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2 Groen

Strand

,,Het is ruiger weer, er zijn meer
stormen eus spoelt er meer aan’’,
weet Buissink, freelance medewer-
ker van Landschap Noord-Holland.
Zelf groeide hij op in Bergen aan
Zee. ,,Ons huis lag vlakbij een sloot
en als jochie ging ik vaak op mijn
fietsie naar het strand bij Bergen.’’
Schelpenboekjes brachten bij hem
het een en ander teweeg. ,,Ik denk
dat mede daardoor mijn liefde voor
de natuur is ontstaan. Ik wilde alle
schelpen uit dat boekje vinden.
Want die tapijtschelp, die wilde ik
ook. Zo leer je spelenderwijs naar
de natuur te kijken en er van te
genieten. Een mooi alternatief voor
dat schermpje, toch?’’

Veiliger
En het is nu een
stuk veiliger
dan toen Buis-
sink op schel-
penjacht ging
,,Toen, zo kort
na de oorlog,
lagen er gewoon
nog bommen en

granaten op het strand. Dat kun je
je nu niet meer voorstellen.’’
Met liefde en kennis van zaken
beschrijft Buissink enkele van de
juweeltjes die momenteel op het
strand te vinden zijn. 
Het skelet van een zee-egel: ,,Een
van de vele soorten zee-egels is de
zeeklit. Hij graaft zich in de zand-
bodem in. Van daaruit zuigt hij via
een buisje zeewater op en filtert
daar eetbare deeltjes uit. Op het
strand vind je zijn skeletje: een
broos, kalken balletje, waar soms
nog wat van zijn grijze stekelhaart-
jes aan vast zitten.’’ 
De eieren van een zeerover: ,,Een
van de grootste zeeslakken is de
wulk. Hij is een aaseter en een
rover. Als je een schelp vindt met
een gaatje erin, dan is dat daarin

geboord door een wulk om de
sluitspier van zijn prooi te verlam-
men. Op het strand vind je de lege
eitjes, waar jonge wulkjes uitko-
men.’’ 
Het zandhuisje van het goudkam-
metje: ,,Bij oostenwind spoelen ze
nog weleens aan: goudkammetjes.
Het goudkammetje is een borstel-
worm, die in een taps toelopend
kokertje van aan elkaar gekitte
zandkorrels woont. Aan het brede
eind zit zijn kopje voorzien van
goudkleurige haartjes waarmee hij
eetbare dingetjes uit het water
zeeft.’’ 

Mooiste
Tepelhoorn met zeerasp: ,,De
mooiste slak van de Noordzee is de
tepelhoorn: rond en sterk. Prachti-
ge vorm. Een roofdier, net als de
wulk, dat verlammende gaatjes
boort in schelpdieren. Soms zit er
een bruine korst op, de ruwe zee-
rasp. Dat zijn de resten van een
kolonie poliepjes.’’
De ’slankste’ zeester: ,,Dit elegante,
sierlijke familielid van de gewone,
vlezige zeester is de slangenster.
Hij is klein en je moet dus goed
zoeken om hem te vinden tussen
de aangespoelde schelpen. De
meeste kans heb je bij Wijk aan
Zee, het beste schelpenzoekstrand
van Nederland met de meeste
bijzondere vondsten. Waarom daar
zoveel moois ligt? Dat weet ik niet
zeker, maar het zal te maken heb-
ben met de stroming van de zee.’’ 
Het rugschild van een zeekat: ,,De
zeekat of sepia is een veel voorko-
mende inktvis. Net als alle schelp-
dieren is het een weekdier en heeft
hij in zijn rug een soort inwendige
schelp. Die wordt zeeschuim ge-
noemd en spoelt soms in groten
getale aan. Mooi speelgoed. Met
een mesje kun je er figuren uit
snijden.’’ 

Oudste aller tijden
De noordkromp: ,,Dit is het oudst
levende dier aller tijden. Schelpen
zoeken verveelt nooit. Er zijn zo-
veel modelletjes in verschillende
kleuren. Veel van die schelpen zijn
duizenden jaren oud. Soms zijn ze
grijs geworden door een lang ver-
blijf in zeeklei. Absolute topvondst
is de noordkromp, die soms wel

groter kan zijn dan tien centime-
ter. De oudste noordkromp ooit
werd gevonden in IJsland. Ming
heette hij en was 507 jaar oud,
gemeten naar zijn jaarringen.’’ 
Haaienwiegjes met verende op-
hang: ,,Het haaienwiegje van de
hondshaai wordt met de kruldra-
den opgehangen in wierbossen.
Een hondshaai kan maximaal
tachtig centimeter lang worden,
maar er zwemmen ook haaien van
twaalf meter in de Noordzee. Dat
zijn overigens ongevaarlijke,
planktonetende reuzenhaaien.’’ 

Buissink kan uren verhalen over al
het prachtigs dat op de stranden
zomaar is komen aanspoelen. Over
lichtgevende kwalletjes, eieren van
roggen die lijken op zwartleren
kussentjes en over zandvlooien die
je soms uit het zand kunt zien
wegspringen. Zijn boodschap is
duidelijk. Geniet op het strand,
niet met de blik op oneindig, maar
heb oog voor de schoonheid om je
heen. 

Frenk Klein Arfman

Het strand als
openluchtmuseum

Schelpen sparen alsof het
voetbalplaatjes zijn. Vol-

gens Frans Buissink (75), natuur-
kenner en ’mateloos verliefd op
deze planeet’, is het een manier om
jeugd liefde voor natuur bij te
brengen. En juist nu liggen (schel-
pen)pareltjes op het strand voor
het oprapen. 

Tal van strandvondsten bij elkaar, ge-
fotografeerd door Mart Smit uit Lutje-
winkel. Van boven naar beneden
(vlnr.), mossel, eikapsel wulk, nonne-
tje, barnsteen, gewone strandschelp,
wenteltrapje, tepelhoorn, kokkel, ru-
we boormossel, Amerikaanse zwaard-
schede, zaagje, Amerikaanse boor-
mossel, Noorse hartschelp, gewone
otterschelp, venusschelp. En onder-
aan links: eikapsel rog. FOTO MART SMIT/
WWW.SMITINBEELD.NL

Heb oog voor
de schoonheid

om je heen

Witte wolken en blauwe lucht boven het verlaten strand van Heemskerk met op de achtergrond een gat in de zeereep FOTO RONALD VAN WIJK

Tips? Of wilt u reageren? Mail dan naar groen@hollandmediacombinatie.nl. 


