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Aalter, bezoek aan een oude bekende

Freddy van Nieulande*

De locaties

Locatie 1

Op de hoek van de Spoorweglaan en de brug over het spoor

‘de Buuze’ lag een aantal hopen geel zand die onze aandacht

trokken. Er waren een paar diepe rondeputten in de bodem

gestoken, die kennelijk moeten dienen als fundering voor

een woning - de minofmeer ronde gatenmet een doorsnede

van ongeveeranderhalvemeter waren al vol beton gestort.

Uiteraardwaren de bekende soorten als Megacardita pla-

nicosta en Turritellasolanderi hier alom aanwezig.

Nadat we kennis hadden gemaakt met een uiterst vriende-

lijke plaatselijke inwoner, die ons na de middagmaaltijd

kwam verrassen met enkele kisten vol met doubletten van

Megacardita' s die hij tijdens debouwwerkzaamhedenaan

de spoorlijn had verzameld, was het verder zoeken in deze

hopen niet erg interessant meer.

Locatie 2

In de buurt van de oude molen tussen de Weibroekdreef,

Stationsstraat en de Bellemstraatis het beeld van vroeger

totaal aan het veranderen. De top van de heuvel in het cen-

trum van Aalter dreigt geheel onderbebouwing te verdwij-

nen. De oude molen staat er nog, maar voor hoelang nog?

Naast de molen lag een grote hoop zand van het bovenste

deel van de heuvelmet daarin nogal wat losse kleppen van

Crassostrea (Turkostrea?) multicostata.

Helemaallinksboven: locatie 2, achter de molen.

In maart-april 2006 ben ik een paar keer in Aaltergeweest.

Na lange afwezigheid sinds de ontsluitingen aan de spoor-

baan en bij een scholencomplex in een inmiddels grijs ver-

ledenwas het een prettige ervaring om weer eens in de zan-

den vanAalter te kunnen duiken.

De ontsluiting was als gewoonlijk maartijdelijk en al in een

vergevorderd stadium van uitgraven, toen ik er een kijkje

kon nemen. De tip kwam van Dirk Nolf, die op weg naar

zijn werk de hoge bouwkranen in het centrum van Aalter

had zien staan en dan is er meestal wel iets te ontdekken.

Op 22 maart volgde een eerste verkenning. Langs de spoor-

baan zelfis uiteraard niets meer van de Zanden van Aalter

ontsloten. De wanden van de doorsnijding van de heuvel

zijn voorgoed volledig onder beton verdwenen.

Overzicht van de bezochte genummerde locaties in Aalter.

Helemaalrechtsboven: locatie I, Baarzelestraal

kruising Weihroekdreef.

Hierboven: locatie 3, vanaf de molen kijkend in

de richting van dekerk.
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Aan de achterzijde van de molen bevindt zich een lager

plateau, waar vanwege debouwwerken rondom nogal wat

hopen sediment lagen met de alweerbekende schelpen uit

de zanden van Aalter.

Locatie 3

Vanaf de molen, kijkend in de richting van de kerk zijn

de contouren van een ontsluiting al zichtbaar. Men was

daar bezig met de voorbereiding van de fundering voor

een groot gebouw.

Aan de wanden van de bouwput was nog een beeld te zien

van de zanden van Aalter, een niveaumet zeer veel Turri-

tellasolanderi (zie grote foto hieronder).

We konden alleen hier en daar wat losse vondsten verza-

melen omdat we niet het juiste gereedschap bij ons had-

Locatie I. De hopen geel zand bij de kruising Baarselestraat -

Weibroeksdreef.

De bekende Megacarditaplanicosta.

Locatie 3. Aan de wanden van deput was nog een beeld te

zien van de zanden van Aalter.
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den om wat graafwerk te verrichten.

Een reden temeer om nog eens terug te komen met geschikt
materiaal om een zeebodem uit te graven.

Die volgende gelegenheid deed zich voor op 20 april. De

werkzaamheden in de put waren intussen in snel tempo

gevorderd en de vloer was al gestort. Toch bleek er nog

een mogelijkheid te zijn om een blok uit te graven om la-

ter thuis te kunnen uitprepareren.

Het uitgraven trok de nodige belangstelling van denieuws-

gierige bouwvakkers. Het probleem om hetblok te kunnen

verplaatsen werd doorhen op laconieke wijze mede opge-

lost: “We latenhet hek nog wel even open, zodat je met de

auto tot vlakbij kunt komen om hetblok te laden.”

Thuis werd het blok in drie lagen opgesplitst, daardoor is

er een inzicht in de fauna in zes beeldenmogelijk. Foto’s

van drie van deze zeebodemsstaan op de pagina hiernaast.

In een eerder nummer van Afzettingen staat een methode

beschreven om zeebodems te prepareren (zie lit. Freddy

van Nieulandeen Marcel Vervoenen, 1999).

Het ontsloten profiel kwam overeen met een eerdere ont-

sluiting nabij een school in het centrum van Aalter. Tijd-

perk is: Eoceen, Lutetien, Formatievan Aalter, Aalter sand

member interval met Turritella solanderi, lagen 4 tot en

met 7 (zie lit. Dick Nolf en Étienne Steurbout, 1990). Een

nauwkeurige afbeelding van het profiel is te vinden in bo-

vengenoemd artikel op pagina 33, figuur 17.Het uitgegra-

ven blok komt uit het bovenste deel van laag 4.

Tijdens het uitprepareren van het blok kwam ook een aantal

schelpen uit de laag, dieapart werden uitgeprepareerd: Pi-

tar sulcataria, Orthocardiumsubporulosum, Callistaspec.,

Sycostoma bulbiforme en Clavilithes cf. maximus.

Alles bijeen gaf het ons een mogelijkheid om wat meer

kennis op te doen van deze interessante afzetting uit het

Eoceen van Vlaanderen.

Met dank aan de deelnemers aan beide exploratiedagen:

mevrouw S. Cordier uit Gent, de heer B. de Jong uit Mid-

delburg en de heer L. Kattenwinkel uit Goes.
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Het uitgegraven blok van locatie 3. Klaar om te worden gepre-

pareerd.

Locatie 3. De voorbereiding, zoeken naar een rijk gevulde laag

en het uitgraven van het blok.
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Schematische tekening van het in

drie lagen opgesplitst blok van loca-

tie 3. L = liggend, H = hangend.

Foto’s van drie uitgeprepareerde

zeebodems (45 bij 35 centimeter):

Linksboven: laag 1, hangend.

Linksmidden; laag 3, liggend.

Linksonder: laag 3, hangend.

Apart uitgeprepareerde schelpen uit

de blokken:

Sycostoma
bulbiforme

5.

spec.4. Callista

3. Orthocardium

subporulosum

Pitar sulcataria2.

Clavilithes cf.

maximus

1.


