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Paasexkursie 1984

DE ”FALUNS DE TOURAINE”.

Lenard Vaessen en Anton Janse.

In het totaal waren er 43 deelnemers waaronder familieleden en introducées:

Wim Backhuijs en zoon. Sip v. Berkum, Jan Boes en echtgenote, fam. Bol,

ïam.Deerenberg en introducées, fam.Dekker, fam.van Diggelen, Renée Drijvers
en 2 musketiers, fam.v.d.Dussen, Wim Groeneveld Sr. en Jr., fam.v.d.Hoek,

fam.Janse, Ko de Klerk en bruid, Werner Lappann, fam.Nijhuis, fam. Vaessen-

van Aart en introducée.

Voordat we op de exkursie zelf ingaan eerst iets over de stratigrafie en

sedimentologie van de bezochte tertiaire afzettingen.
De miocene afzettingen in het Loiregebied bestaan uit een groot aantal nog-

al ver uit elkaar liggende erosieresten (fig. 1.). Ze liggen verspreid in

een gebied dat oorspronkelijk een ondiepe (tot ± 70 m) zee-arm of binnen-

zee is geweest. Deze zee, ook wel Mer des Faluns (Falunzee, of zee van de

schelpzanden) genoemd, stond via een betrekkelijk nauw zeegat in het noor-

den in verbinding met de Atlantische Oceaan. In het zuiden bestond een wat

bredere opening naar deze oceaan (fig. 1.)

De afzettingen zijn gevormd in het Midden- en Laat Mioceen. In de oudere

literatuur worden de sedimenten gecorreleerd met afzettingen uit het Vindo-

bonien en het Helvetien. Deze twee etageaanduidingen leveren echter wat

problemen op.

Van Eysinga, (1975) ziet het Helvetien als "synoniem" met Tortonien terwijl

volgens hem het Vindobonien gezien moet worden als equivalent in ouderdom

met Langhien.
Harland et. al. (1982) geven echter aan dat Vindobonien zowel het Helvetien

als Tortonien omvat. In navolging van Drooger (1964) geven zij de voorkeur

aan de etagenaam Serravallien in plaats van Helvetien. Dit omdat een deel

van de afzettingen die eerst tot het Helvetien werden gerekend tegenwoor-

dig in het Laat Langhien worden geplaatst, terwijl het Serravallien histo-

risch al met delen van het Helvetien werd gecorreleerd.
In fig. 2. is de chronostratigrafie samen met de lithostratigrafie in een

schema gezet.

De lithostratigrafie is nog steeds niet echt goed beschreven. De indeling
is waarschijnlijk daaromvrij simpel. Er worden 3 zogenaamde "facies" onder-

scheiden: Facies Pontilévien, Facies Savignien en Facies a Arca.

De "Facies Pontilévien" bestaat uit schelphoudende kwartszanden die plaat-

seÜjk nogal verschillen in grofheid. Het zijn ondiep marine zanden met re-

gelmatige, fraaie sedimentaire strukturen, grootschalige scheve gelaagdheid

(mega-sets) visgraatstrukturen, flaser- en linsenstrukturen, kleinschalige

scheve gelaagdheid en geulopvullingen. Al deze strukturen wijzen op een

kustnabij milieu, de zogenaamde littorale zone (0 - 20 m) van de Falunzee.

Dit evenement dat plaats vond in het Loirebekken mag met gulden letters in

de annalen van de WTKG worden opgenomen. Afgezien van de afstand tot de

woonplaats van de deelnemers is er niets negatiefs te melden. Het weer heeft

zich gedurende de gehele exkursie van zijn zonnigste zijde laten zien. Om-

geving en natuur waren prachtig. Een gezellig en enthousiast deelnemersveld,

vriendelijke en behulpzame autochtonen. En bovendien een fraai aantal ver-

zamelresultaten.

De meeste deelnemers hebben er vooraf- of aansluitend aan de exkursie, een

kleine vakantie van gemaakt, aangelokt door het weer of vanwege prettige

herinneringen aan de streek.
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De "Facies Pontilévien" bevat nivo's met vrij veel tot plaatselijk veel fos-

siel materiaal, onder andere mollusken, bryozoen, zeepokken en koralen.

De "Facies Savignien" is afgezet in dieper water en vertegenwoordigt waar-

schijnlijk de sublittorale zone (20 - 60 m diep). De sedimenten zijn voor-

namelijk weer kwartszanden die zeer rijk zijn aan bryozoen. Op de meeste

plaatsen zijn deze zanden ontkalkt en sterk verkit. Alleen de uit calciet

opgebouwde pecten- en oesterachtigen zijn behouden gebleven. Daarnaast kun-

nen meestal ook resten gevonden worden van schildpadden, vissen (tanden),

zeeegels en natuurlijk bryozoen.

De "Facies a Arca" is op enkele plaatsen in de omgeving van Savigné en

Noyant ontsloten en ligt dan op de "Facies Savignien". De "Facies a Area is

in vergelijkbare omstandigheden afgezet als de "Facies Pontilevien". De

"Facies a Area" komt uitsluitend voor in het gebied ten noorden van de Loire.

De "Facies Pontilevien" wordt alleen ten zuiden van de Loire aangetroffen,

De sedimenten bestaan uit kwartszanden die plaatselijk verschillen in kor-

relgrootte. Er komen pakketten voor met grof tot matig grof zand en pakket-

ten die matig grof tot matig fijn zijn. Het fossielmateriaal is meestal

afgerold. Dit wijst op transport. Opvallend is het plaatselijk massaal voor-

komen van Anadara turonica (=Arca).

Evenals de Facies Savignien zijn de zanden lokaal ontkalkt en verkit.

Faluns de Redonien.

In de omgeving van Doue-la-Fontaine zijn enkele groeven
waarin zanden uit

het Plioceen voorkomen. Deze zanden zijn afgezet tijdens een lokale trans-

gressie tijdens het Piacenzien (Laat Plioceen). Ze zijn zeer fossielrijk

en bevatten talrijke bryozoen en veel individuen van het zeeegeltje, Arbacina

moulis. Deze afzettingen worden in de literatuur aangeduid als Faluns de

Redonien

Na dit wat algemeen geologisch deel nog iets algemeens over de groeves in

Frankrijk en het Loiregebied in het bijzonder. In Frankrijk worden sinds

kort de voorschriften voor landschapsbescherming en de veiligheidsvoorschrif-

ten vrij strikt gehanteerd.

De afgegraven delen moeten jaarlijks geegaliseerd en ingeplant, of als akker

gereed gemaakt worden. Onder water staande delen van oude groevecomplexen

worden als visvijvers in gebruik genomen. Op straffe van intrekking van

zijn koncessievergunning is de groeve-uitbater verplicht taluds en wanden,

waar niet meer wordt gewerkt, in een zodanige staat te houden dat deze geen

gevaar opleveren. Als U toch op de zojuist omschreven plaatsen ijverig gaat

zitten kappen en spitten loopt U dus de kans te worden weggetrapt door een

woedende groevebaas. Aangezien de meeste verzamelaars beslist niet van dit

soort wanden wegblijven zijn,in de druk bezochte gebieden, sommige eigena-

ren ertoe overgegaan omheiningen te plaatsen. Met wat goede wil en aange-

past gedrag valt er echter nog heel wat te regelen. De beste methode is,

als er wordt gewerkt, even vragen of er verzameld mag worden en waar. Is er

niemand bij een afgegrendelde groeve aanwezig stap dan naar een nabijgele-

gen boerderij en vraag wie de eigenaar van de groeve is. Alle keren is men

ons vriendelijk en behulpzaam ter wille geweest en soms leverde een gesprek

nog andere lokaties op. Dit alles gaat naar goed plaatselijk gebruik gepaard

met veelvuldig handenschudden.

De ontsluitingen.

De week voorafgaande aan de exkursie heeft de geologisch sekretaris (ACJ)

het hele gebied doorkruist om een aantal geschikte exkursiedoelen op te

snorren. De 3 of 4 dagen die voor de exkursies waren gepland dienden name-

lijk zo efficiënt mogelijk te worden Uitgebuit.
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In het navolgende deel worden per streek eerst de tijdens de exkursie be-

zochte vindplaatsen vermeld, gevolgd door vindplaatsen die alleen door Anton

zijn bezocht tijdens zijn verkenningstocht.
De gebruikte coordinaatgetallen zijn afkomstig van de oudere Michelinkaar-

ten. In de nieuwste druk van de topografische kaart van Frankrijk wordt

een afwijkend coordinatengetal gebruikt. Om van oude naar nieuwe te komen

dient er een optelkonstante te worden gebruikt.

De streek Bossée-Manthelan-Paulmy. (Michelinkaart 68-pli 5)

In het noordelijk deel van deze streek bestaan jammer genoeg geen groeves

of permanente ontsluitingen meer. In het gebied direkt rond Bossée-Manthelan-

Louans kunnen echter nog wel tijdelijke ontsluitingen voorkomen die een in-

terressante fauna kunnen opleveren. Het is dan ook aan te bevelen dit ge-

bied even te inspekteren als je in de buurt bent. De bekende ontsluitingen
Les Berthelonnieres tegenover de boerderij "Les Piraudieres" bij Ste. Cathé-

rine-de-Fierbois (M64, pli 15) x = 470,8 y = 241,4, die tijdens de exkur-

sie van 1976 nog is bezocht is verdwenen in het talud van de autoweg.

In het zuidelijk deel van deze streek is nog een aantal vindplaatsen in

de "Facies Pontilevien" (fig. 3.)

Een aantal exkursiegangers heeft deze op vrijdag 20 april bezocht.

Groeven bij Ferriere Larçon (M 68, pli 5)

In het deel VI van de serie "Les Faluns du Miocène en Touraine et en Blésois

(1981) worden de groeves aan weerszijden van de D96 ± 1 km ten noorden van

het dorp Ferriere samen als La Placette aangeduid. Door A. W. Janssen

(1976) wordt de groeve westelijk van de D96 groeve bij La Varenne genoemd

en die ten oosten van de D96 groeve bij La Boissiere.

Tijdens de paasexkursie werd door ons voor de eerste groeve de naam La Pla-

cette gebezigd en voor de andere de naam Service d'eau.

Om een universele etikettering te houden stellen we voor de namen zoals die

door Arie in 1976 in zijn rapport zijn gebruikt te handhaven.

Fig. 3. Ontsluitingen en groeves bij Paulmy en Ferriere Larven (uit: Janssen, 1976).
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1.

2.

De aanduiding "La Placette" kan dan eventueel worden gebruikt om beide groe

vekomplexen samen aan te duiden (Dit voor de hommels die het materiaal van

beide putten bij elkaar hebben gekwakt.)*

Groeve bij ”La Varenne” x = 489,7 y = 223,5

Aan de zijweg van de D96 naar "La Varenne" ligt de boerderij "La Placette".

De ontsluiting ligt in de geitenweide achter de boerderij. Bij de boerderij
moet je toestemming vragen om te mogen verzamelen. Dit wordt altijd vrién-

delijk gehonoreerd. De hond zal je dan naar de weide begeleiden en verwacht

dat je permanent met hem/haar (??) stoeit. Doe je dit niet dan gaat "het"

botweg in je verzamelgat zitten of voor je schop staan. Sinds Pasen lust

het beest overigens hollandse stroopwafels. Als je niet uitkijkt vreten

de geiten je plastic zakken op.

De groeve is al geruime tijd verlaten. Een aantal stukken van de wand is

echter nog goed ontsloten. Op één plaats haalt de boer nog af en toe zand

uit de put voor eigen gebruik. Deze plaats is het meest geschikt om te ver-

zamelen. (De hele dag schaduw.)
De falun bestaat hier uit grove tot matig fijne, witte kwartszanden met

een wisselend gehalte aan fossielen. Op de plaats waar wij voornamelijk
hebben verzameld, is het profiel ± 3m hoog. De ontsloten kwartszanden zijn
hier matig grof ontwikkeld en scheefgelaagd. In het hogere deel van het

profiel bestaat de fauna hoofdzakelijk uit kleine mollusken. Lager komt

ook groter spul voor, Glycymeris, Venus, Anadara en soms grote kolonies

van zeepokken (Balanus). Op een bepaald

kelijk dunschalige exemplaren van 'n

nivo komt opvallend veel, betrek-

Lima voor. Ook redelijk fragiele gro-

te bryozoenkolonies komen hierin voor. De mollusken zagen er allemaal rede-

lijk goed uit. De fauna is erg soortenrijk en veel minder afgesleten dan

in de groeve bij "La Boissière".

Groeve bij ”La Boissière” x = 490,0 y = 223,4

Dit is een kleine ontsluiting bij een klein stenen gebouwtje van de "Ser-

vice d'eau" ten oosten van de boerderij "La Placette". Het hier ontsloten

profiel is 2 tot 3 meter hoog. De groeve zag er deze keer erg verwaarloosd

uit met afgestorte en overgroeide wanden. Na enig graafwerk werden de be-

tere lagen bereikt. Door de hoge grondwaterstand konden de onderste lagen,
die in 1976 nogal wat exemplaren van Cypraea hadden opgeleverd, niet naar

behoren worden uitgebaat. De hier ontsloten afzettingen liggen lager in het

profiel dan die uit de vorige groeve.

Groeven bij Pauvrelay, gem. Paulmy. x = 484,2 y = 223,0 (M68 - pli.5)

De
groeves liggen aan een zijweg, even westelijk van de D99 tussen Paulmy

en Liqueil (zie fig. 3). De oostelijke groeve wordt nog geëxploiteerd en

hierin worden geen bezoekers toegelaten. De westelijke groeve bleek door

een hek van de weg afgesloten en verboden te betreden. Bij nadere informa-

tie bleek een naburige boer hier af en toe ophoogmateriaal te halen. Deze

was bereid het hek te openen, zodat de deelnemers aan de exkursie konden •

verzamelen in de grove, grindrijke zanden, die rijk aan mollusken zijn uit

de Facies Pontilévien. Deze groeve is ook op vrijdag bezocht.

De streek Noyant-Savigné (m 64, pli 13) zie fig. 4

In deze streek liggen nog vrij veel groeves die in bedrijf zijn en die sa-

men een aardig compleet beeld geven van de Facies Savignien en de Facies

a Arca. Twee groeves in de omgeving van Channay-sur Lathan (fig. 4) zijn

tijdens de exkursie op zaterdag bezocht.

Vanaf de kamping in Le Grand Pressigny reed iedereen op eigen gelegenheid

naar het verzamelpunt in het exkursiegebied. De eerste groeve die is be-

zocht, ligt bij Meigné-le Vicorate. Bij het gehucht La Sonetterie liggen
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ten noorden van de D140, coörd.: x = 440,4 y = 280,1, 2 groeves die nog

in bedrijf zijn. De groeve die het dichtst bij de
weg ligt wordt als

1. Milvrault aangeduid. Deze gaf een goede indruk van het onderste deel

van de Facies Savignien, grote ontkalkte kwartszanden die sterk verkit zijn

door bryozoen. Hier werden uit calciet bestaande grote en kleine pectens,

oesters, zeeêgels, bryozoen en verder nog gerolde haaie- en roggebanden en

schildpadresten verzameld. De verder van de weg gelegen groeve 2. Les Ger-

minières werd alleen door AJ bezocht, hier was hetzelfde te zien als in

de eerste groeve.

Het tweede groevekomplex dat is bezocht, ligt aan de D66 even ten noorden

van Channay-s-L. en luistert naar de naam 3. La Baronnerie. De oude groeve

is geegaliseerd en ingezaaid. Even noordelijk is een nieuwe groeve in be-

drijf. Deze ligt aan de westzijde van de weg op de coord.: x = 443,4 y =

278,5. Hier is een fraai profiel zichtbaar in het bovenste deel van de Fa-

cies Savignien en de Facies a Area. De ontsluiting is goed te bemonsteren

omdat het materiaal minder ontkalkt is. Naast een redelijke molluskenfauna

konden hier mooie bryozoenkolonies, zeeegels en nauwelijks gerolde haaie-

tanden worden gevonden. Grote pectens zijn hier niet gevonden, wel massa's

Anadara turonica.

Niet bèzocht tijdens de exkursie zijn:

4. La Bouchardière, coord.: x = 440,4 y = 279,9. Even voorbij de groeve's
1 en 2 ligt aan de zuidkant van de D140 vlak voor de departementsgrens een

groeve die nog in bedrijf is. Hier is het onderste deel van de Facies Sa-

vignien ontsloten. Molluskenfauna ontkalkt, gerolde vistanden en schildpad-

resten.

Aan de D141 Noyant - Breil liggen twee groeves, aan de oostkant ligt de

groeve 5. Galmer en aan de zuid-westzijde de groeve 6. Crai x = 434,5

y = 279,1. Beide groeves zijn buiten gebruik, de taluds zijn overstort en

begroeid. De groeves tussen Noyant en Meigné-le-V. ten zuiden van de D140

7. La Fontaine-de-Noyant en 8. Vaurouleau evenals de groeves tussen Meigné

en St. Laurent-du-Lin zijn wegens tijdgebrek niet verkend.

Fig. 4. Ontsluiting in de streek Noyant-Sauigné-s-Lathan. (schaal 1 ; 200.000)

De nummers korresponderen met die in de tekst.
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De fraaie groeve 9. Decharge, 1 km ten zuiden van Channay-s-L. ,
aan de west-

zijde van de D66 x = 444,1 y = 276,8 is helaas buiten bedrijf en gedeel-

telijk met vuil gevuld. De wanden met een mooi profiel in de Facies Savig-

nien en de Facies a Area zijn echter, hoewel enigszins verweerd, nog goed

te zien.

Enkele kilometers verder naar het zuiden liggen ten westen van de D67 nog

een aantal groeves.

10. La Roberdière x = A45,l y = 275,5 dit is een flinke groeve die nog

in bedrijf is. Het profiel loopt tot in de grove onderste lagen van de Fa-

cies Savignien. Veel vistanden en schildpadresten.

11. La Fontaine (Savigné) deze is geegaliseerd. De groeve 12. Bois Marion

aan de oostzijde van de D67 is ook geegaliseerd en ingeplant.

Tussen Rille en Savigné ligt aan de noordzijde van de D49 het groevekomplex

13. La Gué de Gré. De groeves zijn overgroeid en als visvijvers in gebruik.

Iets westelijker hiervan ligt het groevekomplex Les Croix aan de zuid-

kant van de D49 x = 444,5 y = 273,8. De groeves zijn nog in gebruik. De

diepste delen staan onder water. Hier is een leuk profiel te zien in het

bovenste gedeelte van de Facies Savignien, rijk aan bryozoen en kleine

pectenachtigen. De rest van de molluskenfauna is door ontkalking verdwenen.

De groeves 15. La Pénétrie en 16 Les Maridonneaux langs de D69 tussen Hom-

mes en Savigné zijn ook geëgaliseerd en als visvijvers ingericht.

Tussen Cléré-les-Pins en St. Symphorien ten noorden van de D70 ligt de

groeve 17. Berthelière
o

x = 450,4 y = 270,3. Dit is een oude vervallen

groeve met afgestorte en overgroeide taluds. (M 64. pli. 14)

Amberre

Voor de zondagexkursie stond een groevekomplex op het programma. Het gigan-

tische komplex in de Facies Pontilévien bij Amberre, X = 433,1 y = 197,3,

ten zuidwesten van Mirebeau. (M 68, pli. 3 en topogr. kaart 17-26 Mirebeau)

De groeves liggen rond de kruising van de D24 met een zandweg naar het "Sta-

de d'Amberre" 2 km ten Z.W. van Amberre. De situatie is sedert 1976 nauwe-

lijks veranderd. De nu volgende beschrijving en de bijbehorende figuren zijn

grotendeels ontleend aan Janssen 1976.

Het komplex bestaat uit een groot aantal grotere en kleinere groeves, de

belangrijkste zijn in fig. 5 en 6 aangeduid met 1, 2 en 3, de andere zijn

grotendeels dichtgestort of niet interessant.

De groeve 1 (fig- 5.) is een kleine groeve die nu geheel is dichtgegroeid.

Ook de wand die in 1976 nog goed zichtbaar was is nu overwoekerd met vege-

tatie. Er waren nog enkele "schuttersputjes" waaruit eventueel materiaal

gedolven kon worden.

In het meest oostelijk deel van groevekomplex 2 (zie fig. 5) is de boven-

grens van de zandige afzetting, die bij groeve
1 zichtbaar was, en het kon-

takt met de erboven liggende afzetting. Fig. 7 geeft hiervan een schema-

tisch beeld. In deze groeve is het zand vrijwel geheel ontkalkt, in de zan-

den zijn vage scheve gelaagdheden te zien. Met een scherpe grens gaat het

zand over in een afzetting bestaande uit verkitte grove kwartszanden die

plaatselijk veel grind kan bevatten. De verkitting is op sommige plaatsen

minder sterk. Dit was o.a. het geval op punt C fig. 5. Veel exkursiegangers

hebben hier een behoorlijke kollektie mollusken kunnen verzamelen. Voorna-

melijk middelgroot tot klein materiaal dat behoorlijk geconserveerd was.

Groevekomplex 3 (fig- 6) is geheel uitgegraven in grove kwartszanden.

Langs de inrit tot deze groeve is een fraai ontwikkelde megaset te zien

(grootschalige scheve gelaagdheid)(zie fig. 8). Het sediment van deze mega-

set is buitengewoon sterk verkit. Naar onderen toe wordt de verkitting

minder, vooral onder de harde kalksteenbank bij F en H. Hier bevat het se-

diment ook weer fossielen, die zonder gevaar verzameld kunnen worden.



Fig. B. Groeven noord-uestelijk van

de D24 te Amberre.

(fig. 5 en fig. 6 passen aan elkaar)

Fig. 5. Groeuen zuid-oostelijk uan de 024 te flmberre.

Fig. 7. Schematisch beeld wan de wand fl-B-C"?n groeve complex 2 (zie fig.5)

Fig. 8. Schematisch beeld van de wand D-E-F in groevecomplex 3

(zie fig. 6.)
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Vooral bij punt H viel deze keer op een oesterbank een groot aantal, rede-

lijk gave en prima gekonserveerde, grote exemplaren van 'n Conus-soort te

verzamelen. Verder uiteraard veel Ostrea, Cardita, Spondylus en gave exem-

plaren Lutraria.

Verzamelen op dit punt had ook het voordeel dat je heerlijk in de schaduw

zat. De lieden die bij punt C in groeve 2 bezig waren waanden zich soms in

een sauna, zo heet was het daar. Volgens Werner Lappann is het gezond om

in de bloedhitte gaten te zitten graven, dan hoef je tenminste niet te gaan

trimmen. Hij was dan ook de enigste die het uren in dat gat heeft volge-
houden .

Tegen 4 uur waren de meeste verzamelaars en zonaanbidsters weer richting
Grand Pressigny vertrokken om daar in de kroeg te horen te krijgen dat de

Bierre pression op was, flessen waren er nog wel, gelukkig.
In het begin van de avond kwam de plaatselijke archeoloog Jules op de kam-

ping een demonstratie geven van het maken van vuurstenen werktuigen.
Met ferme tikken van een speciaal daarvoor vervaardigd stuk ebbenhout, bot

(dijbeengewrichtsknobbel) of een stuk steen (zachter dan vuursteen) sloeg

hij stukken en schilvers van een groot stuk ruw vuursteen. Na een stief

kwartiertje meppen, vergezeld van een uitgebreide uitleg, had hij het stuk

vuursteen al aardig weten om te vormen tot een bruikbare vuistbijl. Van

een ander stuk vuursteen sloeg hij op een speciale wijze kleine en grote
schilvers en vormde deze om tot krabbertjes en pijlpunten. De totale voor-

stelling duurde zo'n kleine 2 uur.

De latere uurtjes van de avond werden zoals gebruikelijk doorgebracht in

ons stamcafé dat luisterde naar de wijdse naam "Hotel du Commerce". De

"Patron" nodigde ons deze avond uit om op 2e
paasdag met hem een glas

"kir" te drinken, tenminste als we om 9 uur zouden komen in plaats van pas

na tienen zoals we dat gewend waren. We beloofden op tijd te zullen zijn.

Pontlevoy en Thenay

Maandag, 2e paasdag, de exkursiedoelen lagen nu rond Pontlevoy en Thenay,
de typestreek van de Facies Pontilévien. (fig. 9.). Bij de watertoren iets

ten noorden van Pontlevoy aan de D764 hadden de meeste exkursiegangers
zich rond half elf verzameld. Aan de "voet" van de watertoren, aan de oost-

zijde van de D764 ligt de groeve Le Four a chaud (coord.: x = 518,9 y =

267,0). Deze groeve is al jaren niet meer in gebruik en is sinds kort geo-

logisch reservaat. In deze groeve is een profiel te bewonderen dat algemeen
wordt beschouwd als het stratotype van de Facies Pontilévien.

De bodem van de groeve bestaat uit Calcaire de Beauce (Aquitanien). De top

hiervan is aangetast door borende- en holtebewonende mollusken (o.a. Aspi-

dopholas). Dit is op enkele plaatsen in de groeve nog te zien. Van deze

groeve is (uit de literatuur) bekend dat in verweringsgaten in deze calcaire

plaatselijk 'n zand voorkomt met botten en tanden. Dit zand, dat overeen-

komt met de continentale Sables de Sologne (Burdigalien), was tijdens ons

bezoek niet te zien. Ook de basislaag van de Facies Pontilévien was niet

te zien (overstort). Deze laag hebben we in 1976 nog wel kunnen bekijken. •

De laag bestaat uit matig grove tot grove kwartszanden met veel vuursteen,

verspeelde brokken kalk en veel exemplaren van Ostrea crassissima. Wel te

zien was het pakket, bestaande uit matig fijne zanden met veel zandsteen-

platen. Deze platen zijqbntstaan door het neerslaan van calciumcarbonaat

in de vorm van calciet (Oplossingsprodukt van onze geliefde schelpen).

In de zanden waren ook zeer fraaie sedimentaire strukturen te zien, o.a.

visgraatstrukturen en schevegelaagdheden. Na de nodige plaatjes te hebben

geschoten verkaste het gezelschap richting Thenay.
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Hier werd het grote groevekomplex Le Mince aangedaan (coord.: x = 522,4

y = 265,5). Dit groevekomplex ligt langs de weg richting Choussy enkele

kilometers ten oosten van Thenay en bestaat uit een aantal min of meer los

liggende kleine en grote gaten. Het oostelijk gat was geegaliseerd, de weste-

lijke groeve was nog in bedrijf en in een gedeelte tot ± 15 m diep uitge-

graven. De groene klei die hier onder de witte pontilévienzanden zit was

niet in situ te zien. Er lagen wel kleine hoopjes van dit spul her en der

op de groevebodem, ten teken dat ze de kleilaag af en toe raken bij het

uitgraven. De onderste 2 meter van de Facies Pontilévien bestaat hier uit

fijne kwartszanden met plaatselijk wat onduidelijke geulstrukturen. In dit

pakket kwamen soms nivo's voor met marine (pholassoorten), brakke (ceri-

thium-achtige) en terrestrische (Cepaea) elementen. Dit materiaal is deels

breekbaar (pholadidae) maar goed gekonserveerd.
Op deze zanden lag, gescheiden door een basisgrind met onder andere afge-
rolde Pholadidae en Cerithidae, een pakket zand met zeer veel scheve ge-

laagdheden en geulopvullingen (getijdewerking). Hierop lag dan een pakket

matig grove tot grove zanden met aan de top grootschalige, schevegelaagd-
heden (megasets) met verharde banken. Onder deze verharde banken zat een

echte falun met zeer veel mollusken die redelijk gekonserveerd waren. De

grotere exemplaren waren echter voornamelijk in fragmenten te bewonderen.

De middelgrote exemplaren Murex, Conus en Ficus en soms een Cypreae werden

niettemin met veel enthausiasme in de doosjes geborgen.
Een klein aantal exkursiegangers bracht in de loop van de middag nog een

bezoek aan een kleine groeve die bekend staat als Moulin de Charenton.

Deze groeve ligt ten zuiden van de D30 tussen Thenay en Pontlevoy, coord.:

x = 519,8 y = 265,1, voor nauwkeurige plaatsbepaling zie fig. 10.

Fig. 9. Groeven in de omgeving van Pontlevoy èn Thenay.
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In deze kleine ontsluiting was

een 3 meter hoog profiel te

zien dat bestond uit matig fijn
kwartszand met veel kleinscha-

lige sedimentaire strukturen,

onder andere schevegelaagdhe-
den en iets dat door Arie Jans-

sen (1876) "flaser- en linsen-"

achtige strukturen werd genoemd.
In deze zanden zat een goed ge-

konserveerde, uiterst fijne

molluskenfauna, die zeer rijk
aan soorten is.

Vooral het onderste deel van

het profiel zou volgens Jans-

sen (1976) interessant zijn

voor wat molluskeninhoud betreft

Dit nivo werd tijdens ons be-

zoek echter niet goed bekeken,

W.T.K.G.!! (= weer te kort ge-

graven). Dit betekend dus weer

terug om beter te graven.

In de omgeving van Pontlevoy en

Thenay ligt nog een aantal groe-

ves, enkele daarvan zijn door

Anton tijdens de voorexkursie

bezocht, (zie fig. 9)

Sambin, Les Gains X = 522,3

y = 272,3. Dit dorp staat niet

aangegeven in fig. 9. Het ligt
6 km ten noord-oosten van pont-

levoy. Eén km ten N.O. van het

dorp langs de weg naar Savon-

nière bevindt zich een groeve

die niet meer wordt uitgegra-

ven, maar wordt dichtgestort

met huisvuil.

Pontlevoy, Les Marnières. Aan weerszijden van een landweg die tegenover de

al eerder genoemde watertoren op de D76A uitkomt liggen 2 groeves. De noor-

delijke grote groeve is een vuilnisstortplaats waarvan de wanden zijn over-

groeid. De oostelijke wand van het kleine, meer zuidelijk gelegen gat, heeft

nog een schoon profiel in de pontilévien kwartszanden met schuine gelaagd-
heden. De rest is met vuilnis overstort.

Thenay, Les Gandes x = 521,6 y = 266,4. Ongeveer 1 km N.O. van het cen-

trum langs de weg naar Phages, enkele vervallen en gedeeltelijk met vuil

volgestorte gaten. In een gedeelte was nog een ontsluiting in het basisgrind

van de Facies Pontilévien met veel grote oesters en afgerolde unio-achtigen.
Thenay, La Rangière. Oostelijk van Thenay ligt ten zuiden van de D30 (x =

523,1 y = 266,0) een flinke groeve die nog in bedrijf is. Het pakket met

veel scheve gelaagdheden en geulopvullingen is hier ontsloten. In het oos-

telijk deel komt ook nog het nivo voor met Pholas en Cepaea.
Thenay, Les Creusiaux x = 521,1 y = 265,0. Verlaten groeves met vuil op-

gevuld en afgestorte taluds.

Fig. 10. De klassieke vindplaats bij Moulin de

Charenton.
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Tenslotte nog wat over het gebied bij Doué la Fontaine (M 64, pli 11 en 12,

top. kaart Saumur 16-23). Dit gebied werd tijdens de exkursie niet bezocht,

de gegevens werden verzameld tijdens de voorexkursie.

Noyant la Plaine, Les trois Chopines. x = 397 y = 256.

Ten zuid-westen van de N761 halverwege tussen Noyant la PI. en Ambillou Ch

ligt een groeve met witte en gele zanden met zeer veel bryozoen, die rijk
is aan kleine pectiniden, brachiopoden en zeeegels. De uit calciet bestaande

mollusken zijn door ontkalking verdwenen. Deze zanden worden in de nieuwere

literatuur tot het Rédonien gerekend. Oudere auteurs rekenen deze afzettin-

gen tot het Mioceen supérieur. Het probleem is echter dat het Rédonien vroe-

ger ook wel eens tot het Mioceen supérieur werd gerekend. Of het spul uit

deze groeve nu van miocene dan wel pliocene ouderdom is, is ons vooralsnog

onduidelijk. Het grootste deel van de groevebodem stond onder water en

omvat een aantal visvijvers. In het westelijke deel wigt de formatie uit

op de mesozoische ondergrond die hier oploopt.
De mesozoische afzettingen bestaan uit groene fijnzandige kleien die rijk

zijn aan kleine Gryphaea-soorten.

De groeves bij Done la Fontaine zijn wegens tijdgebrek niet bezocht. Voor

belangstellenden volgt hier nog wat informatie.

Aan de noordzijde van de N761 richting Montreuil ligt ongeveer 2 km buiten

Doue een aantal groeves met miocene zanden (Facies Savignien) x = 432

y = 247.

Rest ons nog alle deelnemers van harte te bedanken voor hun gezellige aan-

wezigheid. Tot een volgende keer.
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Kaarten: Michelin, Carte a 1/200.000 N° 64 en 68.

Carte de France 1:50.000, bladen: 16-23 Saumur

17-22 Noyant
17- Mirebeau-en-Poitou

18- St. Maure-de-Touraine

19- Loches

20 22 Montrichard.

TENTOONSTELLING IJSTIJD - REISTIJD

Deze expositie wordt van 2 juni tot en met 21 oktober in de Drenthehof te

Orvelte gehouden. Deze tentoonstelling is ingericht in samenwerking met de

Nederlandsche Geologische Vereniging en heeft het landijs als transporteur

van stenen als onderwerp. Er zal dan ook een keur aan zwerfstenen en ver-

plaatste fossielen te zien zijn. Behalve een overzicht van stenen die in

noord Nederland gevonden zijn in de afzettingen uit de ijstijden wordt

een beeld gegeven van de herkomst en het transport van de stenen.

Nagenoeg alle geëxposeerde voorwerpen zijn bijeen gebracht door amateur-

geologen en in bruikleen afgestaan voor deze expositie. Informatieve teksten,

foto's en tekeningen maken er een overzichtelijk geheel van.

De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen tijdens de openingsuren van

het monumentendorp. Op werkdagen van 9.30 - 17.00, op zaterdagen, zon- en

feestdagen van 11.00 - 17.00 uur. De expositie is niet gratis.
Nadere infotmatie bij Stichting Orvelte, Dorpsstraat 3 te Orvelte, tel.

,

05934 - 334 of 335.


