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Jaarverslag van de geologisch

secretaris over 2003

De paasexcursie vond plaats in het noordelijk deel van

het Bekken van Parijs en stond in het teken van Cuisien

(Eoceen) afzettingen. Door een 20 tal deelnemers is van

18 t/m 20 april verzameld in St. Gobain,Cuise-Ia-Motte,

Attichy en Le Guepelle (Bartonien). Enkele deelnemers

hebben, op weg naar huis, nog de zandgroeve van Rollot

bezocht. Deze groeve met Thanetien zanden is nagenoeg

volgestort met huisvuil. Er is gekampeerd op de camping

te Attichy en Ressons-le-Long, ten westen van Soissons.

De laatst genoemde camping beschikt ook over stacaravans

en chalets, wat voor 12 mensen reden was hiervan ge-

bruik te maken. Ik wil hierbij Henk Mulderbedanken voor

de assistentie met het veldwerk tijdens de voorexcursie.

Ter voorbereiding op de jubileumexcursie in Miste is op

21 en 22 juni door een tiental mensen een handboor-

verkenning uitgevoerd op het land van Berenschot. On-

der een stralende zon is tussen het koren met veel enthou-

siasme geboord. Ongetwijfeld zal de mystiek van Miste

en de hoop om met het boren mooiefossielen te bemach-

tigen een rol hebben gespeeld in de inzet die werd ge-

toond. Een woord van dank aan Maarten van den Bosch

voor de gastvrijheid deze dagen.

In het weekend van 13 en 14 september en de daarop vol-

gende week is de jubileumexcursie in Miste gehouden.
Ruim honderd deelnemershebben in een ontspannen sfeer

Miocenefossielen verzameld.Het grotewerkterrein, goede

spoelmogelijkheden en een royale hoeveelheid fossiel-

houdend zand zorgden ervoor dat iedereen aan zijn trek-

ken is gekomen. Wellicht vanwege de omvang en facili-

teiten voor velen de beste Miste excursie ooit. In het bij-

zonder gaat mijn dank uit naar André Jansen en Henk

Mulder voor de assistentie tijdens de voorbereidingen en

het veldwerk. Tevens wil ik Sylvia Verschueren en Ton

Lindeman bedanken voor de assistentie tijdens het verza-

melweekend en het maken van een fotorapportage. Tot

slot wil ik Henk Berenschot, eigenaar van de grond, be-

danken voor de bereidwillige medewerking en Maarten

van den Bosch voor zijn inzet om deze excursie mogelijk

te maken.

Afgelopen jaar bestond de excursiecommissie uit Anton

Janse en ondergetekende. Nog steeds is de vacature voor

een derde persoon binnen de excursiecommissie niet in-

gevuld. Dit tekort aan organisatiecapaciteit gaat zich ui-

ten in het niet doorgaan van excursies. De geplande ex-

cursies naar de Hoge Springerplaten en het Deurganckdok

zijn daar voorbeeldenvan. Zoalselders in Afzettingen ge-

meld, is de excursiecommissie dringend aan versterking
toe.

Stef Mermuys
,
Bergschenhoek

In 2003 waren 5 excursies gepland. Een paasexcursie naar

het Bekken van Parijs, een eendagsexcursie naar Egem,
de jubileumexcursie in Miste, het Deurganckdok in Doel

en de Hoge Springerplaten in de Westerschelde. De laat-

ste 2 excursies zijn wegens organisatieproblemen (moei-

lijk uitvoerbaarmet een grote groep) niet doorgegaan.

De excursie naar Egem op 14 juni was net als de voor-

gaande jaren een groot succes. Onder de 22 deelnemers

was een flink aantal leden van de Werkgroep Geologie

van het Zeeuws Genootschap. Deze keer konden we ook

Duitse deelnemers verwelkomen. Blijkbaar is de Eocene

fauna interessant genoegom er een flinkereis voor te on-

dernemen. Er hadden zich voor deze excursie meer dan

30 mensen opgegeven. Het zeer slechte weer had geluk-

kig weinig invloed op het aantal deelnemers. In de loop

van de ochtend klaarde het weer op en werd het alsnog

aangenaam verzamelweer.


