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Jaarverslag geologisch secretaris

over 2009

Dankzij de samenwerking met het Oertijdmuseum De

Groene Poort in Boxtel is het gelukt om fossielhoudend

zand uit Mill naar Boxtel te transporteren. Op het terrein

naast het museum zijn faciliteiten om het zand te spoelen
in een bezinkput. Op 21 en 22 november en 6 december

hebben resp. 14, 7 en 4 deelnemers hiervan gebruik ge-

maakt. Deze actie zal in het eerste kwartaal van 2010 een

aantalkeren herhaald worden.

Op de website zijn fotoverslagen van excursies naar de

Loire en de zeefactie in Boxtel geplaatst.

Het programma voor 2010 is nog niet definitief, de paas-

excursie gaat, ondanks de beperkte mogelijkheden, naar

het Bekken van Parijs. Daarnaastrekenen we op een aantal

strandexcursies (Rockanje, ’s Gravenzande en mogelijk Zee-

land) enverschillendezeefacties in Boxtel. De aankondigin-

gen voor excursies verlopen steeds vaker per e-mail.

Op deze plaats wil ik Len Vaessen, René Fraaije, Cor de

Visser, Anton Janse, Henk Mulder, Sylvia Verschueren en

Ton Lindemannbedanken voor hun hulp bij de organisa-
tie van de excursies.

Het geologisch secretariaatbestond in 2009 uit Anton Jan-

se en StefMermuys.

StefMermuyss, geologisch secretaris, januari 2010

Omdat de mogelijkheden in het Bekken van Parijs zo

langzamerhand uitgeput raken, is, net als in 2007, tijdens

de paasdagen het Loirebekkenbezocht. De weersvooruit-

zichten waren niet geweldig, maar datviel achteraferg mee.

Een kleine groepvan 14 enthousiaste deelnemersheeftvan

10 tot en met 13 april de volgende vindplaatsen bezocht:

Pauvrelay, Ferriere Largon (Le Verdaux) en Manthelan.

Deze excursie was mogelijk dankzij het voorbereidende

werk van Len Vaessen, die de toelatingen voor de ont-

sluitingen heeft geregeld. Een select gezelschap heeftook

enkele vindplaatsen ten westen van Tours bezocht. Deze

vindplaatsen zijn bekend vanwege vis- en zoogdierresten.

In het juninummer van Afzettingen staat een boeiend ex-

cursieverslag.

De strandexcursie naarRockanje op 7 novemberis afgelast

en uitgesteld naar 2010 omdat de suppleties nog niet wa-

ren begonnen. Als alternatiefwas voor 14 november een

strandexcursie naar ’s Gravenzande op touw gezet. Helaas

is deze excursie wegens de slechte weersomstandigheden

eveneens afgelast en uitgesteld naar 2010.


