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Weer te kort gegraven

Cuise-la Motte (Dép. Oise)

Om de typelocaliteit van het Cuisien te beschermen is op last van het Franse ministerie van

milieu een groot hek neergezet. Toegang is alleen mogelijk voor Franse onderzoekers.

Amateurs en buitenlandse onderzoekers zullen het moeten doen met het informatiebord dat

bij het hek is neergezet. De bewoner van een nabijgelegen woning houdt de ontsluiting in

de gaten en schijnt er niet voor terug te deinzen zijn geweer op illegale gravers leeg te

schieten.

Damery (Dép. Marne)

Wat al jarenlang te verwachten viel is nu helaas werkelijkheid geworden: de grote groeve

van Damery is vanaf begin september van dit jaar verboden terrein voor fossielenjagers.
De eigenaar van de groeve was het na de talrijke ongelukken in de afgelopen jaren zat en

heeft de groeve hermetisch afgesloten. Niemand komt er meer in, ook beroeps-

paleontologen niet. Het terrein wordt scherp in de gaten gehouden en ’s nachts en in het

weekend wordt het bewaakt door een aantal rottweilers.

Dommiers (Dép. Aisne)

Deze bij slechts weinigen bekende vindplaats is ook niet meer. Al geruime tijd wordt de

groeve gebruikt als stortplaats, o.a. door de stad Soissons. Het is niet meer mogelijk de

onder in de groeve aanwezige lenzen met Cuisien-materiaal te bemonsteren. Het was altijd

flink zoeken om zo’n lens te vinden, maar de beloning was altijd geweldig. Elke lens

bevatte een fauna die nog beter geconserveerd en nog rijker was dan die uit de ontsluiting

bij St.Gobain. De gravers onder u die daar ooit de spa in het spoorwegtalut hebben

gestoken weten wat dat betekent.

Vroeger was de rubriek Weer te kort gegraven/Waar te komen graven regelmatig in

Afzettingen te vinden. De laatste jaren is het bij enkele bijdragen gebleven. Wij als

redaktie zijn dan ook bijzonder gelukkig dat we deze keer een groot aantal locaties in

negatieve maar gelukkig ook positieve zin de revue kunnen laten passeren. Enige tijd

geleden ontvingen wij namelijk een brief van een van de Franse leden waarvan we de

inhoud van groot belang achten voor allen die het Bekken van Parijs tot hun

verzamelgebied rekenen. Erin wordt melding gemaakt van het (in één geval bijna)

ontoegankelijk maken van enkele bekende ontsluitingen ten noordoosten van Parijs.


