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De E 3 Scheldetunnel
AANVULLINGEN EN NIEUWE FEITEN

doorA.W. Janssen

De werken op de rechteroever zijn sinds december flink opge-

schoten. De zz.g. testput langs de Scheldekade is op diepte, en werd onge-

veer 10 m. in de oligocene septarienklei ingegraven. Hieruit werden in-

middels twee exemplaren verzameld van Leda deshayesiana (coll. Dr. M.

Glibert en Mej. C. M. van der Hark), waarmede de ouderdom is aangetoond.

Volgens opgave van Dr. Glibert is er ook een nautilus aangetroffen, ver-

moedelijk Aturia spec. De oligocene klei is zeer arm aan fossielen en

bevat ter plaatse een duidelijk zichtbare septarienlaag.

Verder oostelijk wordt momenteel gegraven aan de spoortunnel

en de verkeerstunnel. Bij een bezoek in maart werd daar juist het

mioceen bereikt, hoewel dat nog niet kon worden verzameld. De tweede

werkgroepsexcursie zal daar ongetwijfeld wèl kunnen verzamelen.

Een goede mogelijkheid voor het verkrijgen van miocene fossielen bleek

de storthoop te zijn. Hier zijn de schelpen blootgespoeld door de regen en

gemakkelijk te verzamelen. Men moet er echter sterk op verdacht zijn dat

het materiaal vermengd is met plioceen en pleistoceen verspoeld materiaal.

Een aanvulling op de soortenlijst van mioceen materiaal kan nog niet

worden gegeven. Grote hoeveelheden materiaal moeten nog worden doorzocht.

Op de linkeroever schijnt het gehele werk te worden gezogen, zodat geen

goede ontsluitingen aanwezig zullen zijn.

Le in vol. 1 no. 4 vermelde toegangsvoorwaarden zijn inmiddels

achterhaald. Toegang tot de werven van de E 3 Scheldetunnel krijgen uit-

sluitend leden van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie.

Zij krijgen op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap een toegangsbe-

wijs voor de bouwplaats. Dit kunnen zij afhalen op het volgende adres-

Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E 3,

Regionale Dienst Antwerpen,

Desguinlei 33, 5 e verdieping

Antwerpen I

De Desguinlei is vanaf het station bereikbaar met tramlijn 2. Het bewijs

van toegang geldt zowel voor de werken op de rechter- als op de linker-

oever .


