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Jaarverslag 1993 geologisch secretariaat

De pinksterexcursie vond door gebrek aan belangstelling (3 opgaven) niet plaats. Adrie

Burger deed zijn voorbereidende werkzaamheden voor niets. Het Nederlands-Duits

grensgebied van Twente en Twistringen is blijkbaar niet populair.
Voor het werkkamp dat in 1992, op initiatief van Frank Wesselingh weer nieuw leven

werd ingeblazen, was dit jaar geen deskundige leiding voorhanden en moest daarom van

het programma worden gehaald.
De najaarsexcursie werd gehouden in het weekeinde van 11 en 12 september. Het betrof

een samenwerking tussen de WTKG en de Belgische Vereniging voor Paleontologie

(BVP). Te Heist-op-den-Berg (België) werd met groot materieel een ontsluiting gegraven

in een weiland om de Zanden van Zonderschot (Mioceen) te ont-sluiten. Kristiaan

Hoedemakers van de BVP deed de onderhandelingen met grondeigenaar en graafbedrijf.

Door zijn uitstekende werkzaamheden konden WTKG en BVP leden voor een relatief laag

bedrag een weekend naar hartelust zeven. Het enige probleem was de grote drukte op

zaterdag. Hierdoor ontstonden er files voor het zeefwater en liepen enkelen een nat pak op

door hun ongeduld. Zondag was er echter nog steeds veel sediment en waren er nog maar

weinig noeste werkers. Er namen 51 WTKG-ers deel aan dit evenement tegen betaling van

50 gulden per verzamelaar. Het soepele verloop van deze happening gaf aanleiding voor de

planning van een nieuwe graafaktie.

Excursieleiders, verslagschrijvers en deelnemers allen hartelijk dank voor uw inspanningen

en belangstelling.

Namens de excursiecommissie

Lenard+M.B. Vaesseni, geologisch secretaris.

De excursiecommissie die in 1991 werd gevormd wijzigde in 1993 niet en bestaat dus nog

uit Adri W<. Burger, Anton C. Janse en Lenard M.B. Vaessen.

Deze commissie organiseerde het verslagjaar 3 excursies. De Paasexcursie (9-12 april)

ging naar het Loirebekken in Frankrijk. Deze streek werd 10 jaar geleden voor het laatst

door een WTKG excursie aangedaan. Een voorexcursie was dan ook hard nodig. Anton en

Mar Janse namen deze taak op zich. Anton trad ook op als excursieleider. De 20

deelnemers kampeerden in Le Grand Pressigny, ongeveer 60 kilometer ten zuiden van

Tours. Er werden voornamelijk klassieke vindplaatsen bezocht waar de beroemde ’Faluns

de Touraine’ (Mioceen) nog ontsloten zijn (Amberre, Ferrière Larcon, Pauvrelay). Bij

Brigné werd een oud groeve complex bezocht met afzettingen uit het Redonien (Mio-

Plioceen). Een van de excursiedeelnemers vond bij Manthelan een nieuwe, waarschijnlijk

tijdelijke, ontsluiting met de Facies Pontilevien (Mioceen). Deze ontsluiting bestond uit een

klein gat in de akkers en kon door de excursiegangers slechts in kleine groepjes worden

bezocht. Ondanks het, voor deze streek, slechte weer, kan op een geslaagde excursie

worden teruggezien.


