
 

 
 
Dag schelpenliefhebber, 
 
Nog 3 keer slapen en het is weer Grote Schelpenteldag. In de 10 kustgemeenten kan je terecht in 
een strandtelpost om schelpen te verzamelen, identificeren en tellen. Meer dan 80 vrijwilligers staan 
tussen 10:00 en 16:00 paraat om je daarbij te helpen. Het KMI voorspelt mooi lenteweer. Leg die 
strandoutfit dus maar al klaar! 
 
Gezinnen met kinderen zijn van 10:00 tot 13:00 welkom in drie provinciale bezoekerscentra voor de 
SchelpenVERTELdag. Ga er samen aan de slag met schelpen, verhalen en strandbloemen. En kom 
nadien nog eens langs op een strandtelpost voor een schelpentelling!  
 
In deze vierde nieuwsbrief briefen we je nog even over de juiste staalnametechniek. Ook dagen we 
je uit om jouw schelpenkennis te testen met een quiz. 
 
Heb je je nu pas ingeschreven voor deze nieuwsbrief? Haal dan de drie eerste nummers in via de 
website www.groteschelpenteldag.be. 
  

  



 

Test je schelpenkennis! 

We dagen we je uit om jouw schelpenkennis voordien even te testen met deze quiz. Na het invullen 
van de 8 vragen, krijg je van ons een mail met daarin jouw score en feedback over vaak gemaakte 
fouten. 
 
Lukt het herkennen van de schelpen nog niet zo goed? Herbekijk dan de online cursussen van 
vorige week 9 maart. De basiscursus is er voor absolute beginners (37 minuten). De Masterclass 
gaat dieper in op de wat moeilijker te onderscheiden soorten en vaak gemaakte fouten (30 minuten).  
 
Maar weet dat er op zaterdag 19 maart in elke telpost schelpenkenners klaar staan om je te 
assisteren! 
  

  



 

Schelpen verzamelen volgens een vaste wetenschappelijke methode 

De Grote Schelpenteldag is fun, maar is niet alleen fun. Het is een project dat met de hulp van 
burgers grootschalige wetenschappelijke data wil inzamelen over de strandschelpen aanwezig aan 
de Vlaamse kust. 
 
De gegevens zijn voor wetenschappers interessant om op langere termijn tendensen waar te 
nemen. Denk dan o.a. aan de impact van de opwarming van de zee, meer menselijke activiteiten in 
het kader van de blauwe economie, het opduiken van niet-inheemse soorten, of het beter begrijpen 
hoe onderwaterlandschappen aan onze kust er in eerdere geologische tijdsvakken hebben 
uitgezien. 
 
En omdat de Grote Schelpenteldag wetenschap is, moeten we enkele basisregels in acht nemen bij 
het inzamelen van schelpen en gegevens. Zo blijven alle stalen steeds vergelijkbaar - tussen de 
verschillende kustgemeenten, over de jaren heen, maar ook in een vergelijking met Nederlandse 
stranden. 



 
 
HOE GA JE TE WERK? 

 
In de telpost: 

 

PAS OP! Sommige soorten lijken hard op elkaar: Zwaardscheden en mesheften, Strandschelpen, 
Boormossels, Tapijtschelpen, Kokkels, Dunschalen en platschelpen, Mantelschelpen en 
Tepelhorens. 
  

  

Op het strand: 

 Ga naar de vloedlijn (grens droog/nat strand) en plaats op een willekeurige plek een stokje.  
 Teken vanuit dit punt met je vinger een spiraal in het zand. 
 Verzamel de eerste 100 schelpen die je tegenkomt in de spiraal, vanuit het middelpunt naar 

buiten toe. (Ga hierbij niet selectief te werk! Pik er dus niet enkel jouw lievelingsschelpen uit.) 
 Elke eerstvolgende (niet gebroken) slak of tweekleppige telt mee.  
 Schelphelften en doubletjes tellen mee als 1. 
 Als er veel zand aan de schelpen hangt, is het handig om die even te spoelen.  

 Sorteer de 100 schelpen op basis van hun vorm. Kleuren kunnen misleidend zijn. 
 Probeer elke schelp te benoemen.  
 De schelpenkenner – met blauwe hesje – helpt je hierbij en stuurt bij waar nodig.  
 Gebruik eventueel een zoekkaart, een veldgids of de digitale app ObsIdentify. 
 Noteer het aantal enkele en dubbele schelpen van elke soort op het papieren invulformulier 

(ter beschikking op de telpost).  
 Geef je formulier af in aan een schelpenkenner. Die zal een laatste controle doen, een foto 

nemen en de data invoeren in de databank. 



 

Papieren strandbloemen erkend als immaterieel erfgoed 
 
Wist je dat de traditie van strandbloemenwinkeltjes – waar schelpen de betaalmunt zijn – in 2021 
erkend zijn als immaterieel erfgoed?  
 
Kinderen gaan met ouders en grootouders aan de slag met crêpepapier, stokjes en ijzerdraad. Op 
zonnige dagen etaleren ze de kleur- en vormrijke bloemen aan mogelijke kopers. In ruil voor enkele 
handen vol schelpen of een aantal zaagjes of wenteltrapjes verkopen ze hun kleurrijke creaties. 
 
De kinderen leren hierbij heel wat skills. Zo raken ze niet alleen bedreven in het herkennen van 
bepaalde schelpensoorten, maar leren ze ook verkooptechnieken, prijszetting en communiceren met 
kinderen die een andere taal spreken. De strandbloemenverkoop is dus niet alleen een traditie die 
de verschillende generaties binnen een familie verbindt, maar die ook kinderen van verschillende 
achtergronden samenbrengt. 
 
Lees meer over de geschiedenis van deze traditie – uniek voor de Vlaamse kust – op de website 
van onze partner Kusterfgoed: Strand in bloei. Je vindt er ook een beknopt stappenplan om zelf 
papieren bloemen te maken deze zomer. 
  

  

 

De Grote Schelpenteldag is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), EOS 
wetenschap, de Provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt, de Strandwerkgroep, Kusterfgoed en de 
10 kustgemeenten. Initiatief in het kader van LifeWatch Belgium. 


