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Jaarverslag van de geologisch

secretaris over 2006

In 2006 zijn 3 excursies georganiseerd. De belangstelling

voor deexcursies was over het algemeen goed, met uitzon-

dering van de Kaloot excursie op 1 april. Slechts 2 deel-

nemers, waarvan 1 introducé, namen de moeiteom dereis

naar Zeeland te ondernemen. Toch was Freddy van Nieu-

lande bereid gevonden om, samen met zijn vrouw, voor

slechts een klein gezelschap de excursie te leiden en het

excursieverslag te verzorgen.

De paasexcursie van 14 tot en met 17 april ging, bijna tra-

ditioneel, naar het Bekken van Parijs. Ditmaal naar de

Champagnestreek met als belangrijkste bestemming de

vindplaatsen bij Fleury-la-Rivière. Hier zijn nog steeds

voldoende mogelijkheden om met een groep te verzame-

len. Een aantal van de circa 20 deelnemersheeft in klei-

nere groepjes de nabijgelegen vindplaatsen bij Arty, Ven-

teuil, Damery, Pourcy, de wijngaarden bij Fleury en tol

slot een tijdelijke ontsluiting langs de D22 ten noorden

van Fleury bezocht. Net als in 2004 werd er gekampeerd

op de boerderij camping te Vandières. De excursieleiding

lag in handen van Anton Janse en Stef Mermuys. De ex-

cursieverslagen zijn van Ton van Eijden (sfeerimpressie)

en Een Vaessen (geologie).
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De jaarlijkse excursie naar dekleigroeve te Egem op 10juni

was gelet op het aantal deelnemerseen succes. De vonds-

ten (lees haaientanden) waren deze keer, uitzonderingen

daargelaten, matig. De exploitatie van de kleilaag op het

huidige niveau loopt ten einde. Als gevolg daarvan wordt

de kleihelling steeds steiler en de zandige ‘haaientanden-

laag’ navenant smaller. Gelukkig bleek debetreffendelaag

ook op de bodem van de groeve aanwezig wat een goed

alternatiefbleek voor het ondergraven van de kleihelling.

Op deze plaats wil ik Marleenen Kees Schoutenbedanken

voor het waarnemen van de honneursen hun bijdrage aan

het excursieverslag van Henk-Jan van Vliet.

De geplande weekendexcursie op 2 en 3 september naar

groeve de Kauter en het Land van Saeftinge enerzijds en

de kleigroeve van Kruibeke anderzijds moest helaas wor-

den afgelast. Voor Kruibeke werd, zelfs na herhaalde aan-

vragen en een bezoek aan het ‘bureel’, geentoelating gege-

ven! Koperdiefstal, vandalismeén het onderwerp aanspra-

kelijkheid spelen hierbij een rol. Hetbezoek aan groeve De

Kauter was reeds lang van tevoren bij debeheerder van de

groeve aangekondigd, maar niet in zijn agenda vastgelegd.

Helaas! Overigens haddenzich hiervoor slechts 5 mensen

aangemeld, terwijl de belangstelling voor Kruibeke met

ruim 35 aanmeldingen beduidend hoger lag. Dit bevestigt

eens te meer het beeld dat voor louter geologisch getinte

excursies weinig belangstelling bestaal.

Stef Mermuys en Anton Janse geologisch secretaris


