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Enige gegevens met betrekking tot de herkomst

van fossiele schelpen in het Zuid-Sloe

door

M.H. Wilderom

Onder dit jonge zeezand volgt de bovenkant van het Tertiair op

18.50 m onder N.A.P. Het bovenste deel (1.30 m) van deze laag is

bekend als de z.g.n. craglaag en bestaat grotendeels uit schelpen en

schelpgruis.

Hieruit volgt, dat er dus een transport van de fossiele schelpen
moet hebben plaats gehad over een niveauverschil van bijna 20 m

naar boven. Waterloopkundig bezien meen ik dat dit als volgt te

verklaren is.

In de figuren 1 en 2 is de Sloemond resp. van 1800 en 1960 ge-
tekend. In de situatie van 1800 is te zien, dat de zandplaat, Oost-

Kaloot genaamd, toen met een lange westwaartse uitloper tot voor

de Walcherse kust (Zuidwatering) liep. Tussen 1800 en 1960 is door

uitbochting van de Honte — een der hoofdgeulen van de Wester-

schelde — de Oost-Kaloot opgeruimd, zodat de situatie van 1960

ontstond.

Tijdens de opruiming van de Oost-Kaloot had gelijktijdig erosie

van de craglaag plaats. Deze erosie verliep echter niet even snel als

Zoals bekend werden vóór de aanleg van de tegenwoordige Sloe-

haven (Haven Vlissingen-Oost) in de monding van het Sloe op het

strand, meer bekend als de Kaloot, fossiele schelpen gevonden op

een niveau van ca 1.50 m onder N.A.P., dat is enkele decimeters

boven de gemiddelde laagwaterstand.

In hoofdzaak bestaat de verzande rivierarm het Sloe tot ca 18 m

diepte uit een pakket jong zeezand, waarin de betreffende fossiele

schelpdieren niet hebben geleefd.



Basteria, Vol. 30, No. 1, 19662

de opruiming van het bovengelegen pakket jong zeezand, omdat dit

laatste— veel losser van pakking — gemakkelijker werd uitgeschuurd
dan het meer compacte schelpmateriaal. Zodoende kon een dwars-

profiel van de oever ontstaan zoals dat in fig. 3 is aangegeven en

momenteel ter plaatse is te vinden.

De erosierand van de craglaag en van de jonge zeezandlaag werd

onderbroken door een plateau. Dit plateau was in 1800 in wording.
De geërodeerde schelpen werden via dit plateau getransporteerd naar

het talud van het jonge zeezand. De natuurlijke helling van dit zand-

materiaal is ter plaatse ca 1 : 10. Via deze betrekkelijk flauwe helling
werd een deel van de fossiele schelpen allereerst door een dwarse

component van de stroom en door grondgolven omhoog gewerkt, en

daarna door de golfslag boven de lijn van laagwater geworpen.

Dat deze gang van zaken mogelijk was, meen ik het meest over-

tuigend te kunnen aantonen door een vrij recent voorbeeld.

Op fig. 4 is een fragment van de Westerschelde — de Middel-

plaat, een zandbank vóór Terneuzen —- in situatie weergegeven. Op

Fig. 1. Monding van het Sloe in de Westerschelde. Toestand in 1800.
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de daarop met een pijl aangeduide plaats werd in 1959 een massale

schelpenrug met een westwaartse uitloper aangetroffen. De top van

de schelpenrug reikte tot 2.38 m boven N.A.P., d.i. ongeveer de

hoogwaterstand ter plaatse. Plaat 1 fig. 1 geeft een indruk van deze

schelpenmassa. In betrekkelijk korte tijd waren deze schelpen daar

afgezet. Het waren schelpen van Cardium edule, alle recent, onbe-

schadigd en vele als doublet, geen gruis. De herkomst moet worden

gezocht in de afname van de zuidoosthoek van de Middelplaat die

destijds werd aangestroomd door het vloedwater uit de Zuid-Everin-

gengeul. Door erosie van de oostpunt van de Middelplaat werden de

schelpen omhoog gewerkt.

Volgens de rivierlodingen van de Rijkswaterstaat moet de schel-

penmassa tussen november 1960 en april 1961 door een plaatval ir<

de diepte zijn verdwenen. De plaatval is kennelijk ontstaan doordat

het talud onder de schelprug te steil kwam te staan, waardoor op een

gegeven moment de z.g.n. kritische helling werd overschreden.

Fig. 2. Monding van het Sloe in de Westerschelde. Toestand in 1960.
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Volgens mijn mening moeten de fossiele schelpen in het Zuid-

Sloe op dezelfde natuurlijke manier naar de oppervlakte zijn gewerkt
als dit omstreeks 1959 in massale hoeveelheid vóór Terneuzen met de

jongere schelpen is gebeurd.

Summary

For many years in the beginning of this century fossil shells of

Pliocene origin were regularly deposited on the eastern beach of the

mouth of the Sloe, a branch of the Westerschelde, a few miles up-

stream from Flushing.

These shells originated from a layer of crag shells, forming an

underwater platform at about 18.50 m depth (Fig. 3).

In the year 1800 this platform was covered by an extensive deposit
of young marine sand, about 18 m thick, but in course of time the

Honte, one of the principal gullies of the Westerschelde, by moving
in northward direction, has scoured away the young marine sand and

eroded gradually the bed of crag fossils, so that at present, in 1960,
the Tertiary shells are no longer washed ashore (Fig. 1 and 2).

A similar case of upward transport of shells took place in 1959
between Ellewoutsdijk and Terneuzen, several miles upstream from

the Sloe. This time a huge ridge of recent Cardium edule shells was

formed at the eastern end of the Middelplaat (Fig. 4 and pl. 1 fig. 1).
Between November 1960 and April 1961, however, the current of

the Westerschelde destroyed this shell ridge completely.

In both instances a transverse component of the current, combined

with ground waves, worked the shells upwards along an underwater

slope, while the surf finally deposited them on the beach or sandflat.

Fig. 3. Dwarsprofiel van de noordelijke oever van de Westerschelde bij
de monding van het Sloe.
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Fig. 4. Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen in 1959. De

zwarte sikkel aan de oostzijde van de Middelplaat geeft de ligging van de

schelpenbank aan.


