
Plan voor Containerterminal bedreigt geologische 'hotspot’

Fossielen in de Westerschelde

m

i In vergelijking met omliggende landen is het geologisch 
gezien armoe troef in Nederland. Dat komt doordat Nedei 

\ land een 'laag land* is, een rivierdelta met relatief jonge 
sedimenten. Slechts op enkele plaatsen dagzomen geolo
gisch interessante oudere lagen. De Westerschelde is zo’n 
plek. Daar is op verschillende locaties het verre verleden 
wél zichtbaar door de vele fossielen die er te vinden zijn.

Bert Wetsteyn is voorzitter van 
de Werkgroep Geologie van Het 
Koninklijk Zeeuwsch Genoot
schap der Wetenschappen en 
hij is in de ban van fossielen: 
“Fossielen zijn overblijfselen 
van dieren en planten die min
stens 10.000 jaar oud zijn. Het 
kunnen (versteende) resten 
zijn van bijvoorbeeld botten, 
tanden, schelpen en pantsers, 
maar ook afdrukken, voet- en

graafsporen. In Nederland gaat 
het vooral om fossielen van 
organismen die in of aan zee 
leefden (vooral schelpen en 
tanden van vissen) en om res
ten van prehistorische land
dieren (botten, geweien en tan
den). Bekende vindplaaisen 
zijn de mergelgroeven en voor
malige steenkoolmijnen in 
Zuid-Limburg, een groeve bij 
Winterswijk, de bodem van de
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Bert Wetsteyn toont een deel van zijn  
collectie Westerschelde-fossielen

Noordzee en de geulen in de 
Voordelta, de Ooster- en Wes- 
terschelde.”

H a a i e n t a n d e n

“De Westerschelde onderscheidt 
zich doordat je op meerdere 
plaatsen fossielen vindt. De 
bekendste vindplaatsen zijn 
het strand bij Het Zwin (Cad- 
zand) en de Kaloot bij het Sloe- 
gebied. Maar ook bij Ritthem, 
Nieuwvliet, Domburg, de 
Hooge Platen en de plaat van 
Ossenisse spoelen geregeld 
fossielen aan. Het gaat hier 
vooral om schelpen en haaien
tanden. Ondanks een zekere 
overlap in fossiele soorten, 
heeft iedere vindplaats zijn 
eigen karakteristieke samen
stelling," meldt de voorzitter 
(zie kader). “Ook onder water 
zijn er vindplaatsen. In de Put 
bij Ellewoutsdijk werd fossiel 
schelpmateriaal gewonnen en 
in de Pas van Terneuzen vissen 
liefhebbers jaarlijks met een 
kor speciaal naar resten van 
walvissen en prehistorische 
landdieren, zoals steppe- 
wisenten en mammoeten.”
Bert wijst ook op de vondst 
van grote skeletdelen van 
mammoeten die onlangs bij 
het ‘ingraven’ van een enorm 
caisson voor de Westerschelde- 
tunnel bij Ellewoutsdijk boven 
de grond kwamen.

G e o l o g i s c h e  t i j d p e r k e n

Dat er ju ist in de Westerschelde 
zoveel fossielen aanspoelen, 
kan Bert Wetsteyn goed verkla
ren. “De bodem van de Wester- 
schelde bestaat uit verschillen
de lagen die vrij grillig over 
elkaar liggen. Die lagen zijn in 
verschillende geologische tijd
perken gevormd door afzetting 
van sediment. Hoe dieper je in 
de bodem komt, hoe ouder de 
lagen. De getijdenstroming 
sleet tientallen meters diepe 
geulen in de bodem uit en 
legde zo deze oude lagen met 
fossielen bloot. Het stromende 
water zorgt dat er voortdurend 
fossielen vrijkomen. De krach
tige getijdenstromingen en 
golfwerking zorgen er vervol
gens voor dat die fossielen op 
de stranden en de platen aan
spoelen. Vóór de Kaloot bevin
den zich de allerdiepste geu
len. Die reiken tot zo’n zestig 
meter. In d e  Westerschelde 
bereiken de geulen de oligo-

Uit de Westerschelde: tanden van  
een witte haai uit he t Plioceen
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(figuur I) Belangrijkste vindplaatsen van fossielen in de W esterschelde
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(figuur 2) Schematische geologische 
doorsnede van de Westerschelde

eene laag (zie figuur 2). Naar 
het zuiden toe, in Zeeuws- 
Vlaanderen, ligt de nog oudere 
eocene laag minder diep. Daar
om spoelen bij Het Zwin de 
alleroudste fossielen aan."

U n i e k

“Wist je  dat een substantieel 
deel van alle fossiele schelpen 
die van Nederland bekend zijn, 
beschreven zijn met materiaal 
dat in de Westerschelde, vooral 
bij de Kaloot, verzameld is?” 
vervolgt Bert trots. "Een deel 
van alle soorten is bovendien 
alleen hier of hier voor het 
eerst gevonden en dat heeft in 
de wetenschappelijke bena
ming geleid tot toevoegingen 
ais scaldensis of zelandica. En 
nog geregeld vinden verzame
laars zeer zeldzame soorten.” 
Bert troont me naar zijn collec
tie Westerschelde-fossielen en 
laat enkele sprekende voor
beelden zien. “Het gaat me niet 
alleen om het verzamelen zelf, 
maar met de fossielen kan ik 
me een beeld scheppen van het 
dierlijk leven en de om standig
heden in het vroegere Noord- 
zeebekken. En niet alleen ik, 
ook w etenschappers komen 
hier om  fossielen te verzam e
len, te  bestuderen en publice
ren erover. Zelfs buitenlanders 
houden hier een 'fossielen
vakantie’. Terecht, want echt 
nergens anders in Europa vind 
je zoveel gave pliocene kleine 
en grotere fossielen op vrij 
toegankelijke vindplaatsen. 
Werkelijk uniek!”

W e s t e r s c h e l d e  

C o n t a i n e r  T e r m i n a l

Uiteraard is het de Werkgroep 
niet ontgaan dat de vindplaats 
bij de Kaloot onder beton en 
asfalt dreigt te verdwijnen door 
de plannen voor een Container
terminal. De voorzitter: “Reeds 
vanaf het begin van de vorige 
eeuw staat de Kaloot synoniem 
voor ‘fossielen zoeken in Zee
land’. Hier vinden we veruit de 
meeste soorten en in de groot
ste aantallen, want de Kaloot

ligt bij de heersende stromingen 
precies gunstig bij een zeer 
diepe geul in de Westerschelde. 
Uit onderzoek van natuurmuse
um Naturalis te Leiden is 
bekend geworden dat 622 van 
de 689 voor Nederland bekende 
fossiele schelpensoorten op de 
Kaloot gevonden zijn. De één na 
beste vindplaats, Het Zwin, kan 
daar met circa 210 soorten niet 
aan tippen. Onze Werkgroep is 
dus niet blij met de komst van 
de terminal. Wij raken zo de 
allerbeste en vrij toegankelijke 
vindplaats voor fossielen kwijt. 
Namens de Werkgroep hebben 
we dan ook een bezwaarschrift 
ingediend tegen de aanleg. 
Daarover hebben we, samen 
met andere organisaties, 
gesprekken gevoerd met 
initiatiefnemer Zeeland Sea
ports, waarbij we aandrongen 
om in de milieu-effectrappor- 
tage rekening te houden met

ons belang. Maar eerlijk gezegd 
verwacht ik geen echt compen
serend alternatief voor het ver
lies van deze vindplaats. Daar
voor zijn de omstandigheden 
ter plaatse te uniek. Dus we 
hopen dat de betrokken overhei 
den dit plan voor de terminal af 
zullen blazen. Onze Werkgroep 
zal hen daarvoor tot het einde 
van het Holoceen dankbaar 
zijn!” (ES en Rudie de Regt)

Voor meer informatie:
Bert Wetsteyn, voorzitter van de 
Werkgroep Geologie van Het 
Koninklijk Zeeuwsch Genoot
schap der Wetenschappen 
Gandhistraat 15 
4336 LC Middelburg 
+31 (0)118 637807

Rudie de Regt is stagiair Milieu
kunde bij het stadsgewest Vlissin- 
gen/Middelburg, afdeling Milieu
zaken
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