
Om zeven uur in de morgen 
zet schipper Jaap Schot 
koers richting Wester-
schelde. Er is weinig wind, 

enige bewolking en een aangename 
temperatuur. Nadat bij de sluis in het 
kanaal door Zuid-Beveland de tweede 
groep aan boord geklommen is, zet de 
schipper de tocht voort naar de bestem-
ming: de Put van Terneuzen.

Meteen bij de eerste trek, zo rond 
half tien, komen de eerste botfragmen-
ten al boven. Rond twaalf uur is het tijd 
voor de traditionele wijn van de Kleine 
Schorre en verse mosselen, die elk jaar 
weer door de familie Schot worden 
verzorgd. Er liggen op dit moment nog 
niet veel spannende vondsten op het 
luik van de machinekamer.

Daar komt ‘s middags verandering 
in. Nu de ene honger is gestild met 
Zeeuwse lekkernijen, mogen we de 
honger naar fossielen stillen. Voorlopi-
ge determinaties aan boord (zonder ver-
gelijkingscollecties) leveren twee voor 
deze locatie zeldzame exemplaren in 
de mariene fauna, twee mammoeten en 
een mooie verzameling zeezoogdieren 
op. Ook een paar bijzondere schelpen 
worden op het luik bijgevoegd. De zon 
komt af en toe tevoorschijn en we ge-
nieten van de frisse Westerscheldewind.

Na de laatste trek, rond drie uur, 
wordt de balans opgemaakt door 
zeezoogdierexpert Mark Bosselaers en 
schelpenexpert Freddy van Nieulan-
de. De vondsten zijn voornamelijk 
van miocene ouderdom, maar ook het 
Pleistoceen is vertegenwoordigd. Het 
is geen slechte vangst en het maakt de 
vaart zeker weer de moeite waard. Om 
half zes zijn we, lichtelijk verbrand, 
rozig en voldaan terug in de haven van 
Zierikzee.

WESTERSCHELDE ZZ10
Op zaterdag 15 juli 2017 voer in alle vroegte de ZZ10, de bekende 
mosselkotter van de familie Schot, uit voor de jaarlijkse vistocht van 
de Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen. Aan boord een bont gezelschap van conservatoren en 
leden van de Werkgroep Geologie van het KZGW, drie bestuursleden 
van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, (honorair) conservatoren 
van Het Natuurhistorisch en een handjevol belangstellenden.

Vondstlijst (onder voorbehoud)

LANDZOOGDIEREN

- mammoet – lendewervel

- mammoet – kop van femur of humerus

ZEEZOOGDIEREN

- zeekoe – ribfragment (zeldzaam)

- noordkaper – kaakfragment

- vinvisachtigen – enkele schedelfragmenten (os squamosii)

- walvis – lende- of staartwervel

- walvis – perioticum (gehoorbeen)

- walvisachtige (Cetotheroidae) – halswervel

- kleine walvisachtige – onderkaak

- grote dolfijn of kleine walvis -  radius (incl. bijtspoor megalodon)

- middelgrote dolfijn – scapula

ZEESCHILDPADDEN

- zeeschildpad – ribfragment (zeldzaam)

SCHELPEN

- Pecten complanatus

- Pygocardia sp.

- Arctica islandica (noordkromp)
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Kijk voor meer foto’s van deze tocht op onze Flickr-pagina: 
https://www.flickr.com/groups/2201599@N20 AUTEUR
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