Verken een plekje uit de Zwinstreek
Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,… Je komt wat tegen in de
Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze
leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een
verkenning waard!

Naam: Georgette Stam
Locatie: Haaientandenbeeld Cadzand-Bad
Beschrijving (incl. foto’s):
Wie fossiele schelpen of haaientanden wil vinden, kan niet om de stranden langs de
Westerschelde en de Noordzeekust van Zeeuws-Vlaanderen heen. Zeestromingen
woelen hier fossielen uit afzettingen voor de kust los en deponeren ze vervolgens op
het strand. Ook de mens helpt mee aan de Zeeuwse fossielenrijkdom; met het
opspuiten van zand komen vanzelf overblijfselen uit het verleden mee. Cadzand in
Zeeuws-Vlaanderen staat bekend om de tanden van haaien en roggen.
Haaientanden zoeken is een sport die iedereen met een stel goede ogen kan
uitoefenen. Je moet wat geduld hebben en op een goede plek zoeken.
Haaien hebben altijd een mond vol tanden. Bij de meeste haaiensoorten bevindt zich achter elke tand
een aantal reserve tanden soms wel 3 of 4 rijen. Als een tand uit de voorste rij afbreekt dan word deze
vervangen door een nieuwe tand uit de rij erachter. De nieuwe tand schuift dus een
plaatsje naar voren.

De haai doet twee weken met een tand en verslijt er tijdens zijn leven een paar
duizend. Aangezien er al sinds mensenheugenis haaien zijn, maakt ook u volop kans
om een haaientand te vinden.
De kust bij Cadzand staat bekend als het rijkste haaientandenstrand van Nederland.
Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat Zeeland in een ver verleden een warme zee was
waarin deze dieren rondzwommen. Hier, in de monding van de Westerschelde, hebben
getijdenstromingen zo'n kracht, dat ze fossielen blootspoelen uit afzettingen die vele
meters diep in zee liggen.
Geen zoekersgeluk of –geduld? In het visserijmuseum in Breskens kun je in het echt
een collectie haaientanden (en andere fossielen) bewonderen en o.a. bij P&T Chocolates en VVV in
Cadzand worden chocolade haaientanden verkocht.

