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Een schat aan schelpen
De Nederlandse stranden herbergen een schat. Schelpen, honderden soorten
maar liefst, zowel slakken als tweekleppigen. Zo liggen ze daar, open en bloot of
half verborgen in het zand, te wachten totdat de zee ze weer komt halen of om
gevonden te worden.
JANNEKE VAN DER HEIDE

Een greep uit het Nederlandse schelpenaanbod.
De schelpen zijn niet op schaal afgebeeld en de kleuren
kunnen iets afwijken. De lengtemaat in millimeters is een
gemiddelde.
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