
-45-

van de geologisch secretaris

Pinksterexkursie 6-8 juni 1987

PROGRAMMA:

Zaterdag 6 juni om 11.00 uur verzamelen in de groeve Heem aan de oostkant

van het dorp Herzeele. Herzeele ligt iets ten noorden van de autoweg A 25

van Lille naar Duinkerken op ongeveer 20 km voor Duinkerken.

* 11.00 - 15.00 uur groeve Heem te Herzeele. Hier is de zgn. Izemberge
Crack ontsloten.

* 15.00 - 18.00 uur. Na een autorit van ongeveer 30 min. zal bij Izemberge

een boring gemaakt worden in de Izemberge Crack.

* Vanuit Izemberge gaat de tocht door naar Escalles waar gekampeerd zal

worden. Naast de kamping ligt een hotelletje waar desgewenst ook kan

worden overnacht.

* zondag 7 juni om 9 uur vertrek vanaf de kamping voor een wandeling naar

het pleistocene klif op het strand bij Sangatte.
* 12.00 - 14.00 lunch op de kamping.

* 14.00 Wissant, zandgroeve met fluviatiele zanden en estuariene klei.

Daarna bij Cap Gris Nez kijken naar recente travertijnvorming, gevolgd

door een wandeling langs het strand in de richting van Wissant waarbij

aandacht zal worden besteed aan jong holocene afzettingen.
* maandag 8 juni om 9 uur vertrek vanaf de kamping om de "Noir Motte" uit

het "Diestien" te bekijken en/of eocene afzettingen in de omgeving van

Wissant.

OPGEVEN: zo spoedig mogelijk, bij Adrie W.Burger, tel. 02207-13244

MEERIJDEN:bij voldoende belangstelling huurt Adrie een minibus waarin

8 personen meekunnen.

Kosten: f 80,- per persoon. Hiervoor zo spoedig mogelijk opgeven bij:

Adrie W.Burger tel. 02207 - 13244

Pieter soutmanlaan 18, 1701 MC Heerhugowaard

MEER INFORMATIE: bij Adrie Burger.

ZOMEREXKURSIE JULI/AUGUSTUS

Het exkursiegebied ligt ditmaal in het westelijk deel van het Loiregebied

in Frankrijk. Tussen Angers, Nantes en Rennes en zuidelijk van Nantes.

Het is de bedoeling een serie vindplaatsen te bezoeken met fossiel materiaal

uit het Redonien (Laat-Plioceen), dat hier nauw aansluit op het Tortonien -

Serravalien (Laat en midden Mioceen) materiaal uit de Touraine.

De exkursie wordt gekoordineerd door Arie W.Janssen. Bij hem kunt u infor-

matie krijgen omtrent het exkursieprogramma en de plaats(en) waar gekampeerd

zal worden. In verband met reservering van voldoende kampeerruimte dient u

zich voor 15 juni bij hem op te geven.

A.W. Janssen
, Koraalzwam 9

2403 SP Alphen a/d Rijn
tel.: thuis 01720-22089

werk 071-124741.

Pleistocene afzettingen van noord-west Frankrijk o.l.v. Adrie Burger en

Tom Meyer.


