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Waar te komen graven

Roy-St.Nicolas (Dép. Aisne)

Rij vanaf de N31 (Compiègne-Soissons) bij

Cuise-la Motte naar het zuiden. Via St.Etienne-

Roilaye en Chelles komt u in Roy-St.Nicolas.
Net ten zuiden van het dorpje leidt een

onverhard pad richting Taillefontaine. Volg dit

75m: aan de rechterhand ligt een kleine

ontsluiting in het Cuisien, zanden van Cuise,

niveau d’Aizy. De fauna komt volledig overeen

met die in hetzelfde niveau van de ontsluiting te

Cuise-la Motte; de conservatie is beter.

Verzamelen is hier goed mogelijk, mede dankzij
het beekje dat hier stroomt en waarin

gemakkelijk kan worden gezeefd. Het loont

waarschijnlijk de moeite om op de helling van

de heuvel een profiel vrij te maken. Het

vermoeden bestaat namelijk dat hier wel eens

een volledig pakket Yprésien aanwezig zou

kunnen zijn.

Bout de Vaux (Dép. Oise)

De ontsluiting is te bereiken door bij Vic-sur-

Aisne de N31 te verlaten. Rij door het dorp

richting St.Christophe-è. Berry en ga daar

richting Autrêches. Ruim een kilometer na de

kerk van Autrêches is er een weg naar rechts.

Rij die in en sla meteen linksaf het erf van de

daar gelegen boerderij op, alwaar de ontsluiting

zich op de bodem van de enorme voormalige

mestput bevindt. Bij het uitruimen van de put en

het verwijderen van de betonnen bodem

kwamen uitzonderlijk rijke lagen uit het

Midden-Lutétien aan het licht, een unicum in

deze streek.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. In dezelfde brief wordt ook melding

gemaakt van een drietal nieuwe ontsluitingen. Afgaande op de berichten wordt het verlies

van bovengenoemde vindplaatsen ruimschoots goed gemaakt door deze nieuwe locaties.
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De plaatselijke onderwijzer (monsieur Gilles Papinot, een fossielenverzamelaar) werd er

bij gehaald. Hij zag onmiddellijk het belang van de ontsluiting en kwam met monsieur

Émile Dégonflard, de eigenaar, overeen dat de put alleen door hemzelf en door mensen

aan wie hij toestemming heeft gegeven mag worden bemonsterd. Alleen mensen die bereid

zijn de bemonstering en verdere verwerking in groepsverband aan te pakken (hetgeen moet

resulteren in een omvangrijke publicatie) krijgen toestemming van hem. Voor serieuzè

WTKG-ers is het zeker aan te raden op dit aanbod in te gaan, aangezien de fauna nu al,

naast zo’n 1200 soorten mollusken, ook een dertigtal soorten haaietanden heeft opgeleverd.

Belangstellenden kunnen een in het frans of engels gestelde brief sturen naar: G. Papinot,

23, Rue du Vallé, 02649 Autrêches, Frankrijk.

Etang des Aubepines, Forêt de Vassy (Dép. Marne)

Deze locatie behoort tot de best bewaarde

geheimen van de Franse verzamelaarswereld. Al

tientallen jaren wordt hier verzameld zonder dat

hierover iets naar buiten is gekomen. Gelukkig

voor de WTKG geeft ons Franse lid (die om

begrijpelike redenen niet met zijn/haar naam in

Afzettingen wil) in de al eerder genoemde brief

dit geheim prijs.
De locatie bevindt zich in het Forêt de Vassy,

ca. 30 km ten westen van Epemay. Hij is te

bereiken door bij Mareuil-le-Port de N3 te

verlaten en naar het zuiden te rijden via de D23.

In Igny-Comblizy neemt u de D18 naar

Mareuil-en-Brie en daar de Dll richting le

Baizil. Daar moet u, op het punt waar op het

kaartje ’240’ staat linksaf slaan, een onverharde

weg op. Aan de bosrand kunt u parkeren. Het

meer ligt een paar honderd meter verderop in

het bos.

Het bijzondere van het meer is, dat het grotendeels is ontstaan door verzamelaars-

activiteiten. Het is dan ook de moeite waard wat hier te vinden valt. In de loop der jaren is

er een werkelijk unieke Auversien-fauna (Sables d’Auvers) uit het gat tevoorschijn

gekomen van een rijkdom en conservatie die zijn weerga niet kent in het Bekken van

Parijs. Verzamelen gaat uiterst eenvoudig: de fossielhoudende laag ligt 30 cm onder het

oppervlak en zeefwater is overvloed aanwezig. Wie gaat er als eerste heen en laat eens wat

zien op een WTKG-vergadering??


