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Excursienieuws

Spuitterreinen Almere - Eemien

Strandsuppleties Rockanje

Op het strandvan Rockanje is de eerste suppletieronde

klaar. Er is opgehoogd metholoceenzand zonderfos-

sielenof interessant recent materiaal. Mogelijk datde

tweede suppletieronde, later dit jaar, een beter resul-

taat geeft. Er wordt voorlopig geen excursie georga-

niseerd. U kunt zich bij Anton Janse (acjanse@hetnet.

nl) opgeven en krijgt danbericht zodra de omstandig-
heden gunstig zijn.

Strandsuppleties ’s Gravenzande

Op het strand bij Monster en ’s Gravenzande is even-

eens gesuppleerd. Hier is leuk recent en fossiel (onder

andereEemien) materiaalte verzamelen.Bij voldoen-

de belangstelling wordt een excursie georganiseerd.

U kunt zich voor deze excursie opgeven bij Henk

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

dig bericht.

Zeefactie Mill in Boxtel - er volgen er meer

Vorig jaar novemberzijn een aantal zeefacties gehou-

denbij het Oertijdmuseum in Boxtel. Er is een flinke

hoeveelheid fossielhoudend zand uit Mill naar Box-

tel getransporteerd. In het afgelopen paasweekend is

er één dag gezeefd.

Dit jaar volgen nog een aantal zeefacties in Boxtel.

Deze data zijn weersafhankelijk en worden per e-

mail bekend gemaakt aan de deelnemers van de vori-

ge zeefacties. U kunt zich hiervoor nog steeds opge-

ven (stefmermuys@live.nl).

Excursies Werkgroep Geologie en TRG

Leden van de Werkgroep Geologie en de Tertiary Re-

search Group (TRG) kunnen deelnemenaan WTKG

excursies en andersom.

Voor informatieover hun excursies en bijeenkomsten:

www.werkgroepgeologie.nl en www.trg.org.

Stef Mermuysr, tel. OIO - 521 47 71.

e-mail: stefinermuys@live.nl

Anton Janse, e-mail: acjanse@hetnet.nl
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Het is nog steeds mogelijk om een leuke Eemien fauna

te verzamelen op de spuitterreinen aan de Kievitsweg
in Almere. U kunt deze locatie op eigen gelegenheid

bezoeken. Een geschikt moment is na een periode van

droog weer (maar in het weekend en woensdagmiddag

is men er aan het crossen!). Zie ook het verslag - met

soortenlijst - van André Jansen in Afzettingen 29 (4).


