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Suppletie Rockanje en Maasvlakte 2

Anton Janse*

Rockanje

Het gehele aangebrachte pakket stamtuit het recente Holo-

ceen. Een massa gehalveerde Ensis americanus aangevuld

met echinidenresten en de daarbij behorende fauna. Een

tiental gruismonsters hieruit onderschreef deze conclusie.

Geen botresten uit het Weichselien of verspoeld Eemien-

materiaal.Reden voor mij om hier geen verzamelexcursie

heen te plannen. Overigens voor een dagje uit is het nieu-

we brede strand best de moeite waard, goede strandtenten

met lafenis voor de dorstigen en een gebakken schelletje

om de trek te bestrijden.

Maasvlakte

Sedert september 2009 wordt hard gewerkt aan de aanleg

van Maasvlakte 2. Het opgebrachte zand is afkomstig van

de Bollen van Goeree en de uitbreiding van deEurogeul, de

naderingsweg in de Noordzee naar de Waterweg. Het gaat

tot 2013 durenvoordatdit gebied op hoogte is gebracht en

geheel van de zee is afgesloten. Het hele werk wordt vol-

continue uitgevoerd. Het gehele terrein is daarom doorde

aannemer afgesloten voor het publiek om eventuele onge-

vallen en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid te ver-

mijden. Dit wel tot mijn verdriet en dat van medeverza-

melaars, want veel interessant geologisch en archeologisch

materiaal verdwijnt hierdoor onder een berg zand.

Op aandringen van diverse musea en takken van weten-

schap is er eind februari een georganiseerde zoektocht op

het terreingehouden. Hierbij is met behulp van een strand-

schoonmaak machine een paar kuub grofmateriaal verza-

meld. Dit wordtmomenteelbekeken en geanalyseerd. On-

dergetekende was uitgenodigd om als molluskenman dit

gebeuren bij te wonen. Van de gelegenheid gebruik ge-

maakt om wat zakken gruis en handmatig verzamelde za-

ken mee te nemen. Inhoudvan deze monsters voldeedaan

de verwachting: vuursteenafslagen, botresten en schelpen

uit verspoeld Eemienen Schelde-afzettingen.

Voor mij nieuwe zaken van dit gebied was de vondst van:

De hoge verwachtingen voor de suppletie van de kust van

Voome in het kader van de zwakke schakels van de Neder-

landse kust, naar aanleiding van de suppletie van 2005, heb-

ben mij geruime tijd beziggehouden. Uitstel van een jaar,

wegens technischeproblemen, hebbenechterafgelopen sei-

zoen geresulteerd in een snelle uitvoering van dit project.

Er is inmiddels meer dan twee miljoen kubieke meter aan-

gebracht op de stranden. De winlocatie, de zogenaamde

Bollen van Goeree grenst aan de plek waar in 2005 zoveel

interessantmateriaalvandaan is gekomen. We moeten ons

dit gebied voorstellen als een soort duingebied, 20 meter

onder de zeespiegel. Op de contourenkaart zijn het super

mega-ribbels. Dat de sedimentinhoudaanmerkelijk ver-

schilt met de naastgelegen strook waar de vorige suppletie

uit stamt is mij bij monstemame duidelijk gebleken.
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Odostomia scalaris, Pseudopythina macandrewi en een

groot fragment vanPanopea glycimeris formagentilis. Deze

stukken zien er fossiel uit, zijn afkomstig uit deLusitanische

fauna en stammen waarschijnlijk uit het Eemien.

Gedurendehet laatste weekend van februari is er in het ex-

positiegebouw, waar de aanleg van Maasvlakte 2 aan het

publiek wordt uitgelegd, gelegenheid geweestom voor be-

langstellenden vondstenuit dit gebied te bekijken en eigen
vondsten te laten determineren. Ook onze eigen WTKG

was met een bescheiden stand aanwezig. Henk Boerman

heeft voor het nodige informatiemateriaalgezorgd, Frans

en MarleenSchouten hebbendit op enthousiaste wijze aan

de man gebracht en een kleine verzameling fossielen ge-

demonstreerd.Frank Wesselingh en ondergetekende heb-

ben enkele malen een geïllustreerde voorstelling gepre-

senteerd en de nodige determinaties verricht. Hierbij kwa-

men nu en dan verrassende zaken ter tafel, waarover later

wellicht meer.

Het is wenselijk dat de hierbovengeschetste activiteiten in

de toekomst kunnen worden herhaald, overleg methet Ge-

meentelijk Havenbedrijf hierover is gaande. De verschil-

lende musea streven ernaar om manierente vinden waar-

doorverzamelaars betrokken kunnen worden bij verzamel-

activiteiten op de Maasvlakte.
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