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Harlingen. Deel 2: buiten de sluizen - Jaap de boer,
Floris Bennema, Wim Kuijper & Sylvia van Leeuwen
In het vorige Zeepaard werd deel 1 gepubliceerd van de inventarisatie van de
wateren van Harlingen, die de auteurs in drie achtereenvolgende jaren uitvoerden. Voor u ligt het tweede deel van deze inventarisatie. De vondsten aan
de zeezijde van de sluizen staan hierin centraal. Voor inleiding en algemene
toelichting op de inventarisaties, en vondsten binnen de sluizen, verwijzen we
de lezer naar deel 1. In dit deel geven we een toelichting op de meest opvallende vondsten buiten de sluizen. Ook de overzichtstabel van alle vondsten,
de discussie, het dankwoord en de literatuurlijst zijn hierin opgenomen.
Groep 3 (locaties 9 – 13): Buiten de sluizen
Locatie 9
Net buiten de Tsjerk Hiddessluizen was het gelijk duidelijk dat we hier met
een marien milieu te maken hadden. Blaaswieren, strandkrabben, Japanse
oesters en mossels waren o.a. aanwezig.

Figuur 19. Van Haarens naaldkreeftjes Sinelobus vanhaareni. Van links naar rechts: mannetje,
vrouwtje (meer vergroot) en vechtende mannetjes (foto’s: Floris Bennema).

Van Haarens naaldkreeftje S INELOBUS VANHAARENI
Ook troffen we hier een soort aan met een groot tolerantiebereik voor het
zoutgehalte: de exoot Van Haarens naaldkreeftje of Kustnaaldkreeftje (fig. 19).
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Het voorkomen van deze soort in de Nieuwe Willemshaven bij ± 15 ‰ in
Harlingen is al eens eerder beschreven (Bennema, 2015), nu troffen we hem
behalve aan de zeezijde ook aan in de Zoutsloot en in het Van Harinxmakanaal. Naaldkreeftjes (Tanaidacea) beginnen hun leven meestal als vrouw
en worden later mannelijk. Bevruchting vindt plaats na vervelling van het
vrouwtje. Het mannetje kruipt meestal in het buisje waarin het vrouwtje
leeft en bevrucht de eitjes uitwendig, in de broedbuidel van het vrouwtje
(Ruppert et al., 2004). Opvallend bij Van Haarens naaldkreeftje zijn de sterk
verdikte scharen van de mannetjes. Deze seksedifferentiatie kan wijzen op
een sterke concurrentie tussen de mannetjes in de voortplantingstijd, zoals
ook bij de eveneens buisbewonende marmerkreeftjes (Jassa) is beschreven.
Locatie 10
We monsterden aan het eind van de Noorderhaven, nabij de sluizen richting
Rommelhaven. In de Noorderhaven is de invloed van de zee goed zichtbaar
aan de duidelijk meer mariene flora en fauna dan een paar meter verderop,
aan de andere kant van de sluis.
Brakwateraasgarnaal N EOMYSIS INTEGER
Brakwateraasgarnalen werden op veel plekken aangetroffen, zowel binnenals buitendijks. We gaan er dan ook vanuit dat deze dieren in het hele
gebied algemeen voorkomen. Deze soort troffen we aan beide zijden van
de sluis in de Noorderhaven aan (f ig. 20).

Figuur 20. Brakwateraasgarnaal Neomysis integer, Noorderhaven, locatie 10
(foto: Floris Bennema).
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Locatie 11
In de Zuiderhaven bezochten we een
ponton met toilet gebouwen voor de
scheepvaart (fig. 21), dat diende als
hard substraat voor een mooie fauna.
De brakwaterknotsslak Tenellia
adspersa was nog niet eerder gemeld
van deze locatie.
Rugstreepsteurgarnaal P ALAEMON
MACRODACT YLUS

Figuur 21. Jaap de Boer in actie bij de Zuiderhaven, locatie 11 (foto: Wim Kuijper).

In Harlingen vingen we twee soorten
steurgarnalen. Meestal betrof het de bekende brakwatersteurgarnaal Palaemon varians. Een opvallende vondst was die van de rugstreepsteurgarnaal
(fig. 22) aan het einde van de Zuiderhaven, naast het ponton vlak bij
de sluis naar de Rozengracht. Op de foto zijn van een levend dier enkele
kenmerken zichtbaar: het kleurpatroon, de elf tanden op het rostrum en
de afstand tussen de eerste twee tanden, die 2x zo groot is als die tussen
tand 2 en 3. Deze soort komt oorspronkelijk uit Japan, Korea en NoordChina, heef t zich vandaar in andere delen van de wereld gevestigd.

Figuur 22. Rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus, Zuiderhaven, locatie 11
(foto: Sylvia van Leeuwen).
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In Europa is de soort voor het eerst in 1999 in Spanje en Nederland aangetroffen, en vervolgens in 2001 ook in Engeland. (d’Udekem d’Acoz et al.,
2005). Daarna zijn er diverse vondsten gedaan in de zuidelijke Noordzee.
Tulp (2006) meldt enkele vindplaatsen uit het Waddengebied, onder andere
op 20 augustus 2005 in de haven van Harlingen. De dieren hebben een
voorkeur voor een iets lager zoutgehalte dan dat van de open zee.
Chinese wolhandkrab E RIOCHEIR SINENSIS
De Chinese wolhandkrab is een exoot uit China, die in 1912 werd geïntroduceerd in Europa (Duitsland) en in 1929 voor het eerst werd waargenomen
in Nederland. Sindsdien heeft hij zich over een groot deel van het land
verspreid. De soort brengt zijn leven vooral in zoetwater door, maar voor
de paring en de ontwikkeling van de eieren is zout water nodig. Wijfjes
met eieren zijn bekend van half oktober tot en met maart. Krabbenlarven
(megalopa’s) en jonge krabben trekken weer naar zoetwater om daar verder
op te groeien (Adema, 1991). In mei 2016 en mei 2017 vonden we jonge
krabben (in 2017 een mannetje - f ig. 23 - in 2016 werd het geslacht niet
genoteerd), beide keren aan de zeezijde van de sluis aan het eind van de
Zuiderhaven. Waarschijnlijk waren zij onderweg naar zoetwater en op zoek
naar een mogelijkheid om de sluizen te passeren.

Figuur 23. Juveniele Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis, Zuiderhaven, locatie 11
(foto: Floris Bennema).
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Zeekantwerk? C ONOPEUM sp.
In de Zuiderhaven troffen we zeekantwerk (= zeevitrage) (Conopeum reticulum) of een daarop lijkende soort (Conopeum seurati) aan (f ig. 24). In
de Noorderhaven vonden we een mosdiertje dat op basis van de foto’s niet
met zekerheid geïdentif iceerd kon worden. Dit was wellicht ook Conopeum
sp., maar palingbrood Einhornia crustulenta is een andere optie.
De genoemde soorten komen algemeen voor in het Nederlandse kustgebied.
Palingbrood is bekend van allerlei typen binnendijks brakwater, zeekantwerk komt vooral buitendijks voor. De determinatie is nogal eens lastig,
ook kunnen de soorten over elkaar heen groeien (De Blauwe, 2009).

Figuur 24. Zeekantwerk? Conopeum sp., Zuiderhaven, locatie 11 (foto: Sylvia van Leeuwen).

Trompetkalkkokerworm F ICOPOMATUS ENIGMATICUS
De trompetkalkkokerworm maakt forse kokers met een verbrede bovenkant
die hij kan afsluiten met een mooi afsluitklepje met bruine stekeltjes.
Vaak zijn de kokers aan de buitenkant voorzien van dwarslopende verdikkingen; deze randen kunnen we beschouwen als groeilijnen. Vaak zitten ze
met veel individuen bij elkaar en vormen zo vrij stevige ‘rifjes’ waarop zich
weer andere soorten kunnen vestigen. De wormen werden in Europa voor
het eerst in 1922 bij Caen aangetroffen; deze exemplaren zijn gebruikt voor
de beschrijving van de soort. Later werden ze, op de Zuidpool na, langs
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alle continenten gevonden. De herkomst is nog steeds onduidelijk. In het
Engels wordt de soort ‘Australian tubeworm’ genoemd, maar Australische
onderzoekers zijn er na een genetisch onderzoek aan verschillende lokale
populaties nog niet van overtuigd dat hun land het herkomstgebied is
(Styan et al., 2017).
De eerste meldingen uit Zeeland
stammen uit 1968 (Van der Velde
et al., 1993). Later is de soort ook
aangetroffen in havens van Texel
en Harlingen (Gittenberger et al.,
2010). In de ‘zoutwatertong’ onderin het Noordzeekanaal komt de soort
minstens vanaf 1992 voor (Van der
Velde et al., 1993).
Wij troffen deze soort (fig. 25) niet
alleen in de stadhavens van Harlingen aan, op locatie 11 (Zuiderhaven),
maar ook onder veel brakkere omstandigheden in het Van Harinxmakanaal
(locatie 5, tot 3 ‰ saliniteit).

Figuur 25. Trompetkalkkokerworm
Ficopomatus enigmaticus, Harlingen
(foto: Floris Bennema).

Locaties 12 en 13
Alleen van locatie 12, in het middengedeelte van de Nieuwe Willemshaven, kunnen we de havenpissebed Ligia oceanica melden. In een hoek van
de Nieuwe Willemshaven (locatie 13) hebben we aandacht besteed aan
een vlonder en de bijbehorende palen. Hier leefde o.a. de Japanse oester
Magallana gigas en tussen plukken aangroeisel kwam een levend juveniel
doubletje van een strandgaper Mya arenaria tevoorschijn.
Brakwaterknotsslak T ENELLIA ADSPERSA
Leuk is te melden dat de brakwaterknotsslak minstens vanaf 2010 op deze
zelfde plek te vinden is. Op de hoek van een oude vlonder in de Nieuwe
Willemshaven groeit de hydropoliep Gonothyraea loveni; elk voorjaar zijn
hierop vele slakjes met tientallen eikapsels aan te treffen (fig. 26). Helaas
is de toegang tot de vlonder tegenwoordig afgesloten, zodat we met veel
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Figuur 26. Pogingen om een brakwaterknotsslak te ontwaren. Locatie 13 (Nieuwe Willemshaven), in 2016, met v.l.n.r. schipper Marijke Jorna, Sylvia van Leeuwen, Wim Kuijper en
Floris Bennema (foto: Jaap de Boer).

plezier een omweg met de boot maakten. In 2016 vonden we de soort ook
bij de sluis in de Zuiderhaven.
Dat de dieren algemeen waren, bleek wel toen een kluitje hydropoliepen
van enkele cm³ thuis onder een microscoop werd uitgezocht. Het bevatte
acht dieren en honderden eieren (f ig. 27 en 28).
Deze slak werd overigens al eerder bij Harlingen gemeld. In 1974 trof
Arnold Tulp hem aan in een dichte weide van Cordylophora caspia in het
Van Harinxmakanaal, 400 m achter de Tsjerk Hiddessluizen (dicht bij onze
locatie 6). Na een melding van een vondst met onbekende datum door
Cees Swennen (Dekker, 1986) zocht Tulp hier weer naar de slak, maar toen
vond hij hem niet (Tulp, 1988). Tulp eindigde zijn artikel met de vraag of
Tenellia en het mosdiertje Victorella pavida nog elders in of bij Harlingen
verwacht mogen worden. Het mosdiertje troffen wij niet aan, maar de
brakwaterknotsslak leeft er gelukkig nog steeds.
In tabel 2 is een overzicht van alle waarnemingen gegeven. Toelichting bij
de locatiegroepen:
- Groep 1: binnen de sluizen, Rozengracht, Zoutsloot en Rommelhaven.
- Groep 2: binnen de sluizen, Van Harinxmakanaal.
- Groep 3: buiten de sluizen, in de diverse havens.
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Figuur 27. Brakwaterknotsslak Tenellia adspersa met eitjes en een eikapsel op hydroidpoliep Gonothyraea loveni, Nieuwe Willemshaven, locatie 13 (foto: Wim Kuijper).

Figuur 28. Eieren van brakwaterknotsslak Tenellia adspersa met zichtbare juveniele slakjes,
locatie 13. De vleugeltjes van de veliger larven zijn al zichtbaar (foto: Wim Kuijper).
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Discussie
In de stad en in het Van Harinxmakanaal was de invloed van de zee duidelijk
meetbaar en zichtbaar.
Wij noteerden 51 soorten aan weerszijden van de sluizen, waarvan 14
exoten. Het werkelijke aantal soorten is vele malen hoger, aangezien we
diverse groepen organismen niet geïnventariseerd hebben. Toch geef t ons
onderzoek een leuk beeld van deze mooie ‘stadsfauna’ met interessante
zoet-zout-gradiënten. We verwachten dat veel dieren schommelingen in
het zoutgehalte goed kunnen verdragen. Maar er zullen ook soorten zijn
die sterven door een te hoog of laag gehalte. Zij moeten zich dan steeds
opnieuw vestigen.
Veertig van de door ons gevonden soorten – een flinke meerderheid –
kwamen ook in de Zuiderzee voor (Beaufort, 1954). Bijzonder is in dit
opzicht de gekar telde zeepok Balanus crenatus, een soor t die door
Beaufor t níet gemeld wordt van de Zuiderzee. Een logische verklaring
lijkt het feit dat deze soor t een zoutgehalte van lager dan 13 ‰ niet
overleeft (Foster 1970).
Vijftien soorten kunnen als exoot bestempeld worden. Hiervan zijn zes
‘oude exoten’: zij kwamen ook al voor in de Zuiderzee. Negen soorten
kwamen na afsluiting van de Zuiderzee aan in ons land. De Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis is een grensgeval. De krab werd voor het eerst
in ons land aangetroffen in 1930, en op 31 maart 1932 – twee maanden
voor de sluiting van de Afsluitdijk – werd er één aangetroffen in het Kinselmeer ”in het gebied van de Zuiderzee” (Redeke, 1932). De krab had vervolgens geen moeite met de overgang van Zuiderzee naar IJsselmeer.
Harlingen herbergt veel typische brakwatersoorten, een biotoop dat in
Nederland steeds schaarser wordt. Echter, niet alle brakwatersoorten vinden
in Harlingen een geschikt leefgebied: door de harde dijken en kanalen met
steile oevers ontbreekt een brakwatergetijdenzone. Soorten die daar bij
horen, zoals Grays kustslakje, muizenoortjes, kwelder- en schorreslakjes,
hebben we niet aangetroffen.
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Tabel 2. Gevonden organismen met vindplaatsnummers (zie tabel 1); (†) = alleen lege schelpen.
Alle vondsten per locatie per jaar zijn ook ingevoerd in www.waarneming.nl.
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Tabel 2 (vervolg). Gevonden organismen met vindplaatsnummers (zie tabel 1); (†) = alleen
lege schelpen. Alle vondsten per locatie per jaar zijn ook ingevoerd in www.waarneming.nl.
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We hebben ondervonden dat Harlingen rijker is aan zee- en brakwaterdieren
dan we hadden verwacht. Maar er valt nog veel meer te ontdekken. We
hebben bijvoorbeeld de snel zwemmende dieren niet gevangen: de vissen
ontbreken vrijwel in onze waarnemingen. Beter onderzoek naar de Crustaceae
zal nog diverse soorten opleveren (zuiderzeekrabbetje en vlokreef ten bijvoorbeeld). Ook weekdieren zijn nog te verwachten, zoals diverse soorten
uit zoetwater die tegen (tijdelijk) zoute omstandigheden kunnen. En waar
is de zoetwaterneriet, die goed in brakwater kan leven? Deze slak is al eens
van de Tsjerk Hiddessluizen gemeld (Den Hartog & Tulp, 1960).
Er is dus nog genoeg te doen. Hopelijk blijft de invloed van zoute instroom
groot in het binnendijkse Harlingen. Want daarmee is deze mooie stad één
van de weinige gebieden op het vasteland van Noord-Nederland waar zoet en
zout water mengen, en waar daardoor sprake is van saliene stratificatie.
Dankwoord
Tijdens en na ons onderzoek heef t een aantal mensen ons geholpen.
Marijke Jorna ontving ons in haar huis en was onze gids en schipper in de
wateren van Harlingen. Hans De Blauwe, Marco Faasse en Godfried van
Moorsel hielpen ons de mariene mosdiertjes op naam te brengen. Simon
Troelstra herkende de foraminifeer (vanaf de foto) en Charles Fransen
determineerde de rugstreepsteurgarnaal en hielp met info.
Summary
In 2015-2017 the authors held an inventory of aquatic life in the town
and harbours of Harlingen (province Friesland, The Netherlands). The
biodiversity in these waters was surprisingly high. In total 51 species
from freshwater, brackish water and salt water were observed, of which
14 exotic species (table 2).
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