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Op schattenjacht 
 

Vooral op het strand van Knokke en verder in 

Nederland, Cadzand, kun je gewoon voorhis• 

torische haaientanden op het strand vinden. 

Ze zijn zo'n 50 miljoen jaar oud. Ze werden 

door de zee losgemaakt uit een diepere aardlaag 

verder in zee. Bij laag water kun je ze het makke• 

lijkst langs de vloedlijn vinden. Ze zijn donker• 

grijs tot zwart. Soms zie je ze gewoon glinsteren 

in de zon. Je kunt ook een beetje beginnen te 

graven en het zand te zeven. Dan vind je ze 

vanzelf. Het is net als met goudzoekers: 

iedereen heeft zo zijn eigen methoden om de 

schat te vinden.



 

Een dorp in zee 
 

In de Middeleeuwen lag de kustlijn veel verder 

zeewaarts dan nu. Zo kun je nu nog tussen 

Westende en Oostende in België bij laagwater 

de resten van het verdwenen dorp 

Raversijde aantreffen: potscherven, bakstenen, 

vaatwerk... Soms vind je er ook resten turf of 

veen. Dat zijn bijeengepakte plantenresten uit 

lie tijd. Vroeger werden die gedolven en 

gedroogd om als brandstof te dienen. 
 

 
Verdwenen mondingen 

 
Vroeger was het Belgische strand ook helemaal 

V   niet zo rechtlijnig als vandaag. Diepe geulen 
drongen tot ver in het binnenland door. 

Vandaag is er alleen nog een smalle geul in het 

Zwin reservaat van Kokke-Heist. Vroeger was 

deze geul, met een lengte van wel 20 km (tot 

Brugge), één van de grootste geulen in België. 

Ooit zag je hier karvelen de zee opvaren. Dit 

zijn schepen  die vroeger speciaal gebouwd  wer• 

den om lange afstanden over zee af te leggen. 

Het strand als verdedigingslijn 
 
Af en toe kun je aan de kust ook een bunker of 

zelfs een fort ontdekken. Dat zijn versterkte 

gebouwen  die in oorlogstijd ter verdediging 

tegen de indringers werden opgetrokken. Het 

fort Napoleon uit  1811  is daar een mooi 

voorbeeld van. Aan het einde van de 18e eeuw 

was Napoleon  hier heer en meester. Maar 

omdat hij een aanval vanuit Groot-Brittannië op 

de haven van Oostende vreesde, liet hij dit fort 
in de duinen optrekken. Een Britse aanval is er 

echter nooit gekomen. Het fort deed enkel 

dienst als wapenopslagplaats en verblijfplaats 

van het Franse leger. Vandaag kun je er terecht 

voor een historisch bezoekje. 


