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Rockanje strand
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Na het afsluiten van het Haringvliet is het strand daar nau-

welijks veranderd, zij het dat de Punt van Voome verder

afkalft door het veranderde stroompatroon vanwege het

ontbreken van permanenteeb- en vloedstroomuit respec-

tievelijk Haringvliet en Brielse Maas. Deze afslag wordt

regelmatig gecompenseerd doorstrandsuppleties.

De laatste suppletie heeft ongeveer anderhalf jaar gele-

den plaatsgevonden. Hierbij is een interessante verspeelde

Eemfauna, afkomstig uit de voordelta aan land gebracht.

Uitvoerig verslag hiervan is opgetekend in Afzettingen

van december 2005.

Een andere melding van dit strand staat indeoktober editie

van dat jaar, in de rubriek Opmerkelijke vondsten.

Het voornemen bestaat om binnenkort een excursie naar

dit strand te ondernemen.

Het als eerste aangebrachte sediment is door golfslag en

verwering, zeker het kleinere materiaal, grotendeels ver-

dwenen. Recente stonnafslag van het strand brengt ech-

ter steeds weer vers materiaal naar boven. Het blijft ech-

ter een gok ofzo’n strandwandeling veel oplevert. Afhan-

kelijk van weer en windrichting, zeker in de daarop voor-

gaande dagen, maken of het vondstpercenage positief of

negatief uitvalt.

Grotere stukken zijn minder erosie gevoelig, zodat botten

en artefacten vrijwel altijd te vinden zijn.
Aansluitendaan mijn suppletieverhaal van 2005 staat een

soortenlijst. Deze breidt nog steeds uit. Een recent bezoek

aan dit strand leverde een goedbewaarde klep en topfrag-

ment van Megacardita planicosta lerichei op. Niet echt

Eemien zult u zeggen, maar verrassingen zijn altijd mo-

gelijk.

Mar had nog meer geluk, zij vond de punt van een har-

poen van been, dieeen ijstijd jager in de strijd had gebro-

ken, vervolgens een gave Diodora apertura en tenslot-

te een drie centimeter grote klep van Hiatella arctica, de

koude vorm dus.
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Liefhebbers voor de strandwandelingkunnen

zich melden bij Stef Mermuys,

tel. 010-5214771, email:

stef.mermuys@lansingerland.nl

of Anton Janse, tel. 0181-416238,

email: acjanse@hetnet.nl

(zie ook de bijgevoegdeconvocatie).

Vanuit Rotterdam is de lokatie goed

per openbaar vervoer bereikbaar.

Het dorp Rockanje ligt nabij de westelijke punt van het

voormalige eilandVoomein de provincie Zuid-Holland.In

de loop van de twintigste eeuw heeft dit van oorsprongagra-

rische dorp zich samenmet het enkele kilometers noordelij-

ker gelegen Oostvoome, ontw ikkeld tot badplaats. Hoofd-

zakelijk ten behoeve van de Rotterdamse regio.

Op wat kleinere schaal is dat nog steeds het geval. Alhoe-

wel de laatste decennia het strandgenoegen meerverplaatst
is naar Benidormen andere exotische oorden is er op be-

perkte schaal nog steeds sprake van een badplaats. Meren-

deels bestaande uit dagrecreatie.


