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Septemberexcursie

Anton Janse
*

Wanneerhier toelating voorwordt verkregen wordt 4 sep-

tember een bezoek gebracht aan de Boomseklei groeve in

Kruibeke. Hieris een profiel van ruim 30 meter Rupelklei

ontsloten.

Op de top hiervan ligt het Miocene transgressieconglome-

raat, bekend onder de naam Grind van Burcht. Dit bestaat

uit gerolde fosforieten, ernstig ontkalkte schelpresten en

haaietanden.

Het is alweer lang geleden dat hier door onze vereniging

een aktiviteit is ondernomen.

In oktober 1976 is in dit gebied een kaartblad excursie

gehouden. Toendertijd was deoude zandgroeve van deKau-

ter nog in deplorabele staat. Met de handboor kon onder

een afgedekt vuilstort nog wat Plioceen materiaal worden

opgehaald.

Mededankzij inzet van de lokale vogelwerkgroep en Staats-

bosbeheer is in 1982 het oude front van de groeve weer

blootgelegd. Op feestelijke wijze is in februari 1983 dit

geologisch monument in gebruik genomen. De bezoeker

krijgt hier een indrukvan de afzettingen van Jong-Pliocene

ouderdom in dit gebied. Mede dank zij de sappige ver-

teltrant van debeheerderRichard Bleijenberg is een bezoek

meer dan de moeite waard.

Mei 1983 is ook dit gebied bezocht. Naast een Saeftinghe

wandeling, waarbij onze toenmalige voorzitter Poppe de

Boer een deskundig exposé hield over de sedimentologie

aldaarhebben we ook een uitgebreide verzameltochtkun-

nen maken in het in aanleg zijnde Verrebroekdok.

Bij de deelnemers hieraan heeft dit een onuitwisbare her-

innering nagelaten.

Tijdens het verzamelen stortte door een mankement aan

de bronbemaling een deel van de 28 meter hoge wand in.

Gelukkig naast de verzamelendemenigte, maar het gerom-

mel van zo’n instorting is een bloedstollendeervaring.

Deze keer zijn er echter geengrootschalige werken in deze

omgeving. Dus de zakkenvullers onder ons zullenmondjes-

maat aan hun trekken komen. Wellicht een klein monster

uit de Kauter, losse vondsten uit het intergetijdengebied

van Saeftinghe en kleimonsters en los geraapte zaken van

Kruibeke.

Degenen die verhinderd zijn om het verzamelen in de

Boomse klei bij te wonen, verwijs ik naar de aktiviteiten

in België, gemeld door Robert Marquet. Hierbij ligt het

accent op inventarisatievan de Oligocene molluskenfauna.

Het is de bedoeling te kamperen in de buurt van Hulst.

Kampeergelegenheden zijn in dit gebied niet dik gezaaid.

Ik moet hiervoor nog een verkennig gaan uitvoeren.

Is er echter iemand uit het lezerspubliek van dezeaankon-

diging die daareen goede stek weet, is een suggestie hier-

omtrentaltijd van harte welkom, bij Stefof ondergetekende.
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Deze excursie is gepland op 3 en 4 september 2006. Oos-

telijk Zeeuws-Vlaanderenen Belgisch Oost-Vlaanderen.

De datum is zodanig gekozen dat we voor het bezoek aan

Saeftinghe een gunstig tij hebben.

Het programma is als volgt: 3 september bezoek aan de

groeve te Nieuw-Namen.Na demiddag een wandeling door

het Verdronken Land. Beide evenementen onder debezie-

lendeleiding van Richard Bleijenberg, conservator van de

groeve en Saeftinghegids.


