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Excursieprogramma

Voorlopig geen excursie naar Egem

Onlangs is toestemming gekregen om weer een ex-

cursie naar de groeve in Egem te organiseren. De ex-

ploitatie van de groeve ligt sinds lange tijd stil hetgeen

tegenstrijdige berichten opleverde over debereikbaar-

heid van de felbegeerde haaientandenlaag. Om hier

duidelijkheid in te krijgen is de groeveeindaugustus

bezocht. Het talud waar de ‘haaientandenlaag’ uitge-

gravenwerd is ingestort en begroeid. De laag is niet

meer toegankelijk. In het talud is waarschijnlijk al

twee of drie jaar niet meer gegraven, er zijn in ieder

geval geen graafsporen meer te zien. Vlak voor het

taludis de groeve zeer diep uitgegraven. Dit gedeelte

staat nu onder water. De uitgraving is zeer steil, bij-

na loodrecht naar beneden. Voor zover zichtbaar be-

staat de oever uitsluitend uit klei. Het grootste deel

van de groeve is droog en er wordt op twee plaatsen

water weggepompt.

Er wordt momenteel geenklei afgegraven. De graaf-
machine (excavateur) staat werkloos weg te roesten

vlakbij de diepe onder water staande uitgraving in de

groeve.Als de ontginning van de groeve weer verder

gaat dan zal dat vrijwel zeker op de bodem van de

groeve zijn en niet in het taludwaar de haaientanden-

laag zit. Voorlopig heefteen excursie naar deze groe-

ve weinig zin. Wij houdenu op de hoogte.
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Mill, Langenboom

De excursie naar Mill, Langenboom staat nog steeds

op de agenda. Het is echter wachten op een moment

dat de omstandigheden over een langere periode gun-

stig zijn.

U kunt zich per email aanmeldenen krijgt dan te zij-

nertijd bericht als de nieuwe excursiedatum bekend

is. Deelnemers die zich al eerder hebben opgegeven

hoeven ditniet opnieuw te doen.

Mill in Boxtel

Omdat bovengenoemde excursie naar Mill, wegens

de zeer wisselende vondstmogelijkheden ter plaat-

se, al een aantal keren is uitgesteld, is een actie op

touw gezet om fossielrijk zand uit Mill naar het Oer-

tijdmuseum de Groene Poort in Boxtel te transporte-

ren. Voor deze excursie zijn ruim 35 aanmeldingen.

U kunt zich nog steeds opgeven en krijgt dan tijdig

bericht wanneer de excursiedatum/databekend zijn.

De eigen bijdrage, ter dekking van de onkosten, be-

draagt€ 15,-. Het zandkan in Boxtel wordengespoeld,

desgewenst met eigen zeeftafel. Deze gelegenheid is

ideaal om vrij eenvoudig een flinke hoeveelheid re-

sidu te verzamelen.

Strandsuppleties Rockanje - 7 november

De standsuppleties bij Rockanje, welke interessant

Eemienopleveren, zijn uitgesteld tot najaar 2009.Op

zaterdag 7 novemberom 10.30uur is een strandexcur-

sie gepland onder leiding van Anton Janse.

U kunt zich bij Anton Janse of Stef Mermuys opge-

ven. Degene die zich inmiddels hebben aangemeld

krijgen per emailbericht.

Almere, spuitterreinen

Het is nog steeds mogelijk om te verzamelen op de

spuitterreinen aan de Kievitsweg in Almere. U kunt

deze locatieop eigen gelegenheid bezoeken. Een ge-

schikt moment is na een periode droog weer. Zie hier-

voorhet verslag in Afzettingen 29 (4). (Een fossielen-

lijst van het spuitterrein en determinatie-tabelEemien

kunt u downloaden van onze website.)

Excursies Werkgoep Geologie en TRG

Sinds enige jaren kunnen leden van de Werkgroep Ge-

ologie deelnemenaan WTKG excursies en andersom.

Dat geldt ook voor de leden van de Tertiary Research

Group (TRG).
Voor informatieover excursies enbijeenkomsten van

de Werkgroep Geologie kunt u terecht op de website

www.werkgroepgeologie.nl.

Informatieover de Tertiary Research Group is te vin-

den op de website www.trg.org.

StefMermuys tel. OIO - 521 47 71.

email: stef.mermuys@lansingerland. nl

Anton Janse, email: acjanse@hetnet.nl


