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Voorwoord

Bij eb print de terugtrekkende vloedlijn een 
tweedimensionale afdruk van wat zich enkele 
uren eerder onder water afgespeeld heeft. 
De golven nemen nog even de tijd om de 
laatste verbeteringen aan te brengen, maar 
daarna krijgen we het voorrecht om de op het 
strand achtergebleven schatten van de zee 
te bewonderen. Enkele uren slechts, want 
de aantrekkingskracht van de maan dwingt 
alweer een volgende vloed af die dit beeld 
zal wissen en het aanspoelsel zal recycleren. 
Ook de meeuwen en scholeksters beseffen dit 
en haasten zich om nog net op tijd de meest 
uitgelezen hapjes te verschalken. 

In dit boek ondernemen wij een poging om dit 
tweedimensionale, tijdelijk stilstaande beeld 
te vertalen naar de rusteloze, driedimensio-
nale wereld onder de zeespiegel. Intussen tikt 
de tijd als vierde dimensie onverstoord verder 
en is ook onder water het verval steeds aan de 
gang en alomtegenwoordig. We pogen om met 
een grijs overwoekerde schelp in de hand door 
de zeespiegel heen te kijken naar de wereld 
van de ruwe zeerasp, om de intelligente zeekat 
te zien doorheen een op het strand achterge-
bleven stuk zeeschuim en om met een geld-
kauri in de hand terug te kijken in de tijd. De 
contrasten zijn wonderlijk mooi, verbazend 
boeiend en soms ronduit gruwelijk. 

De schatten van de zee zien er overigens lang 
niet altijd schattig uit. Een glibberig, plak-
kerig of stekelig boeltje, al dan niet met een 
kwalijke geur of een vlijmscherpe rand. Ze 
zijn een ode aan efemere schoonheid en ver-
gankelijkheid. Maar ze zijn tevens de op het 
strand gegooide getuigen van een weelderige 
onderwaterwereld, waar we als wandelaars 

slechts de verweerde en halfvergane gevolgen 
van zien. 

Een korte wandeling verderop stoten we op 
alweer een andere wereld. De op regelmatige 
afstanden aangelegde strandhoofden en sta-
ketsels tonen een glimp van de ‘echte’ maar 
grotendeels opgedroogde onderwaterwereld. 
Mosselen en zeepokken, de gepantserde 
specialisten in overleven, hebben hier de 
overhand. Vrijwillig vastgeketend aan de 
harde ondergrond kunnen ze niet anders dan 
geduldig wachten op de volgende vloed. Maar 
schijn bedriegt, want ook hier krijgen we 
slechts een beperkt beeld van dit universum 
te zien. De anemonen zijn onherkenbaar, 
krabben en garnaaltjes zitten verstopt of 
trokken naar dieper water en de anders alom-
tegenwoordige steenslijmvis is spoorloos. 
Alleen een toevallige getijdenpoel vormt een 
uitzondering en licht een tipje van de sluier 
van het complexe onderwatergebeuren op.

Schoonheid is niet enkel te vinden in een 
esthetische vorm of een subtiele kleurscha-
kering, ook het verhaal achter elke vondst, 
de kennis over hun identiteit, de wetenschap 
over hun eigenschappen en het inzicht in 
wat deze teweegbrengen maken de beleving 
ervan veelzijdiger en mooier. Want alles heeft 
een geschiedenis. Elke aangespoelde schelp 
die je opraapt is een greep uit een continuüm 
van eb en vloed, van generaties, een vergan-
kelijk rustpunt in de tijd en ruimte van elkaar 
opvolgende geologische tijdvakken. Wie 
belangstelling heeft voor de eigenheid en de 
geschiedenis van zelfs de meest alledaagse 
vondsten, ontwikkelt een bewustere band 
met de natuur en beleeft een rijkere ervaring. 
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Een piepklein (12 mm) teringlijdertje 
(Phtisica marina) in de Oosterschelde 
bij de Zeelandbrug.
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Inleiding

Onderwaterfotografie is geen eenvoudige 
zaak. In de wateren voor onze kust maken 
stroming en beperkte zichtbaarheid het vaak 
zelfs onmogelijk. De meeste van onze onder-
waterfoto’s zijn daarom in de iets minder 
woelige Oosterschelde genomen. 

Dit boek toont slechts een greep van de 
fauna en flora die onze kust, inclusief de 
Oosterschelde, rijk is. We hebben het niet 
over het teringlijdertje, noch over het wan-
delend geraamte of het harig spookkreeftje. 
Deze en tientallen andere verhalen liggen 
te wachten om zelf door de lezer ontdekt 
te worden. Voor een volledige lijst van alle 
soorten die levend zijn waargenomen in het 
Belgische deel van de Noordzee verwijzen we 
graag naar het VLIZ Belgian Marine Species 
Consortium (2010 en later). Een lijst met de 
soorten die levend zijn waargenomen in het 
Nederlandse deel van de Noordzee kan je 
vinden op https://edepot.wur.nl/401117. Een 
rijkdom aan informatie vind je op het web 
via waarnemingen.be, waarnemingen.nl en 
dankzij Stichting ANEMOON op anemoon.
org. Als we uit de vele andere websites met 
soorteninformatie en waarnemingen er 
 eentje zouden mogen kiezen dan raden we 
graag die van Schelpenmuseum Paal 14 aan: 
www.schelpenmuseum.nl/inhoud.html

Wikipedia is zoals steeds een uitstekende 
bron van kennis en als dank voor hun onop-
houdelijke zoektocht naar de juiste feiten, 
steunden we deze website met een donatie. 

De juiste naamgeving evenals een overvloed 
aan referenties voor zowat elke mariene 
levensvorm, vonden we online in het World 
Register of Marine Species of kortweg WoRMS.

Een behoorlijk aantal grote musea en insti-
tuten digitaliseert het gepubliceerde erfgoed 
om het via de Biodiversity Heritage Library 
(BHL) online beschikbaar te stellen. Ook deze 
site biedt veel moois.

We kunnen onmogelijk alle bronnen en 
websites opsommen zonder onvolledig te 
zijn of, erger, het risico te lopen iemand over 
het hoofd te zien. In de voetnoten, achteraan 
in dit boek, refereren we naar elke bron in 
kwestie. Het Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ), gevestigd in Oostende, willen we hier 
toch graag even in het bijzonder vermelden. 
Hun publicaties De Grote Rede, de Zeekrant en 
Testerep magazine maar ook de vele rappor-
ten, jaarboeken en onderzoeksresultaten zijn 
veelal online te raadplegen. 
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Een grote zeenaald (Syngnatus acus) 
zoekt verpozing bij Schelphoek in de 
Oosterschelde.
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Een macro opname van zeerasp  
in het Veerse Meer (Oosterschelde).
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Samenwerkende 
Vennootschap

De eerste kennismaking met de ruwe zeerasp 
vrolijkt je niet echt op: een ogenschijnlijk 
met cement of teer besmeurde schelp in je 
hand die je snel laat vallen om verder te zoe-
ken naar de immer sympathieke wenteltrap-
jes of koffieboontjes. Als je echter beter kijkt 
zie je dat het laagje teer eigenlijk een kolonie 
van hydroïdpoliepen is (zie ook: zeecypres) 
die er een toch wel bijzondere levenswijze op 

na houdt. Onder water ziet de ruwe zeerasp 
er overigens helemaal niet ruw en grijs uit, 
maar eerder donzig en wit of roze.

Een zeerasp-kolonie groeit op rotsen, stenen 
en andere harde oppervlaktes en dus ook op 
schelpen. Opvallend is dat zeeraspen zich 
bijzonder graag op schelpen nestelen die 
bewoond worden door heremietkreeften. 

Een kleine zeeraspkolonie 
lift mee op de rug van deze 
heremietkreeft.

Ruwe zeerasp (Hydractinia echinata) en 

heremietkreeft (Pagurus bernhardus)
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De buitenzijde van deze schelp die bewoond 
wordt door een heremietkreeft, is gekoloniseerd 
door zeerasp.



13

Voor beide organismen levert dat voordelen 
op: de zeerasp schrikt met haar netelcellen 
de belagers van het kreeftje af en krijgt in ruil 
voor deze bescherming de overschotjes van 
de maaltijd. Wanneer het kreeftje groeit en 
het slakkenhuisje te klein dreigt te worden, 
ziet de zeerasp de bui al hangen; het is dan 
nog maar een kwestie van tijd voordat de 
kreeft zijn huis inruilt voor een groter exem-
plaar en de zeerasp verweesd achterblijft. 
Om dat te verhinderen, groeit de kolonie 
zeerasp verder in het verlengde van de schelp 
en maakt deze op die wijze groter, waarna 
de kreeft meestal besluit om er toch nog wat 
langer te blijven wonen.

Zeerasp die op vaste ondergrond leeft, wordt 
belaagd door naaktslakken die graag de polie-
pen afgrazen. De zeerasp-knotsslak, Cuthona 
nana, is zo’n gespecialiseerde vijand die 
zeerasp-kolonies afgraast en ze vervolgens 
bedekt met eieren in de vorm van parelsnoe-
ren (zie ook het volgende hoofdstuk). Kleinere 
zeerasp-kolonies die zich op de rug van de 
heremietkreeft vlot verplaatsen ontspringen 
de dans niet, aangezien er regelmatig meelif-
tende zeerasp-knotsslakken waargenomen 
worden, maar hebben door hun mobiliteit het 
voordeel dat ze kunnen ontsnappen zodra de 
slakken op zoek gaan naar een partner. 

Bij voortplanting van de zeerasp ontstaan 
vrijlevende larven, ‘planula’, die over de 
zeebodem kruipen op zoek naar een steen of 
een schelp om daarop, na metamorfose, een 

nieuwe kolonie te stichten. Wetenschappers 
gebruiken de ruwe zeerasp vaak als een 
modelorganisme om de metamorfose van 
in zee levende dieren te bestuderen. Uit 
dergelijk onderzoek bleek onder andere dat 
bij metamorfose van de zeerasp bacteriën een 
belangrijke rol spelen. Andere onderzoeken 
spitsten zich toe op de invloed van klimaat-
verandering en toonden aan dat de verwachte 
stijging van de zeewatertemperatuur de groei 
van zeerasp-kolonies vertraagt.

Meer lezen
www.vleet.be/nl/ruwe-zeerasp

Deze stekelhoren (Ocenebra erinacea) is 
nog net herkenbaar onder de ruwe zeerasp.

Zeeraspen nestelen zich 
bijzonder graag op schelpen 

die bewoond worden door 
heremietkreeften 
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Een mee-eter gaat  
uit de kleren

Onder de vele zeenaaktslakken die onze 
kustwateren bevolken, is er eentje die 
blijk geeft van bijzondere trouw. Deze 
 zeerasp-knotsslak (Cuthona nana) vind je, 
zoals in een voorgaand hoofdstuk al even 
ter sprake kwam, uitsluitend terug op 
kolonies van de ruwe zeerasp. Deze soort is 
echter lang niet de enige zeenaaktslak die er 
fascinerende overlevingsstrategieën op na 
houdt: gifstoffen, camouflage, of zelfs het 
gebruik van netelcellen die gestolen zijn van 
andere dieren, je komt het allemaal tegen bij 
zeenaaktslakken!

Zeenaaktslakken behoren, op een aantal 
bizarre uitzonderingen na, tot de orde van 
de Nudibranchia wat letterlijk vertaald 
‘naaktkieuwigen’ betekent. Een naam die niet 
uit de lucht gegrepen is, want deze dieren 
dragen merkwaardig genoeg hun kieuwen 
(pseudobranchia) onbeschermd – naakt 
dus – bovenop hun rug. Dit opvallend, vaak 
bloemvormig, orgaan lijkt daar te belangrijk 
en te fragiel voor, maar de opvallende kleuren 
(aposematische kleuring) van het dier doen al 
vermoeden dat ze zich niet als een weerloos 
smakelijk hapje aanbieden aan hongerige 
rovers. Nogal wat zeenaaktslakken zijn 
namelijk giftig en hebben daar een hoogst-
persoonlijke tactiek voor ontwikkeld. Ze 

eten neteldieren en brengen deze verorberde 
netelcellen (nematocysten) voorzichtig over 
naar de uitstulpingen op hun rug (cerata). 
Zeenaaktslakken die sponzen eten doen 
iets soortgelijks. Zij bewaren de chemische 
stoffen die sponzen oneetbaar maken in hun 
lichaam. Een aantal soorten zeenaaktslakken 
maakt zelf verdedigingsstoffen aan. En wie 
niet handig is moet slim zijn, zoals de har-
lekijnslak (Polycera sp.) die er wel bijzonder 
giftig uit ziet maar het helemaal niet is. Ze 
bootst daartoe de kleur en de tekening van 
giftige platwormen (Plathyhelminthes) 

KLEURRIJK ZEEMONSTER EN 
STRIPHELD

Zeenaaktslakken zijn bizarre, fascine-
rende wezens. Eentje heeft het zelfs 
tot een hoofdrol in een stripverhaal 
geschopt: De kleurrijke blauwe draak 
(Glaucus atlanticus) deed dienst als 
inspiratiebron voor de strip Uit de afgrond 
(Baard en Kale 19, uitgeverij Dupuis). 
Deze slak, ook zeezwaluw genoemd is 
gespecialiseerd in het opeten van het 
giftige Portugese oorlogschip (Physalia 
physalis), ook al zo’n tot de verbeelding 
sprekend dier.

Zeerasp-knotsslak (Cuthona nana)
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Een zeerasp-knotsslak (Cuthona nana) 
met eitjes, nabij Westkapelle.




