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A l g e m e e n 

Er is geen stukje s t rand in ons land dat de laatste 
jaren zo in de be langs te l l ing heeft gestaan a ls de 
Kaloot (Afb. 1). Bijna was dit unieke strandje langs 
de Wes te rsche lde verdwenen onder een nieuw aan 
te leggen con ta iner te rmina l . Door een ui tspraak van 
de Raad van State blijft het voorlopig behouden als 
onuitputtelijk foss ie lendomein voor ve rzame laa r s die 
h i e r v a n heinde en verre op een gemakkel i jke man ie r 
hun col lect ie aan komen vul len . 

N a a m 
De Kaloot . 

L o c a t i e 

Provincie Zee land , aan de zeezijde van de ke rncen
trale Bor s se l e tot aan de ingang van de Sloehaven 
(Afb. 2). 

B e r e i k b a a r h e i d 

Volg de A58 r icht ing Vl i s s ingen tot aan de afrit H e i n -
kenszand / 's Heer A r e n d s k e r k e . N e e m de N254 r i c h 
ting 's Heerenhoek. Dit wordt vanzelf ' de N62. Blijf 
op de T-sp l i t s ing op de N62 en ga r icht ing Bors se l e . 
N e e m op de rotonde de 2 e afslag r icht ing havens 
7050 - 9900. Enkele honderden mete rs nadat u pa l 
langs de kerncent ra le gereden heeft, maakt de weg 
een bocht naar rechts. In die bocht ligt aan de l inker 
zijde direct naast het s t rand een onverhard parkeer 
terrein (Afb. 2). 

T o e g a n k e l i j k h e i d 
Het s trand is vrij toegankeli jk. 

E i g e n a a r 
Nvt. 

Afbeelding 1. 

Het westelijk deel van de Kaloot bij laag water. In dit ge
deelte spoelen de meeste fossielen aan. Bron: BOHO-team. 

Wat is er te zien 

Ingeklemd tussen de Wes te rsche lde , de ingang van de 
Sloehaven en een s m a l l e duinenrij met daar achter de 
industr ie van het Havengebied Vl i s s ingen Oost, ligt het 
s t rand van de Kaloot . De oostzijde van het s t rand wordt 
begrensd door de s t r ekdam 'De Noordhol ' en de west 
zijde door het havenhoofd van de Sloehaven. P a l langs 
het s t rand passeren grote zeeschepen op weg naar de 
haven van Antwerpen of op hun terugweg naar zee (Afb 
3). De l igging van het s t rand langs de drukbevaren geul 

Afbeelding 3. 
De zeeschepen komen vanuit zee vlak langs het strand 
van de Kaloot. 

Afbeelding 2. 
Topografische kaart 
van het excursie-
gebied. De pijl wijst 
naar de locatie van 
het parkeerterrein. 
Bron: Topografische 
Dienst, Emmen. 

van de Wes te rsche lde is de oorzaak van haar r i jkdom 
aan fossielen uit lagen van ui teenlopende o u d e r d o m . 
Dit maakt het uniek ten opzichte van de andere s t randen 
van de Neder landse kust. 

Op het s t rand zijn, naast zandige afzettingen, bij eb 
ook kle ibanken zichtbaar bestaande uit Holocene klei 
(Afb. 4). Langs de vloedlijn treft u de meeste fossielen 
en vee la l enkele ve rzamelaa r s aan (Afb. 5). 

Afbeelding 4. 
Holocene kleibanken 
zijn bij eb op het 
strand zichtbaar. 
Op de achtergrond 
de kerncentrale. 
Bron: BOHO-team. 

Afbeelding 5. 
Langs de vloedlijnen 
liggen vaak grote 
hoeveelheden schel
pen, waarin zich 
soms haaientanden 
bevinden. 

Aardkundige achtergrond 
De oudste fossielen bevinden zich in de bodem van 
de vaargeul van de Wes te rsche lde en worden door de 
eb- en v loeds t room hieruit losgewoeld en naar het 
s t rand gevoerd. De fossielen bestaan voornamel i jk uit 
sche lpen , maar ook haaientanden en overblijfselen 
van andere diersoorten komen er in voor. Ze zijn hier 
tijdens de geologische per ioden Tert iair en Kwar ta i r in 
de bodem afgezet. De bovenkant van deze lagen ligt hier 
op een diepte tussen ongeveer 18 en 33 m onder N A P 
en ze duiken in noordwestel i jke r ichting steeds dieper in 
de ondergrond weg (Afb. 6). Bij Hoek van Hol land moet 
er a l tot een diepte van bijna 200 meter worden ge-
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Afbeelding 6. 
Deze doorsnede 
door de bodem 
van Walcheren tot 
Texel laat zien hoe 
de oudere lagen in 
noordelijke richting 
de diepte in duiken. 
De oudste laag (Mt 
uit het Boven-Krijt), 
ligt in de linkerhoek 
beneden en de lagen 
worden naar rechts 
steeds jonger. De 
groengetinte lagen 
(La, Do, To, Ru, Br, 
Oo) stammen uit het 
Tertiair en de overige 
uit de jongste geolo
gische periode het 
Kwartair. (Bron: TNO 
B&O, De Ondergrond 
van Nederland). 

boord om de bovenkant van deze Lagen te bereiken. Het 
wegduiken van de oudere Lagen is een gevolg van het feit 
dat het grootste dee l van ons land en de Noordzee, dee l 
ui tmaakt van het dalende Noordzeebekken . De lagen 
onder de Wes te rsche lde zijn afgezet tijdens de Tertiaire 
ti jdvakken Oligoceen, Mioceen en Pl ioceen en hebben 
een ouderdom van ongeveer 33 tot 2,6 miljoen jaar. 
Op de oudere lagen aan weerszi jden van de geul l iggen 
lagen die veel jonger zijn en waarui t ook fossiele s c h e l 
pen worden meegevoerd. 

S c h a r n i e r ü j n 

De oorzaak van de l igging van geologisch jongere lagen 
op zeer oude lagen in dit gebied is een gevolg van een 
aantal gebeur tenissen in het geologisch ver leden. Zoals 
ve rme ld , duiken de lagen in noordoostelijke r ichting de 
diepte in (Afb. 6). De s c h a r n i e r ü j n waar langs de daling 
tijdens de laatste mil joenen jaren plaatsvond, loopt 
ongeveer pa ra l l e l aan de zuidwestkust van Walcheren in 
noordwestel i jke r ichting de Noordzee in. Het gebied ten 
zuiden van deze lijn is in die tijd niet of veel minder sterk 
gedaald . Daardoor zijn vee l van de jongere lagen die in 
dit gebied door rivieren en de zee op de, over het a lge
meen uit klei bestaande, Tertiaire formaties, zijn afgezet 
weer door latere erosie opgeru imd. 

Tijdens de laatste 2,6 miljoen jaar van de geologische 
geschiedenis heeft de zeesp iege l wereldwijd te m a 
ken gehad met een groot aantal hoge, maar ook lage 
s tanden. Bij een lage zeestand lag de Noordzee soms 
tot ver in het noorden droog en leefden er zelfs a l ler le i 
d iersoor ten in het drooggeval len gebied. Deze afwis
se l ing van zeestanden is voornameli jk veroorzaakt 
door het optreden van koude tijden, ijstijden genoemd. 
Gedurende deze ijstijden is veel regenwater in landijs 
vastgelegd waardoor er minder water naar zee te
rugvloeide en de zeesp iege l hierdoor zakte en grote 
delen van het noordelijk halfrond door landijs werden 
bedekt. Tijdens de laatste drie ijstijden, die tussen ru im 
400.000 jaar geleden tot ongeveer 10.000 jaar geleden 
plaatsvonden, lag de zeesp iege l soms zelfs meer dan 
125 meter lager dan nu. Tijdens deze lage zeestanden 
is er weinig of geen sediment afgezet in dit gebied of is 
het aanwezige mater iaa l zelfs door rivieren afgevoerd 
over de droogl iggende Noordzeebodem. Tussen de 
ijstijden in steeg de zeesp iege l weer door het w a r m e r e 
kl imaat , omdat het landijs afsmolt en het zeewater door 
uitzetting in vo lume toenam. De stijgende zeesp iege l 
voerde sediment aan en zette deze in het gebied op de 
oudere lagen af. Door deze geologische gebeur tenissen 
bestaat de bodem onder het s trand van de Kaloot en de 
aangrenzende Weste rsche lde uit de oude lagen uit het 
Tertiair met hierop jongere lagen die over het a lgemeen 
niet ouder zijn dan ongeveer 130.000 jaar. 

Doordat de s t roming in de Westerschelde voor de 
aanvoer van de fossielen zorgt, die zij uit de ve r sch i l 
lende lagen tot een diepte van soms 40 meter loswoelt , 
vo rmen de sche lp lagen op het strand een menge lmoes 
aan oude rdommen . Op de tijdens eb droogvallende 
Spijkerplaat aan de andere kant van de vaargeul 
(afb. 2) spoelen ook fossielen aan, maar minder dan op 
het s t rand van de Kaloot. 

De oudste lagen s t ammen uit het Vroeg- en Midden -
Oligoceen en het Midden - en Laa t -Mioceen en zijn in 
zee afgezet van ca. 33 tot ca. 2,6 miljoen jaar geleden. 
Zij bestaan hoofdzakelijk uit sche lphoudend zand met 
hierin een afwissel ing van kle i lagen. Het zand heeft een 
groenige k leur die veroorzaakt wordt door het voor
komen van het mine raa l glauconiet , een waterhoudend 
kal iumijzers i l icaat . Dit groene mineraa l wordt onder 
rustige omstandigheden op de zeebodem van ondiepe 
tot zeer diepe z e e ë n gevormd. De lagen uit het Laat-
Oligoceen en Vroeg-Mioceen zijn door erosie opgeru imd. 

De afzettingen uit het jongste Tertiaire tijdvak, het P l i o 
ceen, bestaan uit schelpri jk zand dat in een ondiep zee is 
neergelegd. In het zandpakket komen soms ook groene 
glauconiethoudende lagen en verkitte sche lpbanken 
voor. Plaatsel i jk l iggen resten van oude afzettingen 
van de Rijn die hier tijdens het Vroeg-Ple is toceen 
(2,6 miljoen tot ca. 800.000 jaar geleden) zijn neer
gelegd. De afzettingen bevatten soms sche lpen die 
door de Rijn uit de onderl iggende oudere afzettingen 
zijn meegevoerd. De afzettingen die hier op liggen zijn 
veel jonger en dateren uit het Laa t -Ple is toceen , het 
Eemien , ca. 130.000 tot 1 10.000 jaar geleden en zijn hier 

Afbeelding 7. 
Tussen de schelpen en schelpresten steekt een stuk 
haaientand uit het zand. 
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neergelegd door de zee tijdens de hoge zeestand tussen N ie t a l l e e n s c h e l p e n 

de voorlaatste ijstijd, het Saa l ien en de laatste ijstijd, Naast de indrukwekkende hoeveelheid sche lpen uit de 
het Weichse l i en . Deze afzettingen bevatten kenmer - genoemde geologische ti jdvakken, die op het s t rand 
kende sche lpsoor ten die oorspronkel i jk afkomst ig zijn t e rech tkomen, worden er ook regelmat ig haaientanden 
uit het gebied van de Golf van Biskaje, maa r zich tijdens gevonden (Afb. 7 en 8) waaronder onlangs een van de 
w a r m e r e fasen van het Eemien naar het noorden heb- P l iocene mensenhaa i Carcharodon carcharias met een 
ben verspre id . De volgende 110.000 jaar vond de laatste lengte van 5,5 c m ! Daarnaast bevat het aangespoelde 
ijstijd plaats en lag de zeespiege l , tijdens de koudste mate r i aa l ook resten van zoogdieren. Zo is eind vorig 
fasen, m e e r dan honderd meter lager dan nu. jaar de tand van een bever gevonden. Tussen de stukjes 
De zuidelijke Noordzee lag in de tijd vr i jwel s teeds gri jszwarte vuurs teen is onlangs een vuurs tenen boortje 
droog, mogeli jk is er sprake geweest van enkele kort gevonden dat uit het Laa t -Magda len ien stamt met een 
durende w a r m e r e fasen met een hogere zeestand. Dit is ouderdom van ongeveer 15.000 jaar (Afb. 9). 
vastgesteld door Klaas Post die walv is - , w a l r u s - en zee-
hondenbotten van de Noordzeebodem heeft ve r zame ld Voorlopig is het s t rand gespaard gebleven voor verdere 
en door midde l van dater ingen heeft vastgesteld dat uitbreiding van de havenactiviteiten van Vl i s s ingen en 
ze uit de laatste koude tijd, het Weichse l i en , s t a m m e n . kunnen zowe l de amateur - a ls de beroepsgeologen hier 
Tijdens de koudste fasen van het Weichse l i en vo rmden hun hart ophalen, de Wes te rsche lde doet per slot van 
zich poolwoesti jnen waar in door de wind duinen werden rekening a l het aanvoerwerk. 
gevormd. Plaatsel i jk is dit zand, ook w e l dekzand 
genoemd, in dit gebied aanwezig . Ongeveer 11.400 jaar 
geleden brak weer een w a r m e tijd aan, het Holoceen . 
De zeesp iege l steeg wee r door het a fsmel ten van het 
landijs en ongeveer 7000 jaar geleden lag de kustli jn 
a lweer even ten wes ten van de huidige. Het gebied rond 
de Kaloot werd pas rond 5500 jaar geleden door getijde
geulen doorsneden en kreeg rond 350 na het begin van 
de jaar te l l ing min of mee r haar huidige v o r m . 

Afbeelding 8. 
Veel van de haai
entanden die op 
de Kaloot worden 
gevonden zijn van de 
makreelhaai (Isurus 
hastalis). De tanden 
zijn driehoekig van 
vorm met een gladde 
snij rand en hebben 
een lengte van ruim 
3 cm. Er kunnen 
echter exemplaren 
met een lengte tot 
ruim 5 cm worden 
gevonden. 

Afbeelding 9. 
Een vuurstenen boor
tje van het strand 
van de Kaloot uit het 
Laat-Magdalenien 
(ca. 15.000 jaar gele
den). Vermoedelijk is 
het boortje tijdens 
het gebruik op twee 
plaatsen gebroken 
(langs de lengte-as en 
linksboven onder de 
punt). Afmetingen 
4,5 cm lang en 1,2 cm 
breed. (Determinatie 
en beschrijving de 
heer D. Wiltenburg, 
Oostkapelle). 
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