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Een drietal opmerkelijke fossielen in ‘Zwinstenen’

Henk+Jan van Vliet*

We zochten in de stenen vooral naar haaientanden.Een

hoogst enkelekeer vondenwe een zee-egel van vuursteen.

Deze is vermoedelijk van Krijtouderdom en in het Eoceen

ofVroeg Kwartair hierheengetransporteerd door rivieren

ofde zee. Er liggen tussen de zandstenentrouwens opmer-

kelijk veel afgerolde vuurstenen.

Hoewel de stenen op het strand bij de Zwingeul vaak sterk

verweerdzijn, zijn ze wel interessant.Het bindmiddelvan

sommige zandstenen is kwarts, waarschijnlijk opaal. De

schelpen zijn omgezet in chalcedoonofvuursteen (ontstaan

uit ontwaterd opaal?). Een en ander maakt de stenen hard

genoeg,om ze, netals agaat, tetrommelen.Als ze glanzend

zijn gepolijst, is de groenekleur van het glauconiet fraai te

zien, met daarinbruinige ofzwarte, verkiezelde schelpres-

ten.

Ouderdom van de stenen

De Zwinstenenzijn van Eoceneouderdom.Ze zijn vermoe-

delijk verspoeld uit de basislagen van het Kwartair; hierin

komt lokaal veel geremanieerd Eoceen voor, van oorsprong

afkomstig uithet Vlaamse achterland(pers. mededeling van

D. Nolf, 2005). In de omgeving van Cadzand betreft dit,

afgaand op de visfossielen, geremanieerd Eoceen uit deFor-

matie van Vlierzele, van Laat Ypresien ouderdom (Nolf,

1972).

In sommige stenen komen veel resten voor van Megacar-

ditaplanicosta en Turritellasolanderi; dit doet denkenaan

de Zanden van Aalter(Lutetien) (Jagt, 1990), maar derge-

lijke verkiezelde stenen zijn niet uit deze lagen bekend.

Losse, aragonietschalige exemplaren van deze schelpen die

eveneens op het strand te Cadzand worden gevonden, zijn
echter waarschijnlijk wel uit de Zanden van Aalterafkom-

stig. Er worden verschillende typen zandstenengevonden

die uitdiverse horizontenafkomstig kunnen zijn. Het eerste

type is zwaar verkiezeld en bevat veel schelpfragmenten

met soms haaien- en roggentanden. De kleur is aan deop-

pervlakte cementachtig-grijs, op een verse breuk echter

donkergroen. De structuur is vrij grof. Het tweede type is

fijner van structuur en niet zohard.De kleuris overwegend

lichtgeel tot grijzig; dekleur op een breuk verschiltniet van

de oppervlakte. Schelpen en andere fossielenkomen hierin

veel mindervoor. Een derde type komt slechts zelden voor:

het is een zachte, lichtgroen gekleurde zandsteenmet veel

Ditrupa- resten.

De hierondergenoemde fossielen(Tudicula, Helicodromi-

tes, Ophiozona) komen uit het tweede type zandsteen, de

fijnkorrelige, bruingele soort. Tudicula is een soort die

typerend is voor hetYpresien, datwil zeggenVroeg Eoceen.

Een gedeelte der stenen komt dus uit het Vroeg Eoceen.

Suggestief hiervoor is ook datHelicodromitesvoorkomt in

deLondonClay die eveneens van Ypresien ouderdomis.

Het Eoceen komt in situ vanaf een dertigtal meter diepte

voor. Het is mij nietbekend of Eocene lagen voor de kust

in zee zijn ontsloten. In een boring te Knokke werd onder

Kwartaire afzettingen (0 tot -30meter) de Middentot Laat

Eocene Formatie van Maldegem aangetroffen met als basis

de Kleien van Asse (-71.95 meter).

Tussen -71.95en -104.6meter komen fijne silten enzanden

voor met glauconiet, schelpen en steenlagen.

Van -71.95 tot -74 meter gaat het hier om de Zanden van

Wemmel, en van -74 tot -79 meter om de Formatie van

Brussel.

Van -79 tot -104.6 meter komt deFormatievanAalter voor

(Oedelem facies), Vroeg Lutetien. Indit interval zijn arago-

nietschalige fossielen bewaard (pers. mededeling van D.

Nolf, 2005).

De Formatie van Vlierzele (Ypresien, Vroeg Eoceen) hier-

onder (-104.6 tot-124 meter) bevat zandsteenbankenwaar-

van hetbindmiddelopaal is, zoals in de verspoelde stenen.

Het is, gezien de diepte, duidelijk datdeze stenen niet recht-

streeks uit een in situ vindplaats voor de kust afkomstig

kunnen zijn (pers. mededeling van D. Nolf, 2005).

Hierondertot -133 meter komen afzettingen voor die over-

eenkomenmet hetPittem lid van de VlierzeleFormatie. De

zandsteenbanken in deze lagen hebben eveneens als bind-

middel opaal. Tussen -133 en -135 meter ligt het Merelbeke

lid en vanaf-135 meter worden afzettingen van het Egem

lid van deTielt Groep (Ypresien) gevonden (Fobe, 1997).

In een tweetalpublicaties in debladen van onze vereniging

is de laatste tijd aandacht gegeven aan sponsen in Eocene

zandstenen van het strand bij Cadzand (Van Nieulande,

2002,2005).

Mijn broer Maartenen ik hebbenvroegerveel gezocht in de

zandstenendie bij het Zwinop het strand liggen. Wenoem-

denze ‘Zwinstenen’. In twee duinpannen aan de Belgische

zijde lagen eindjaren zestig veleduizendenvan deze stenen

(zie ook Nolf, 1969). Het was ons toen een raadsel waar

deze stenen vandaan kwamen: ze konden immers niet zo-

maarbij een ofanderestormvloedover de eerste rij duinen

heenzijn geslagen - dan zouhet duin weggeslagen moeten

zijn. De desbetreffendeduinen en duinpannen zijn in-

middelsdoorerosie verdwenen,maartegenwoordig kun je

aan de Nederlandsezijde van de Zwingeul in de duineneen

laag met daarin Zwinstenen zien. Ik denknu dat het de

resten van oude stranden waren, uit de tijd dat de Zwingeul

breder was dan nu. Ook zuid-westelijker, aan de Belgische

kust, komen dergelijke stenen voor; vroeger zou dit met

name tussen Blankenberge en den Haan het geval zijn ge-

weest (Leriche, 1932).
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Tudicula dejaeri

Al direct wisten we dat het fossiel dat mijn broer in 1970

vond, iets zeldzaams was. Het was een ‘horenmet stekels’

in een zandsteen. Pas later kon ik de naam achterhalen:

Tudicula dejaeri (Vincent & Rutot, 1893).

In diezelfdetijd vond ik een stuk vuursteen ofchalcedoon,

datook duidelijk een fossiel uit de zandsteen moest zijn.

Maar het bleefme lang een raadsel wat het was. Aanvan-

kelijk hoopte ik dat het om een fragmentje van een nautilus

ging. Uiteindelijk hielp Robert Marquet me uit de droom.

Zonder een moment te aarzelen, zei hij dat dit ook een

Tudicula moest zijn en hij plaatste het stuk schelp in de

juiste stand. Zo werd zichtbaar, dat het de ene helft van de

bolle bovenkant van de schelp is; de columella is in deze

stand in het midden dan goed te zien.

Helicodromites mobilis

Mijn vader vond in 1969 een zandsteen met een uiterst

merkwaardige spiraal erin die in chalcedoonwas omgezet.

Al vrij snel ontdekten we dat het om een graafspoor ging.

Onlangs kon ik via internet de naam achterhalen. In de

Eocene London Clay op Sheppey, Engeland worden in de

banken van ‘cementzandsteen’, net als overigens in onze

Zwinstenen, regelmatig graafgangen en wormsporen gevon-

den (www.sheppeyfossils.com/pages/trace_fossils.htm).

Eenzelfde spiraalvormig spoor staat er beschreven onder

de naam Helicodromitesmobilis en wordt ‘tamelijk zeld-

zaam’ genoemd.

Ophiozona? eocaena

De derde steen is een onlangs gedane vondst; ik raapte

hem in januari 2005 midden in de Zwingeul op. Slechts

enkele uren tevoren had ik het artikel van John Jagt in de

‘Gids voor Strandfossielen van Cadzand en Nieuwvliet-

bad’ nog eens gelezen. Hierin beschreefhij drie vondsten

van slangsterren in Zwinstenen. De eerste vondst werd

gedaan in 1929 en betrof een steen met vier exemplaren.

Later werden nog een steen met twee individuen en een

steen met één individu gevonden.

Natuurlijk wilde ik ook een slangster vinden en ik had er

al vaak naar gezocht. Nadat ik deze dag vele stenen had

opgeraapt, omgedraaid en weer weggegooid, gaf ik de

moed op en besloot naar de overzijde van de geul te gaan.

En zie: bij het oversteken zag ik onder zo’n 15 cm water,

mijn slangster schitteren!

Slangsterren worden niet vaak als fossiel gevonden, omdat

de armen na de dood snel afbreken. Ze heten niet voor

niets ook wel ‘brokkelsterren’. De vier individuen in één

zandsteen, gevonden in Zeebrugge (1929), werden door

Leriche beschreven als een nieuwe soort, Ophiurites eo-

caenus. De heer Jagt hernoemdein 1990de soort tot Ophi-

ozona (?) eocaena (Leriche 1931).

Het hier getoonde exemplaar toont de onderzijde van de

schijf met daaruit vier armen; van de vijfde is niets over.

Eén arm is geheel gaaf en meet ongeveer 5 cm. Volgens

de heer Jagt, afgaande op de foto’s, gaat het hoogstwaar-

schijnlijk om dezelfde soort.

Tudicula dejaeri

Helicodromites mobilis

Ophiozona eocaena
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Oproep 1

Ieder die ook slangsterren in Zwinstenen heeft gevonden,

kan contact opnemen met de heer Jagt van hetNatuurhisto-

risch MuseumMaastricht (email: john.jagt@maastricht.nl;
telefoon 043-3505490); wellicht komen ook andere, nog

onbekende soorten in de zandstenen voor.

Oproep 2

Zou niet eens een inventarisatie kunnen worden gemaakt

van de fossielen uit de Zwinstenen?

Als eerste aanzet kan bijvoorbeeld dienen een artikeltje in

Afzettingen met de afbeeldingen en soorten van haaien-

en roggemanden in de stenen.

Ik wil de heer Jagt, de heer Nolf en de heer Wesselingh

bedanken voor hun waardevolle aanvullingen, suggesties

en kritische opmerkingen betreffende dit stukje.
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