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Excursienieuws

Mill, Langenboom

‘Millin Boxtel’, de in november gehouden zeefactie

Omdat bovengenoemde excursie naar Mill,wegens de

zeer wisselende vondstmogelijkheden ter plaatse, al

een aantal keren is uitgesteld, was een actie op touw

gezet om fossielrijk zand uit Millnaar het Oertijdmu-

seum de Groene Poort in Boxtel te transporteren. Dit

is dankzij de inspanningen van het Oertijdmuseum

gelukt. De excursie (zeefactie) heeft plaatsgevonden

in het weekend van 21 en 22 november.

Strandsuppleties Rockanje

De geplande excursie op 7 november naar het strand

van Rockanje is uitgesteld aangezien er nog niet was

gesuppleerd. De aannemer is inaugustus begonnen met

de aanleg van een 15 kilometer lange pijpleiding om

het zand vanaf deMaasvlakte naarhet strandvan Roc-

kanje te spuiten. Naar verwachting zal begin 2010 een

excursie worden georganiseerd. U kunt zich bij Anton

Janse (acjanse@hetnet.nl) opgeven.Degene die zich al

hebben aangemeld krijgen per e-mail bericht.

Strandsuppleties Arendsduin

Als alternatiefvoor degecancelde excursie naar Roc-

kanje is een strandexcursie naar Arendsduin (‘s Gra-

venzande) op touw gezet. Hier is het afgelopen half-

jaar intensiefgesuppleerd. Tussen leuk recent mate-

riaal is ook het nodige Eemien te vinden. Helaas is

ook deexcursie van 14 november op het laatste mo-

ment afgeblazen. Slechte weersvoorspellingen en een

ongunstige windrichting waren hier debet aan. Het is

wachten op een nieuwe geschikte datum.

U kunt zich voor deze excursie opgeven bij Henk

Mulder (hjmulder@kabelfoon.nl) en krijgt dan tij-

dig bericht.

Almerespuitterreinen

Het is nog steeds mogelijk om een leuke Eemienfau-

na te verzamelenop de spuitterreinen aan deKievits-

weg inAlmere. U kunt deze locatieop eigen gelegen-

heidbezoeken. Een geschikt moment is na een peri-

ode van droog weer.

In Afzettingen van december 2008 kimt u meer over

de spuitterreinen bij Almere lezen.

Excursies Werkgroep Geologie en TRG

Sinds enige jaren kunnen ledenvan deWerkgroep Ge-

ologie deelnemenaanWTKG excursies en andersom.

Dat geldt ook voor de leden van de Tertiary Research

Group (TRG). Voor informatieoverexcursies en bij-

eenkomsten van de Werkgroep Geologie kunt u te-

recht op www.werkgroepgeologie.nl.

Informatieover de Tertiary Research Group is te vin-

denop www.trg.org.

Stef Mermuyss, tel. OIO - 521 47 71.

e-mail: stef.mermuys@lansingerland. nl

Anton Janse, e-mail: acjanse@hetnet.nl

De excursie naar Mill, Langenboom staat nog steeds

op de agenda. Het is echter afwachtenop eenmoment

dat de omstandigheden over een langere periode gun-

stig zijn. U kunt zich per e-mail aanmeldenen krijgt

dan te zijner tijd bericht als de nieuwe excursiedatum

bekend is. Deelnemers die zich al eerder hebben op-

gegevenhoeven dit nietopnieuw te doen.

Bron;

www.riikswaterstaat.nl


