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Slakken zoeken onder een krijtklif
Bert de Haar 1

De zomervakantie van 2018 begon voor mijn vrouw en mij 
boven in de Franse regio Normandië, waar we aan de kust in 
het departement Seine-Maritime wilden zoeken naar voor-
al zee-egels. Een van de plekken op ons verlanglijstje was 
het klif dat loopt van Sainte-Marguerite-sur-Mer naar Va-
rengeville-sur Mer (en zo mogelijk verder naar Pourville-
sur-Mer), onder langs de Cap d’Ailly en Vasterival (zie voor 
deze tocht ook de wandelingen ten oosten van Saint-Valé-
ry bij Hoyez, 2012-). We wisten dat je daar de leuke witte 
mini-egeltjes Offaster pillula (Lamarck, 1816) kon vinden, 
samen met heel mooie blauwe vuursteenkerntjes van egels 
uit het complex rond Echinocorys obliquus Ravn, 1927 (zie 
Taake, z.j. voor de determinatieproblemen bij dit complex).
En misschien vonden we daar nu ook exemplaren van 
de merkwaardige zeelelie Marsupites testudinarius (Von 
Schlotheim, 1820) waarmee we in de meivakantie hadden 
kennisgemaakt in de kalk van Danes Dyke aan de Engelse 
oostkust. En bovendien: toen we hier een paar jaar geleden 
waren (op geleide van Doré et al., 2006: 178-180) hadden 
we ook een stuk uitgeharde bruine klei gevonden vol af-
drukken van slakjes. Zouden we onder de klif, of anders 
misschien ergens boven op de falaise, die fossiele slakjes 
zelf ook kunnen vinden?

Geologisch kader en tertiaire macrofauna
De Cap d’Ailly heeft één keer eerder een vermelding gekre-
gen in een WTKG-publicatie, namelijk als de meest weste-
lijke vertegenwoordiger van afzettingen uit het Parijse bek-
ken (Raven, 1983). De krijtafzettingen rond de kaap vor-
men namelijk een synclinaal, zodat de volgende tertiaire 
afzettingen niet zijn weggeërodeerd in die kom, maar een 
vierlaags klif vormen wat meer in het achterland bovenop 
het krijtklif, met een geheel eigen begroeiing en bijbeho-
rende fauna. Dat maakt de Cap d’Ailly en omgeving ook 
tot een natuurmonument (Anonymus, z.j.) én geologisch 
monument (Hoyez et al., z.j.).
Een schematische profieltekening illustreert de opbouw 
van de volledige falaise in figuur 1. Een bijbehorend stra-
tigrafisch overzicht vindt u in tabel 1.

In de cenozoïsche lagen bovenop het krijtklif (die bij Doré 
et al., 2006 niet ten onrechte als ‘bad lands’ worden om-
schreven) bevindt zich een aantal waterhoudende bedden, 
die tot ‘afschuivingen’ leiden. Met name onderin de For-
matie van Varengeville vinden we een sterk waterhouden-
de zandlaag (bed 6 in tabel 1) op een daardoor bijzonder 
plastische kleilaag, die heel gevoelig is voor verschuivin-
gen. De sterke terugtrekking van de bovenkant van het klif 
die met name in de omgeving van de vuurtoren van de Cap 
d’Ailly is vastgesteld (0,8 m per jaar volgens Bignot, 1970, 
en recent zelfs meer dan 2 m per jaar volgens Hoyez et al., 
z.j.; vergelijk Lacoste et al., 2013) is waarschijnlijk voor-
al aan de verschuivingen in dat zesde bed toe te schrijven. 

Zo komt ook uit de tertiaire lagen, ook al ligt het betref-
fende klifgedeelte meer naar achteren, toch vrij makkelijk 
materiaal tussen het vuursteen en de kalk aan de voet van 
het krijtklif terecht. Dat betreft losse fossielen, maar ook 
brokken oesterbank en bruine (ijzerhoudende?) meer of 
minder verharde kleistenen, met of zonder afdrukken van 
slakken en tweekleppigen.
Uit de literatuur valt een overzicht te maken van macro-
fossielen die in stratigrafisch verband in het tertiaire klifge-
deelte zijn aangetroffen. In tabel 2 presenteer ik dat over-
zicht, met aanduiding van de lagen uit tabel 1, waarbij ik de 
namen van de fossiele dieren up-to-date heb geprobeerd te 
brengen, vooral met behulp van het World Register of Ma-
rine Species (Anonymus, 2008-) en de website Fossiles du 
Tertiaire Français (Le Renard, 1994-2018). Voor de soorten, 
die wij deze zomer als losse fossielen dan wel als afdrukken 
hebben gevonden, staat een blauwe stip en voor de in meer 
dan één ‘laag’ aangetroffen soorten een rode.

Vondsten
We begonnen onze tocht bij afnemend tij. Zo’n uurtje na 
het begin - langzaam, zoekend lopend - vonden we de eer-
ste Offastertjes; de blauwe Echinocorysjes lieten zich dit 
jaar niet vinden (evenmin als Marsupites-resten), wel (ook 
heel mooie) grotere zee-egels uit het Krijt. En ja hoor, iets 
na de helft van onze voorgenomen route vonden we ook 
de eerste bruine steenbrokken.
 
Figuur 2 laat enkele van de bruine concreties zien die wij in-
middels hebben verzameld. Sommige van de kleistenen zijn 
heel hard, zoals het linkerexemplaar in figuur 2, met vrij ge-
detailleerde afdrukken van vooral slakken. Andere steenbrok-
ken zijn zachter en meer poreus, en bevatten ook kalkresten 
van de oorspronkelijk ingesloten fossielen, zoals het rech-
terexemplaar. En weer andere concreties horen tot een tus-
sengroep die wat makkelijker afbrokkelt, met naast afdruk-
ken ook steenkernen van slakken en tweekleppigen, zoals het 
middelste exemplaar op figuur 2. Qua fossielinhoud heb ik 
niet echt opvallende verschillen kunnen vinden tussen deze 
typen stenen. De Fimo-afgietsels die we van de afdrukken 
hebben gemaakt, laten zien dat al die stenen zowel slakken 
als tweekleppigen bevatten.

Zoeken tussen het vuursteen op het ‘strand’ leverde daarna 
ook de eerste losse slakjes op. Figuur 3 laat op de bovenste 
rij een deel van de fossiele weekdieren zien die wij los tus-
sen de rolstenen aan de voet van het klif hebben aangetrof-
fen en op de onderste rij een aantal van de Fimo-afgietsels 
uit de kleistenen: de slakken Tympanotonos funatus (3a en b) 
en Tinnyea melanioides (3c en d) en de tweekleppigen Os-
trea bellovacina (niet als afdruk gevonden) (3e) en Corbi-
cula cuneiformis (waarvan alleen afdrukken werden gevon-
den, zie afgietsels op de foto) (3f).
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Fig. 1. Profiel van de klif van Cap d’Ailly met  
Paleoceen-Eoceen-grens. Zie voor de getallen 
tussen haakjes tabel 1. 
Gebaseerd op: Dupuis & Steurbaut, 1987; Dupuis 
et al., 1998; Doré et al., 2006; Anonymus, 2012; 
en Garel et al., 2013.
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(SUB)
ETAGE

 FORMATIE AFZETTING / ZONE (BED MET) BESCHRIJVING

<1> “Cailloutis culminants”: zand met keien en kiezelstenen (Plioceen – Pleistoceen?)

    L   A   C   U   N   E

< I > <A> 
Formation de 
Varengeville

<a> Argile Glauconieuse  
du Phare d’Ailly

<2> glauconitische klei, met krabbenresten en foraminiferen; onderin watervoerend
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    L   A   C   U   N   E

<b> Argile Brune à 
Concrétions

<3> bruine, naar boven toe grijzigere klei met carbonaat-concreties, nanofossielen 
en bioturbatie-sporen

<c> Argiles à Sablons <4> bovenste bed: afwisselend lagen groenig zand en grijze klei, zonder levensresten

<5> onderste bed: kleiïg zand met bruin-grijze kleilagen, zonder levensresten; 
onderin watervoerend

<d> Sables Fauves <6> fijn geel, sterk watervoerend zand, met sporenfossielen, onder een ijzerzand-
steenbank met wormen

    L   A   C   U   N   E

< I I > <B> 
Formation du 
Soissonnais

<e> Argile Glauconieuse 
des Craquelins

<7> bruinige, glauconitische klei met onderin een grindbed, zonder levensresten

(O
n

d
e

r)
Y

p
re

si
e

n <f> Sables et Argiles 
à Ostracodes et 
Mollusques d’Ailly

<8> bovenste bed: zwarte en grijze knollige klei, met bryozoën, slakken, tweekleppigen, 
kranswieren, dinoflagellaten, ostracoden en gepyritiseerde diatomeeën

    L   A   C   U   N   E

<9> onderste bed: onder een ligniet-laag groenige klei met schelpbanken, met 
tweekleppigen en wortels; onderin watervoerend

    L   A   C   U   N   E

<C> 
Formation de 
Mortemer

<g> Calcaires d’Ailly <10> ligniet-bed met kleilagen (met daarin de Paleoceen-Eoceen-grens), met zoetwa-
teralgen, dinoflagellaten en tweekleppigen

< I I I >

  
 T

h
a

n
e
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e

n <11> bruine, bitumineuze of zanderige kalk, met kranswieren en slakken

<h> Sables et Grès  
de Pays de Caux

<12> opvullingen in de onderliggende kalk bestaande uit wit of mauve zand(steen), 
met een enkele tweekleppige

<13> “Altérite de Vasterival”: kalk, deels heldergeel verweerd door het micro-organis-
me Microdium elegans

    L   A   C   U   N   E

< I V > <D> 
Culver Chalk 
Formation

<i> Gonioteuthis 
quadrata Zone

<14> witte kalk en vuursteen, met onder andere belemnieten

(O
n

d
e

r)
C
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en

<E> 
Newhaven 
Chalk 
Formation

<j> Offaster pilula Zone <15> witte kalk en vuursteen, met onder andere zee-egels

< V > <k> Marsupites 
testudinarius Zone

<16> witte kalk en vuursteen, met onder andere zeelelies

  
  

  
  

  
  

S
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n
to

n
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n

<l> Uintacrinus socialis 
Zone

<17> witte kalk en vuursteen, met onder andere zeelelies

<F> 
Seaford 
Chalk 
Formation

<m> Micraster  
coranguinum Zone

<18> witte kalk en vuursteen, met onder andere zee-egels 

Tabel 1. Stratigrafisch overzicht van de klif van Cap d’Ailly, behorend bij het profiel van figuur 1. Gebaseerd op: Dupuis & Steurbaut, 
1987; Dupuis et al., 1998; Doré et al., 2006; Anonymus, 2012; en Garel et al., 2013.
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Inspectie van de soorten met de blauwe stip uit tabel 2 laat 
zien, dat de door ons gevonden (afdrukken van) fossielen, 
afkomstig zijn uit de achtste ‘laag’ (van boven naar on-
der), dus uit het bovenste bed van de ‘Sables et Argiles 
à Ostracodes et Mollusques d’Ailly’ binnen de ‘Formati-
on du Soissonnais’. Ook de kleistenen zullen, gezien de 
fossielinhoud, uit dat bed afkomstig zijn. Als je bedenkt 
dat deze resten van zo’n 45 meter hoger in kleipakketten 
naar beneden zijn gekomen, dan is het verbazingwekkend 
te zien hoe goed sommige exemplaren dit transport heb-
ben doorstaan.

Schrik
Daar ga je dan verder, in hoopvolle verwachting van meer 
en nog mooiere vondsten, langzamer nog, diep gebogen, 
en soms op knieën of hurken met de handen harkend in de 
resten op het ‘strand’.
Tot mijn vrouw me een waarschuwing toeroept. Tussen ons 
twee kwam een enorme hoop natte klei naar beneden, viel 
neer aan de voet van het klif, kwam weer omhoog, spat-
te in brokken weer neer - nu nog dichter bij haar deels en 
deels dichter bij mij - en vloog nog eens op. En wij ren-
nen, de een schuin noordoost- de ander noordwestwaarts 
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Fig. 3. Boven losse fossielen en onder afgietsels van fossielafdrukken: a en b Tympanotonos funatus, c en d Tynnyea melanoides, e Os-
trea bellovacina (alleen losse fossielen) en f Corbicula cuneiformis (alleen afgietsels). Foto Lucas de Haar.

Fig. 2. Kleistenen van het ‘strand’ van Cap d’Ailly. Links hard en compact, midden brokkelig, rechts poreus met kalkresten van mollusken
schalen. Foto Lucas de Haar.
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weg van de onheilsplek in de richting van de zee. Waarom 
dat laatste helpen zou? We deden het in ieder geval, waar-
schijnlijk om zo ver mogelijk weg te komen van de hele 
steilkant van het klif.

Een paar honderd meter verder, denk je dan, kwamen we, 
sprakeloos eerst nog van schrik weer bij elkaar. Allebei 
onder de klei, wat je het eerst bij de ander ziet. Wat was 
dat? Hoe kwam dat nu maar zo? We hadden wel dood kun-
nen zijn! Natuurlijk, bij de strandopgang op de grens van 
Quiberville en Sainte-Marguerite-sur-Mer stonden de ge-
bruikelijke borden die waarschuwden niet vlak onder de 
klif langs te lopen. Maar wij waren een behoorlijk eind 
van de klif vandaan geweest tijdens de kleistorting, en nu, 
nog dichter bij de zee, vonden we nog hele kleibrokken 
met gras en al liggen. Zelfs een helm had weinig gehol-
pen als je recht onder de naar beneden stortende klei ge-
staan had, of als je door een van de grotere stukken steen 
getroffen was.

We hebben het strand bij de eerste klifopgang daarna weer 
verlaten. Na het beklimmen van de trap daar, werden we 
begroet door borden die waarschuwden - daar wel, dus - 
voor het permanente gevaar van naar beneden vallende 
kalkbrokken en kleipakketten.

Het was kurkdroog, die zomer van 2018. Als er dan al 
zo makkelijk natte klei over de rand van het krijtklif kon 
schuiven, hoe droog moest het dan wel niet zijn voor je 
in de tertiaire ‘bad lands’ zonder al teveel gevaar naar 
fossielen kon gaan zoeken? We hebben dus maar niet 
geprobeerd nog stratigrafisch te gaan zoeken. Het natril-
len van onze benen maakte dat toch al niet zo’n geslaagd 
idee. We moesten maar blij zijn met wat we onder de klif 
al gevonden hadden. Dat fossielen zoeken soms een heel 
avontuur is, is tot daar aan toe. Als het ook nog echt ge-
vaarlijk blijkt, is de hoop op mooie vondsten echt geen 
roekeloosheid waard.
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Tabel 2. Tertiaire macrofauna van Cap d’Ailly naar diergroep en ‘laag’. 
Zie voor de laagaanduidingen tussen haakjes tabel 1. 
Gebaseerd op: Bignot, 1970; Dupuis et al., 1998; Doré et al., 2006; 
Anonymus, 2012.
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