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Excursie van deWerkgroep Geologie van het Zeeuwsch Genootschap en de WTKG op 20 oktober 2001

De Kaloot 2001

Anton Janse*

Aan heteind van een herfstweek met schitterend nazomer-

weer, dwars door deDelta, gesierd met fraai ochtendglo-

ren, op pad naar de Kaloot.

Het gezegde van mijn grootvader: “Ochtendrood - water

in de sloot”, zou gelukkig pas ’s avonds bewaarheid wor-

den.

Om halfelf stondeen kleinaantalexcursiegangers te trap-

pelen om achter het afgaande water aan het strand te ver-

kennen en een mooievondst te scoren.

Een straffe oostenbries zorgde voor goed laag tij. Met een

waterig zonnetje erbij een mooie uitstap. Temeer, daarhet

mooie, rustige weer had meegewerkt aan de afzetting van

leuke gruis- en schelpen randen.

Zoals altijd waren er weer leuke dingen te vinden. Lex

Kattenwinkel demonstreerdeeen handvol redelijk tot goed

bewaarde haaientandenen een groot slotfragment van

Neopycnodonte callifera, al eerder die dag gevonden op

het meeroostelijker gelegen strand. Alsmedeeen perioti-

cum (gehoorbeentje) van een dolfijnachtige. Ik zag een

goede klep van een Cubitostrea cubitus, gaaf exemplaar
Dosina casina bij Tanny Rijkse.
Voor mijzelf, na al die jaren Kaloot- expertise, toch ook

nog een novum van dit strand: een Phasianemazelandica.

Bert Wetsteyn raapte bij de uiterste laagwaterlijn twee

kleppen van Aequipecten cf angelonii op. Uit een gruis-

“Verder ben ik van mening, dat
deKalootbehouden moet blijven.

Hier dagzomen, weliswaar onder water,
ondermeerdezelfde interessante

afzettingen
als in de Kauter”

bankje tegen de dijkvoet kwamen vier gave exemplaren

van Trivia coccinelloidestevoorschijn, grotekoffiebonen

dus.

U ziet, geen tochtje zonder vrucht, jammer dat er zo wei-

nig deelnemerswaren! Of zouden deechte liefhebbers deze

bedreigde plek op hun eigen houtje bezoeken? Zonder

‘concurrentie’. Dat neem ik dan maaraan. Er is nog steeds

mogelijkheid om hiernaar hartelust te ontspannen, verza-

melen en uit te waaien. Als het aan de Zeeuwse politiek

ligt, is dit helaas binnen enkele jaren voorgoed geschie-

denis. Ik hoop van harte dat het gezonde verstand uitein-

delijk toch nog de overhand magkrijgen. En dat dit kost-

bare gebied voor de toekomst bewaard blijft.

Na de middagboterhammen, die gepaard gingen met het

uitwisselen van ervaringen en nieuwtjes, op pad naar een

andere locatie: het toekomstige tolplein van de aanrijweg

voor de nieuweWesterschelde-tunnel in aanleg. Hiervoor

is zand opgespoten van de plaat Rug van Baarland, meer

oostelijk van de Kaloot in de rivier gelegen.

Opvallend is het aantal soorten dat hier in gave toestand

opgeraapt kan worden, vergeleken met de Kaloot.

Vrij gave exemplaren van Nassarius reticosus, diverse

Colussen, ik vondeen puntgave Colus curtus, Lex Katten-

winkel een bijna gave Galeodea bicatenata. Hij had toch

zijn dag, want in z’n vondsten zat ook nog een exoot:

Columbellarustica. Hoe komt zo’nbeest hier nu verzeild?

De bivalven worden vertegenwoordigd door Barbatia

barbata en opvallend veel Spisula inaequilatera (zie ook

Wetsteyn, 2000 ‘), vertegenwoordiger van het Merxemien

(laat Plioceen). De asymetrische vorm valt
op, hoewel dit

beest nogal variabel van vorm is, valt het goed te onder-

scheiden van Spisula elliptica door de korte mantelbocht.

Tegen halfvier, de wind was aardig gaan liggen, begon
het lichtjes te druppelen. Tijd voor de moegeslofte deel-

nemers om de auto op te zoeken en om tevreden huis-

waarts te keren.
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