
Dit is de kop van de pijpleiding, 
w aarm ee het Scheveningse strand  
w ordt opgespoten. M et het zand  
worden verschillende diersoorten  
m eegevoerd. Op de voorgrond de 
geul, waarin som m ige soorten  
trachten  zich w eer in  te graven.

Afb.  1.

TOERISTISCHE VERRASSING - 
MALAKALOGISCHE VERRASSING

door Jeroen  Goud Foto’s B. E n trop /W . F aber

Een toeristische verrassing  noem de de k ran t het opspuiten van  zeezand voor v e r
breding van he t Scheveningse strand  te r  hoogte van de boulevard . Toen ik  zaterdag  
26 ap ril 1975 een bezoek b rach t aan het strand, was het opspuiten  al enige dagen 
in volle gang. H et benodigde zand w ord t betrokken  van een zandbank, die ongeveer 
20 km  u it de Scheveningse kust ligt.
Mijn verw achting  h ie r w el iets leuks aan  te tre ffen  b leek gerech tvaard igd . Lopend 
over de nieuw e zandv lak te kon ik  d irect al enige levende venussehelpen, Cham elea  
stria tu la  (da C osta), en stevige strandschelpen, Spisula  solida  (L .), oprapen.
A an het begin van  he t opgespoten gedeelte ech ter bevond zich een ie ts d ieper 
gelegen geul, w aa r vele tw eekleppigen, zoals Chamelea stria tu la  (da C osta), Spisula  
solida  (L.) en D onax v itta tu s  (da Costa), m aar ook de glanzige tepelhoorn  L unatia  
alderi (Forbes), g e trach t hadden zich in  het zand in te  graven. D oordat deze geul 
tijdens eb geheel droog viel, b leken de m eeste schelpd ieren  al op s te rv en  na dood 
te  zijn.
Bij he t schoonm aken van de zaagjes, Donax v itta tu s  (da C osta), tro f ik  in  tw ee 
exem plaren  een erw tek rabbetje , Pinnotheres p isum  (L.), aan. (V ita M arina, geleed- 
potigen, pag. 13). H ieru it b lijk t dat ook k le inere  tw eekleppigen  als g as theer o p tre 
den. In  de v loedlijn  van het verb rede s trand  tro f ik  ook nog ongeveer 30 exem plaren  
van Thia polita  Leach. aan. Dit is een k le in  k rab b e tje  d a t n o rm alite r nooit op het 
strand  is te  verw ach ten ; zelfs op de vissersschepen is hij zelden te  vinden. Enkele 
dagen la te r spoelden vele rugschild jes van deze soort aan  en hoopten zich op aan 
w eerskan ten  van  een zu idelijker gelegen golfbreker.
In  deze gru isbanken  tro f ik verd e r vele exem plaren  nog levend  aan  van: L unatia  
alderi (Forbes), Spisula  solida  (L.) en M ontacuta ferruginosa  (M ontagu). D at de 
laa ts te  soort zo veelvuldig  aanw ezig was, hang t ongetw ijfeld sam en m et de vele 
zeeklitten, Echinocardium  cordatum  (P en n an t), die in  gro te getale  m et h e t opge-
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spoten  zand w aren  m eegekom en. M ontacuta ferruginosa  (M ontagu) is een tw ee
kleppige, die als com m ensaal op de zeek lit leeft’. (V ita M arina, S tekelhuidigen, 
pag. 32).

NASCHRIFT
B ehalve de genoem de m olluskensoorten  zijn bij het opspuiten door Han R aven ook 
nog levend aangetroffen  de gro te strandschelp , Mactra cinerea atlantica  Bucquoi, 
D autzenberg  & Dollfus, de k leine en gro te zw aardschede, Ensis phaxoides  van  Urk, 
en Ensis arcuatus (Jeffreys). M aar n ie t alleen  m ollusken, ook het zeeboontje, 
Echinocyam us pusillus  (O. F. M üller), de gew one en de k le ine slangster, Ophiura  
tex tu ra ta  Lam. en  Ophiura albida  Forbes, de kam ster, A stropecten  irregularis  
(P en n an t), de gew one zeester, A sterias rubens  L., de stran d k rab , Carcinus maenas 
(L .), de gewone zw em krab, Portunus holsatus (Fabr.) en de herem ietk reeft, Pagurus  
bernhardus  (L.) w erden  m et het zand op het Scheveningse s tran d  gew orpen. En dan 
nog te zwijgen over he t dode m ateriaal.

A fb . 2.
Thia polita Leach.
L inks:  op de rug liggend. 
Rechts: o in  norm ale stand. 
R uim  l l/ i  x  vergroot.

THIA POLITA  LEACH
Thia polita Leach. is een k rabbe tje , dat to t de fam ilie der T hiidae behoort. H et kom t 
voor langs de A tlan tische ku st van E uropa en ook in de M iddellandse Zee. De lite 
ra tu u r  verm eldt, da t he t zou voorkom en vanaf he t litto raa l to t op een d iepte van 
22 m eter. In  he t litto raa l heb ik  de soort nog nooit aangetroffen . D irect na de 
sto rm ram p van 1953 w erden  ze in  de vloedlijn aangetroffen , te rw ijl ik  ook nog eens 
een flink  aan ta l vond tussen de k le ine u itgezeefde garna len  van een Tholense visser, 
die altijd  in Scheveningen zijn vangsten  aan de afslag bracht.
Deze k rabbesoort heeft een en igerm ate hartvorm ig, gew elfd en glad rugschild , dat 
aan  de voorzijde b red e r en rcn d  is. De D uitsers noem en hem  dan ook H erzkrabbe. 
H et rugschild  is lich t roodachtig  m et aan de randen  een dichte, gele beharing. Zoals 
op de foto duidelijk  is te  zien, heeft deze k rab  k o rte  loop- en schaarpoten. De pu n ten  
van de scharen  zijn donkerbruin .

B. E.
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