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Beste lezer, 
 
Sinds 2017 hebben wij de activiteiten van het Naturaliënkabinet overgenomen, dat ‘naturaliën’ leverde 
voor practica zoals zeesterren en hondshaaien.  
Wij, als stichting Zeeschelp, vinden het een hele leuke activiteit om biologiepractica van ‘biota’ te 
voorzien. Onze doelstelling is stimulering en innovatie in marien onderzoek en aquacultuur.  
Deze activiteit past daar prima in. Het sluit ook goed aan op onze expertise.  
 
Zeesterren en hondshaaien zijn de meest geleverde biota en deze zullen altijd wel op voorraad zijn. Ook 
strandkrabben en rivierkreeften houden we op voorraad. Minder gebruikelijke biota (zoals schelpdieren, 
heremietkreeften, pijlinktvis en andere soorten) stemmen we graag (ruim) tevoren met u af. Er is veel 
mogelijk en we zullen onze best voor u doen. 
 
We hebben al langere tijd ervaring met het verzamelen van levende organismen uit de Zeeuwse Delta en 
omstreken voor onderzoek, zoals kleine zee-appels, slijkgarnalen, zeeklitten, tapijtschelpen, kokkels, 
sponzen, zakpijpen, hydroidpoliepen, mosdieren, anemonen en ook zeewieren.  
Wij doen ook duikend onderzoek en kunnen deze organismen dan ook zonder stress of beschadiging 
boven water krijgen, zodat ze levend en wel in verder onderzoek kunnen worden gebruikt.  
Hier hangt echter wel een ander prijskaartje aan, maar behoort dus ook tot de mogelijkheden. 
 
Wij streven ernaar om de prijzen gelijkwaardig te houden, maar kunnen vanaf 2020 niet om een lichte 
prijsstijging heen. Voor 2020 komen de prijzen uit op € 2,40 voor de kleinere zeesterren (8-12 cm) en € 
3,60 voor de grotere zeesterren (> 12 cm). Als demo zijn er ook ‘jumbo’zeesterren (>20 cm), leuk om te 
drogen, deze kosten €6,00 per stuk. Prijzen zijn inclusief BTW. Wij versturen ze per post (met bij elke 
bestelling €10,- verpak- en verzendkosten), enkele dagen voordat u uw practicum wilt doen. 
 
Bij vragen of voor bestellingen kunt u contact opnemen met Marco Dubbeldam (marco@zeeschelp.nl) of 
Pim Drenth (pim@zeeschelp.nl). Welke vraag over biota u ook heeft, stel hem gerust. 
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