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blz. 26: Meudon enz.

blz. 31: Auvers (3) ; _-IJ
........

.De groeve is dichtgegroeid, (inaart 1961

blz. 31:. Auvers (4) .

De ontsluiting is nog in zeer goede staat. Zeven is goed mogelijk * alleen komen

in de groeve nog al .wat rolsteentjes. voor. Het materiaal is soortenrijk. Fossielen

ten dele afgerold; overigens goed geconserveerd. De groeve zelf is niet per auto

bereikbaar, (maart 1961) ;

blz. 33: Auvers (5)

Het voorste deel van de groeve, is gebruikt als mestvaalt en niet meer te exploite-

ren. Het achterste gedeelte (streng verboden toegang) is arm aan fossielen.en bo-

vendien levensgevaarlijk in verband met overhangende steenplaten van ettelijke

tonnen zwaar, welke platen op het punt staan af te' glijden over- het er onder lig-

gende zand (juli 1960) ,

blz. 33: Ezanville

Het profiel is. niet meer duidelijk aanwezig, door afstorting en vergraving. Zeven

is goed mogelijk. Het materiaal is rijk aan individuën, doch tamelijk.soortenarm

(september 1959)'
•: ■ .
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blz. 44: Ver (7)

De berm is vrijwel dichtgegroeid. In het uitgeworpen zand' bij enige konijneholen

is het nog mogelijk fossielen, uit te; zeven -(mei 196Q)

blz. 44: Ver(8)

Het profiel i's 'door afstorting en afgraving sterk aangetast. Zeven is mogelijk.

De kwaliteit van hëi' materiaal is achteruitgegaan door de uitloging van de schel-

penbanken ingevolge de verwij dering van de afdekkende., geen water doorlatende bo-

venlaag. Afstortingsgevaar -!- (mei 1960)

blz. 45: Bois de Perthe (10)

Het profiel is nog Zichtbaar. Zeven is mogelijk. Op het heideveldje boven de groe-

ve zijn adders gesignaleerd. De groeve zélf is niet met de auto te bereiken (juli

1959) !

blz.' 49: Nanteüil-le-Haudoin

De^éérste groevë is geheel afgesloten, de tweede groeve is niet soortènrijk meer

eh wordt bovendien benut als opslagterrein voor stenen enz.' (mei 1960)
blz. 46: Rosières

Een zeer mooi profiel aanwezig. De fossielen zijn over het algemeen..zeer goed. ge-

conserveerd. Individuenrijk,- doch niet zeer soortenrijk. Zeven.is.gedeeltelijk mo-

gelijk (mei 1960)

blz. 47: Ducy

De groeve aan de linkerzijde van de weg is nog aanwezig'maar gedeeltelijk afgezet

met prikkeldraad als privé-eigendom en wordt gedeeltelijk benut als afvalstort-

plaats. Zeven'is mogelijk, doch de zeef slaat spoedig dicht met de talrijke

Corbulomya's. Afstortingsgevaar is groot ! De groeve aan de. overzijde van de weg

is volkomen dichtgegroeid en niet productief meer (mei 1961)

blz. 58: Ormoy (15)

'De ontsluiting is niet goed bereikbaar meer door afgestort, materiaal en door be- .

gloeiing. Niet meer de moeite waard bezócht te -worden "(mei 1961).

blz. 59: I.lorigny (18) (Op kaartje fig. 15 'staat abusievelijk 8 inplaats van 18;

Auvers-St-Georgés moet op het kaartje 19 inplaats van 9 zijn).
In het bosje kunnen nog fossielen worden verzameld in enige kuilen. Zeven "is moge-

lijk na verwijdering' van grote stukken van Glycymeris. Aan de overzijde van 'de weg

zijn in een 'oox-spronkelijk "onvruchtbare''"'zandgroe.ve'met behulp van excavateurs

enige diepe sleuven gemaakt, waardoor fossielrijk zand omhoog is gebracht en een

mooi profiel zichtbaar is geworden. Zeven is mogelijk, doch de fossielen zijn

teer (mei 1961>) '.

blz. 62:. Ie Ruel (j) .

Deze groeve is nog zeer goed, voornamelijk v:at-betreft 'de kleine soorten. Zeven is

er mogelijk. Zeer fcevaarlijk- ! Met'het oog op afstoitingeh van zandmassa's niet

Geen nadere gegevens bekend. Mogelijk is deze groeve bij de recente (zomer 1961)

instortingen ontoegankelijk geworden.
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in dezandwand graven of er zelfa maar tagen kloppen. Enige leden van de Haagse

werkgroep, zijn hier bijna bedolven l (mei 1960)

blz. .63: Chavenqon

Ontsluiting waarschijnlijk ,geheel overwoekerd' door plantengroei. Ondanks rondspeu-

ren niet gevonden (juli 1960)

blz, -64; Lianeourt-St-Pierre (3)

Steile afgronden op plaatsen waar stenen voor bouwwerken zijn uitgezaagd. Het ma-

teriaal is moeilijk zeefbaar en moet ten dele uit een mergelachtige substantie

worden losgebikt (april 1961)

blz. 64: Liancourt-St-Pierre (4)

De groeve is dichtgegroeid en wordt benut als afvalstortplaats. Het profiel is

door afgestort materiaal onzichtbaar (april 1961)

blz. 66: Plateau de Chambors (10)

De groeves worden nogal overwoekerd door vegetatie. Plaatselijk zijn nog wat fos-

sielen als versteningen te vinden. Niet met de auto bereikbaar (mei -1960)

blz. 66: I'.lont de. Magny (11) (= Boisgeloup)
De top van-de heuvel, bestaande uit Lutéfien, is afgegraven ! Foraminiferen zijn

nog wel overvloedig aanwezig. De groeve-is vuilnisbelt geworden (mei 1960)

blz. 67: le Vouast

Deze ondiepe groeve is geheel dichtgegroeid. Alleen enkele fossielen te vinden in

zand, dat door konijnen bij. het graven van holen is uitgeworpen (mei 1960)

blz. 67 : Vigny

De fossielen zijn over het algemeen ingebed in zeer-harde steen (mei 1960.)

blz. 70: Villicrs-Saint-Fréderic (1)

Deze ontsluiting is nog zeer goed. Soortenrijk, goed geconserveerd materiaal. Zeven

gedeeltelijk mogelijk. De groeve zelf is niet met de auto te bereiken. Het is ver-

boden van de overweg .af langs de spoorbaan naar de ontsluiting te lopen (juli 1960)

blz-, 74:- Grignon (6)

Ontsluiting nog zeer goed» Na het uitzoeken van grotere stukken is zeven goed moge-

lijk, De schelpen kunnen tegen een stootje. Schriftelijke toestemming voor betre-

den van do groeve is nodig. .Graven in of kloppen op de steile, ten dele overhangen-
de wanden is levensgevaarlijk en verboden ! (april 1961).

(wordt vervolgd)
H. van Haren


