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Verslag van de geologisch secretaris over 1985.

Het zomerkamp in de Aquitaine bleek aan de verwachtingen te voldoen. Hier-

voor had Arie Janssen een gidsboek met meer dan 50 vindplaatsen gemaakt.
Aan de hand hiervan zijn gedurende twee weken door een dozijn WTKG-ers en

hun familieleden een groot aantal lokaties bezocht en bemonsterd. Een groot

aantal punten is echter nog niet bezocht, zodat een dergelijk evenement

in de toekomst nog tot de mogelijkheden hoort.

De najaarsexcursie is niet het kaartblad Alkraaar-west geworden. De reden

daarvoor was tweeledig: een groot aantal fraaie profielen in de nieuwgegra-

ven ruilverkavelingssloten was na de zomer overgroeid en de excursieleider

was juist in deze periode aan het verhuizen naar zijn nieuwe standplaats.

Dank zij het initiatief van Hans Niesen kon er een excursie naar Langeboom

(gem. Mill) gehouden worden. Hier was Plioceen schelpmateriaal te vinden,

uit een zandwinput omhooggebracht.
Het verslag hiervan treft u elders in dit nummer aan.

Het totale deelnemersveld van de excursies, inclusief gezinsleden en intro-

ducées was dit jaar 80 personen.

Van de vijf voor dit jaar geplande excursies zijn er drie succesvol verlo-

pen, twee ervan zijn wegens gebrek aan belangstelling afgelast. De Zuid-

Limburg excursie, gekoppeld aan een lezingendag en het boor-weekend met

Pinksteren. Wellicht waren dit voorjaar te veel evenementen in een te kort

tijdsbestek geprogrammeerd.

De Paasexcursie in de omgeving van Reims was een goede publiekstrekker. De

temperatuur liet deze keer niet te wensen over, maar de eerste dag viel

letterlijk in het water. De overvloedige regen dunde het deelnemersveld.

De volhouders hebben de volgende dagen wel loon naar werken gehad, want

naar het einde van het weekend verbeterde het weer en kon het
programma

zonder mankeren worden afgewerkt. Lennard Vaessen had een dikke excursie-

gids gemaakt met achtergrondinformatie van de te bezoeken vindplaatsen;

een waardevol initiatief!
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Hetprogramma voor 1986 is voor de Paasexcursie naar Normandie nog een pro

bleem, de zandgroeves die bezocht zouden worden zijn met vuilnis volgestort,

waardoor het profiel niet meer te zien is. De kustlokaties zijn zo vroeg

in het jaar niet te betreden, aangezien het Tertiair hier hoog boven water

op het mesozoïsche klif ligt is het na de natte winterperiode uitgesloten

om zonder levensgevaar hiernaar te gaan kijken.

De Pinksterexcursie gaat naar het Bekken van Mons, een gidsboek hiervoor

wordt in Mededelingen no. 1 voor 1986 gepubliceerd.

De plannen voor een zomerkamp eind juli liggen in Denemarken, waar een groot

aantal Oligoceen ontsluitingen bezocht kunnen worden.

Voor het najaar staat een excursie naar Noord Frankrijk op het programma,

waar Adri Burger en Tom Meijer interessante Pleistoceen vindplaatsen

kennen.

Tot slot nog de vaste oproep aan alle leden: Heeft u goede ideeen voor een

excursie of kent u een interessante lokatie? Geef ze door aan uw geologisch

secretaris

Anton Janse.


