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Pasen 2001

Anton Janse*

Gekampeerd werdop de camping ‘Campix’ nabij St. Leu-

d’Esserent, een plaatsje aan de noordoever van de Oise.

Het kampeerterrein is gesitueerd in een oude Lutetien

groeve die reeds lange tijd niet meer als zodanig in ge-

bruik is en nu gevuld is met struweel en een grootaantal

standplaatsen in een terrassen ambiance.De kampeerplaats

was tevens uitgangspunt voor de excursiedoelen.

Vrijdag 13 april druppelden in de loop van de dag de deel-

nemers binnen.Aangemoedigd dooropen vooijaarsweer

was het voor de meesten een lust om voor de eerste keer

in het seizoen ‘onderzeil te gaan’.

Zaterdag 14 april. Een zonnige dag, goed om een flinke

rit te maken naar Isles-les-Meldeuses om daar een groot

zandgroeve-complex te bezoeken.

Ter plekke bleek dat het actuele groevefront met lood-

rechte wanden zich maar in een kleine hoek bevond. Ver-

zameldwerd hoofdzakelijk op de puinwaaier aan de voet

van de wand. Hoger gelegen situ-lagen waren niet bereik-

baar. De rest van het groeve-complex was ‘landschappe-

lijk aangepast’ conform de huidige regels van het BRGM.

Nieuw ingeplant met afgevlakte taluds.De eigenaar wordt

niet direct blij als hier door verzamelaars in gegraven

wordt!

Enkele kilometers noordoostelijk ligt langs de weg nog

een kleinere groeve, in dezelfde formatie. Hier is doorde

deelnemersmet succes verzameld en gemonstérd.

Zondag 15 april. Gedaan met het fraaie vooijaarsweer.

Regen uit een dikke grijze lucht. Dit moedigtook nietaan

om bij de tent te blijven zitten, dus op naar Auvers-sur-

Oise. Even ten noorden van deze plaats, die bekendheid

heeft verworven door Vincent van Gogh, ligt een groot

verlaten en begroeid groeve-complex. Typelocatie voor

het Auversien. Gestoken in regenpakken ging een klein

aantal moedige gravers aan de slag. Voordeelvan ditweer

is dat je geen last van het stuiven hebt.

Na een uurtje gezamenlijk spitwerk de fossielrijke laag

blootgelegd en naar hartelust verzameld. Na de middag

brak de luchtopen en konden de natte spullen drogen.

Maandag 16april. Gelukkig droog, een frisse noordwester-

bries moedigt de menigte aan om er stevig tegenaan te

gaan. Bezocht wordeneen verlatengroeve ten oosten van

la Chapelle-en-Serval, net na het viaductover de A 1, ver-

volgens de nog in bedrijf zijnde groeve le Guèpelle. Deze

groeve ligt ten westen van het dorpje St-Witz, vlak bij de

afrit nr. 7 van de A 1. Wanneerer gewerkt wordt in deze

groeve is het beslist niet toegestaan daar te verzamelen.

Dankzij het Paasweekeinde waren er geen werkzaamhe-

den en kon naar hartelust worden verzameld. Door de

groep is hier dankbaargebruik van gemaakt, diverse da-

gen is op de terugweg naar de camping nog een overge-

bleven monsterzak gevuld. Hierna was het georganiseerde

deel van de excursie ten einde. Na afscheid genomente

hebbenging eeniederweerzijns weegs. Op weg naar huis

of terug naar het kampeergebeuren om nog enkele dagen

leuke dingen te doen.

Terugblikkend kan ik constaterendat het nog steeds loont

om in dat gebied te verzamelen. De mogelijkheden zijn

schaarser dan in het ‘rijke’ verleden, er zijn meer restric-

ties, meestal wel te begrijpen als je ziet wat collega-‘ver-

zamelaars’ hebbenaangericht. De uitvalsbasis was prima,

een camping met de mogelijkheid om een echtkampvuur

te maken is in Europa met een kaarsje te zoeken. Bij re-

gen is er de mogelijkheid uit te wijken naar een ruime

recreatiezaal metopen haard om daar je stookdrift bot te

vieren.De sfeer in de groepis uitstekend geweest. Kortom

wekunnen terugzien op een geslaagde excursie. Met dank

aan StefMermuys, die de voorbereidingen op papier heeft

gezet en aan Robert Marquet die de dagen voor ons be-

zoek in het terrein de mogelijkheden heeft verkend.

Tot slot nog een opmerking mijnerzijds; de verslagleg-

ging van het gebeuren is misschien nietop de exacte ma-

nier die jullie van mij gewend zijn. De reden daarvan is

dat bij een auto-inbraak na de excursie o.a. mijn veldboek

is geroofd. Hierin stonden mijn aantekeningen van een

dikke 20 jaar veldwerk. Dit verlies is door geen enkele

verzekering te compenseren. Dat ik hiervan baal is voor-

zichtig uitgedrukt!

Briefte, 27 mei 2001.

*Anton Janse, Gerard van Voomestraat 165, 3232 BE
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De WTKG excursie werd gehouden naar de Bartonien-

afzettingen (Eoceen) in het noordwestelijke deel van het

Bekken van Parijs. '

Deelnemers; Adriaanen WiebkeDorst, Henken Siny Bol,

Anton en Mar Janse, Hilde Bakker en partner, Henk Jan

van Vliet, HenkMulder, Yvonne Butsye, Roberten Anne-

MarieMarquet en Wim Groeneveld.


