
---- - _.- - - -----
VITA I,ARIPA- zeeb!iologische document etie . 
Uitgave: stichting Biologia Maritima. 
15e jaargang, nr. 2 (februaJ;;i 1965) 
Inhoud; 8 pagina ' s + 1 tabkaa rt . 

B. Jan~3en. 

Als Vle vanuit de I-Larlemmen.leer bet plaa tsje ZVIBne;:lburg tot op 
ongevAer een ki lometer zijn genaderd, dan zien ne aan weerszij den 
van de smalle poldervleg een zandclijk uit de vrucbtbare klei oprijzen . 
In de eerste plaats zal men zich afvragen; WB.J.r komt een dusdanige 
hoeveelheid zand vand28n, 2ang ezien het oppervl aktezand niet eeT--
der te vinden is dnn biJ H~larlem. 

Bij het nade r in ogenschouw nemen van de situatie brengen dikke 
ijzer en buizen al gUU1N uitL~omst. Al s v'/e n.l. zo ' n reeks buizen 
vol gen, dan komt men v2r..t',el f terecht bij een meertje, v!aarin een 
zandzuiger ligt. Deze zuigt het benodiGde zand voor de aanleg van 
een rai:d'-leg rond lImsterdê.r11 zo ' n dertig l'1eter onder het maaiveld 
vandaan en perst het vand:]a r n·:'8 r het toekornstiee \legtra cé. 
Als v'e het zand op het dijkJ.ichr: clm nader bekijken VEl 1 t het ons 
op, dat er op bepn:üde pl;:!.atsen zeer ve el schelpen l i[;gen 9 YIC\arin 
Car.giU!}LSlÇl~J§. r1ornin8ert, begeJeid door r-!jacoJl!.~ __ 9_0..H .p;L.-9Sh liltil-1U2. 
ed~l e e . 2 . Hieruit val t af te leiden, dat het zand VEln mariene 
oorsprong moet zijn. 
nu 'llorden Vle ni811':u3c;ierig n.:}.ar de oorsprong en de opbow:v van de 
gronden van de H2.J.rl eml'l1enneer . j,l r: 1"e de GeoloGische k8.a r t, 
bl ad 25 AlI1 st erdam , en dan hiervan k':lartblö.d IV ter hand nemen, 
dan kunnen ',78 het volgende profiel aflezen; (te beginnen aan de 
l i nlcerlcan t bi j 5 lllet er _. lT . A. P . ) 
Oude zeeklei, dikt e 1 tot 20 dm . n38r beneden overgaand in min 
of meer kl ei1g fijn zand met schelpen (vooral Scr oblculario.). 
Tot ± 12 1 meter Oud Hol oceen . 
Van 12-~;- meter tot meer do.n 21 meter postglaciale dalopvull i ng 
of l 2agterro.s 9 horizontaal Gel cngde, grindvri je, fijne zunden . 
Van ± 21 met er tot meer dan 30 meter z . g . 1I ~~emvorming ' ;, grove 
tot middel ko r reli ge zanden met noordel ijk en zuidel ijk grind 
en iets grote r e keiGn 9 fijn zand en bovenaan . kl eil agen, mo.riene 
schelpenfaul1a~ vooral in de grovere zo.ndl agen . 

VITA ~:lil.rni~ fI.- zeebiologische doclUn~nta tie Varia i.:ari tima 31 
februari 1965 



De laatste triee lagen behoren tot het Pleistoceen en vonden 
hun oorsprong in de IJstijd (80.000 _. 120.000 j2élr geleden). _ 
OncJ.erzoeken ~-!e een schelpenmonste:c nauvJkeuric, dan vinden rIe 
al spoedig molluskensoorten , die nu niet meer tot onze fm ... ll18 

behoren, b.v. 0iQP1ÜO._çi.}~NQ.ria en DiY:Q.ric~lla divnricata. ti 
Daarnaast zullen ne al spoedig e:cvo.ren, dat ~itt.1.lli!L.r~tic1Alatur.!l 
en Ven§.nl..RJ.9._.ll§n.Q.s~§.Q.§' in grote c;et.:: le in de schelpenrnonstors ~ 
QQnnezig zijp. Dit zijn dan ook de gidsfossielen voor de mariene ~ 
l a2en , gevormd tijdens de periOde van de IJstijd, die Eemien 
wordt genoomd, nQar het riviertje de Sem.. 
~7e gaan nu op onze knit~·én Jiu;enom de kleinere schelpensoorten -
eens te bekijken. Deze scholpen vinden Y1e vooral in de vJiel-
sporen en langs de voet van de dijk, \ï0.él.rheen ze door de viind ~ 
Dorden gedreven. ~ 
l!e zien nu, dat er Goorten in voorlcomen, die tegeD1i1oordig op het 
strand zelden of nooit ,Ganspoolen . Hieruit kunnen VJe concluderen 
dat tijdens hot Eemien do gemiddelde temperatuur vo.n het zemli1ter e 
verschilde bij de huidic;c temperc:ttuur. 
De soorton dio 'JJe kunnen verzamelon komen momenteol Viel voor 
langs de narmero kust van Bretagne, naar de gemiddelde tempara~ e 
tuur V::ln het Z8Gnater ± 1 Lf greden is. 
Het ligt dan ook voor dG hemd, éèc'a te nomon, dat de omstnndig- ~ 
hoden in hot Eemien ongeveer gelijk "arün 1:1<1n die van het huidige ~ 
Brctanno, 

-0-

~·!lliJrschij nlijk zullen 11e dit jGar een excursi e orccmiseren 
naar do hierboven Gonoerndo nC[;-in-a~.mJ.eG. 
k' .<;'.zien do vJerkz,~2nihodon <:'.o.n deze ,Jog zich stoeds verplaatsen 
zal do oxcursie 1,·JQ~1rschijnlijk ook near eon iets andero plok 
plaatsvinden, U krijgt lüeI'ovor nog nader bericht in de Varia 

L~aritim:.~ , 
nod. 

11 eo J _ Q1!1..ê.i9 .ê._Y9 9 J:1.:g..9]'.~_ 
Voor de schelpGnverzamelao.rs knn hot belangrijk zlJn te neten 
dat ,Jij mom9nt '3 el rJe8r gl n zon bui sj os in voorrdad hebbon in de 
afmetinG LfO bij 8 mm. voorzien V3.i1 een plostic stopj e. 
Do prij s is f, 6.50 por 100? afgohc.ald. Bij verzonding moeton 
\Ji j f. 0.50 verpo.khng ie ro1:orinl:; brencen . 
Bostelt U voornl snel, do voorraad is niet onuitputtelijk. 
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