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- Nummulitcs -

De ontsluitingen in het bekken van Parijs (vervolg)

Deel II.

blz. 9: Fontenay-St-Père (3).

blz. 15: Berchères-sur-Vesgre (17).

De groeve is dichtgegroeid en moeilijk te vinden. Een steil wandje is nog intact.

Er kunnen nog fossielen worden losgepeuterd uit zandige laagjes-'-tussen-gesteente.
Groeve zelf niet mot auto te bereiken, (juli 1960).;

blz. 16: St-Lubin-de-la-Haye (18).

Groeve aan linkerkant van de weg niet meer productief wat fossielen betreft. De

groeve aah rechterkant beter, doordat een gat is gegraven in de bodem van do groeve 1
Zeven is goed mogelijk; bij voorkeur eerst met grove zoef om de talrijke Anomia's

van de rost te scheiden ! (juli 1960)-.

blz. 17: Thionville-sur-Opton (19).

Toestemming moet gevraagd worden aan de baas van een fabriekje dat naast de groeve

staat. Materiaal moot uit een vuurstenenlaag worden losgebikt .
Op de bodem van de

groeve waterplas (trou d'eau) met drijfzand er omheen. Zeer gevaarlijk ! Groeve

'zelf niet met auto te beruiken volgons de in de oxcursiegids aangegeven route,

(juli 1960). • • ■ 'i , m .

blz. 23: Cuise-Lamotte
.

Groeve is de laatste'jaren beter dan voörheen, doordat veel zand is weggehaald en

fossielrijke lagen zijn bloótgckomèn. /ifstortingsgevaar is aanwezig ! Zeven is goed

mogelijk. 'Horregaaszeef slaat echter spoedig'dicht door, dezoer talrijke kleine

Do groeve is niét rijk meer aan “verzamelbare“ fossielen. Het merendeel is namelijk

opgesloten in gesteente. Zeven is niet mogelijk, (mei 1960).
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Nummulitcs pla.nulo.tus. Bij do ingang van het' pad dat langs de groeve naar het ge-

hucht Mdnil leidt, waren bouwwerkzaamheden - vermoedelijk voor de watervoorziening -

aan do gang. Daardoor was de groeve toen niet met de auto bereikbaar; vroeger wel.

(mei 1 961)•

blz. 27: Pierrefonds (7).

Mme Boquc-t schijnt te zijn overleden. Op het terrein, dat is verdeeld, zijn huizen

geplaatst. Vindplaats niet meer toegankelijk, (mei 1960).

blz. 36: Mercin (8).

Talud is na afstorting begroeid, zodat geen fossielen moer zichtbaar zijn. (mei 1960).

blz. 40: Nogent-l’Artaud (4).

Groeve.met goed geconserveerd materiaal. Ingang is te vinden naast pomp even voor

de laatste huizon aan de rechterkant van de weg. Behoorlijk steile klim voor auto

(1e versnelling) via '''olifantenpad" door bos. Vi/eg eindigt in groeve waar kan worden

gekeerd. Zeven is mogelijk, (juli 1959).

blz. 44: Montmirail (15).

DG wegaanduiding in do èxcursiegids is niet duidelijk genoog (meer) gebleken om

groeve te vinden. In verband met beperkte tijd niet verder onderzocht, (mei 1961),

blz. 46: Damery (4 en 5).

"Zeer goede groeves waarin tendelé nog wordt gewerkt. Schelpen tendele opgesloten

in'mergelachtigo substantie, tendele losliggend tussen brokstukken van neergevallen

mergelbonken. (juli 1959) (Naar zijdelings vernomen ook zomer 1961 nog goed).

blz. 71: Bouilly.

Groeve volkomen dichtgegroeid na afstortingen, (juli 1959).

blz. 72: Pourcy.

Beide groeves zijn nog goed exploiteerbaar. Zeven is mogelijk, (juli 1959).(Volgens
heer Bcrnard ook zomer 1960 nog goed).

blz. 80: Chälons-sur-Vesle
.

Ontsluiting nog goed. Wordt gedurende weekends en zomervakantie veel bezocht door

ouders mot kinderen, die de "duinhelling" waarin de ontsluiting zich bevindt als

roetsjbaan gebruiken. Zeven is mogelijk, doch in verband met do uitgeloogde toe-

stand van de schelpen niet aan te radon. Versterken van fossielen met lijmwater

e.d. is noodzakelijk. Voor gebruik ter plaatse leent zich een oplossing van Velpon

in aceton het beste, daar deze snel droogt. Kleine soorten dompelen in de vloeistof

met behulp van een omgebogen stukje horregaas. De beste methode van verzamelen is

gebleken een kluit van de schelpenbank uit te steken - b.v. na ondergraving - en

in haar geheel fnede te nemen naar huis. Na droging kan dan met een penseel het

aanhangende zand wbrden verwijderd, waarna de vrijkomende fossielen stuk voor stuk

een versterkende behandeling dienen te ondergaan. Nabij de groeve kan gekampeerd

worden (toestemming niet nodig). Pomp staat langs de weg naar het dorp. (juli 1959).

blz. 92: Bracheux.

In groeve wordt nog gewerkt. Toestemming ter plaatse aan de "baas" vragen. Het

materiaal is nog"teerder dan dat te Ch&lons-sur-Vesle. Het zit opgesloten in harde

zandlagen. Aanbevolen procedure voor verzamelen: Met kwastje schelphoudende wand

afborstelen tot een vlak van een schelp vrijkomt. Dadelijk behandelen met Velpon-

acetonoplossing. Na drogen verder gaan met uitprepareren en telkens Velpon-oplos-

sing aanbrengen. No. vrijkomen van het fossiel dit nogmaals goed drenken met bedoel-

de oplossing, zolang het fossiel nog vochtig is, dit niet aanraken of optillen,

want dan valt de schelp als pap uiteen, (mei 196O).

Bovengenoemd overzicht is uiteraard nog verre van volledig. Niet alle in do

gidsen genoemde ontsluitingen kondon worden bezocht en de laatste gegevens zijn

niet altijd "up to date". De situatie in sommige groeves is aan grote veranderingen

onderhevig, terwijl ook de bezoeksfrequentic een rol spoelt (In het bijzonder bij

verlaten groeves waar het materiaal is gofossilificeerd in zandige laagjes tussen

massief gesteente of in een mergelachtigc substantie is vervat). Aanvullingen en

correcties worden dan ook gaarne ontvangen. Ik stel mij voor deze aanvullingen dan

t.z.t. ook in hot Correspondentieblad van de N.M.V. to doen opnemen.

H. van Haren Loevesteinlaan 193,

's-Gravonhage.


