Ook nog van interesse is een kort stukje over een schijnbaar nieuwe soort/ondersoort van de familie der
Tridacnidae en wel de Tridacna costata die door de Filippijnse zeebiologe Dr.Hilly Roa-Quiaoit onlangs
schijnt te zijn beschreven en waarvan er naar het schijnt ook exemplaren levend in Duitse aquaria vertoeven.
Een leuk blad met weer een heel ander ingangspunt van onze hobby.
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WERKAVONDEN EN EXCURSIEPROGRAMMA 2009

Werkavonden:
27 januari

Marten van Straten

24 februari

Jan Kuiper

31 maart

Christien Siertsema

28 april

Robert Reuselaars

26 mei

Jos Nienhuis

23 juni

Ruud Bank

28 juli

Henk Jan Kwant

25 augustus

Taco Geertsema

29 september

Cor Grabijn

27 oktober

Frits Zandvoort

24 november

Jans Dusseljee

29 december

David Baron

Excursies:
17 april
15 mei
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

beurs/lezingen Scheveningen (NMV/Muzee, 17+18 april)
beurs Antwerpen (15+16 mei)
nog nader te bepalen waddeneiland (let op: laatste zaterdag)
afsluitdijk
Eemshaven
Landgoed Ekestein te Appingedan i.c.m. uiterwaarden van de Eems
Drentse Aa gebied vanaf Haren en zuidwaarts
als het weer het toelaat een inventarisatie van een nog nader te bepalen gebied in Drenthe
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LEDENLIJST
R.E. Reuselaars
Ganzerikhof 1
9413 AC Beilen
Tel. 0593-540203/06-38768317
f2hreuselaa@hetnet.nl
(tevens correspondentieadres)

H.J. Kwant
Vossenlaan 32
9751 GG Haren
Tel. 050-5343993
hj.kwant@hccnet.nl

J.H. Dusseljee
Rondeboslaan 2-a
9936 BK Farmsum
Tel. 0596-617076
info@dusseljee.nl

C. Siertsema
Magnoliahof 20
9753 EJ Haren
Tel. 050-5340281
c.j.siertsema@hetnet.nl

F. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
Tel. 0598-432411
frits.zandvoort@orange.nl

M.L. van Straten
Buitenlust 43
9971 BR Ulrum
Tel. 0595-402013
m.van-straten@tele2.nl

A. G. van der Sman
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel. 070-3640171
sneeuwuil1515@gmail.com

T. Geertsema
Wezellaan 108
9675 LJ Winschoten
Tel. 0597-420320
galeocerdo@wanadoo.nl/geertsema@gmx.net

J.A.J.H. Nienhuis
Van Goghstraat 24
9718 MP Groningen

D. Baron
Agaatdreef 46
7828 AE Emmen
Tel. 0591-628724/06-44974013
davidbaron1@msn.com

C.J.G. Grabijn
De Boeier 8
7908 EN Hoogeveen
Tel. 0528-267846
grabijn@home.nl

J.M.C.L. Aarssen
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel.: 070-3640171
sneeuwuil1515@gmail.com

J.Kuiper
Langerijp 4
9901 TL Appingedam
Tel.: 0596-633416
j.kuiper47@kpnplanet.nl

A.D.P. van Peursen
Tarweakker 65
2723 TB Zoetermeer
Tel.: 079-3426140
peursenv@tiscali.nl/peurs040@planet.nl

M. Janssen
Berliner Strasse 14
48529 Nordhorn (D)
Tel.: 0049 5921-7120417
marpet-delphine@t-online.de

P. Wiefferink
Berliner Strasse 14
48529 Nordhorn (D)
Tel.: 0049 5921-7120417
marpet-delphine@t-online.de
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R.A. Bank,
Chopinlaan 21
9603 AM Hoogezand
Tel.: 0598-852132
Ruud.Bank@quicknet.nl
Slapend lid:
H.D. Zwarberg
Schepperbuurt 14
9948 PP Termunterzijl
Tel. 0596-602184
hzwarberg@wxs.net
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J.A.J. Woudstra
Fivelstraat 7
9919 BC Loppersum
Tel. 0596-572451
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