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Excursieprogramma 1e helft 1971. 1 • 

Zondag 14 maart, Antwer pen . De vorige excursie , in nov . ' 70 was een 
groot succes , daarom herhalen we deze excursie nu het nog mogelijk 
is . Doel is het verzamelen van s chelpen van pliocene en oud- pleisto
cene ouderdom , in het Antwerpse havengebied . We verzamelen om 10 u 
in .Antwerpen . Heisduur via E 10 grens Wernhout, vanuit Eindhoven , 
Utrecht en Den Haag plm. 2 uur (pl m. 150 km) . Opgeven uiterlijk 19 
febrD.ari, na opgave ontvangen de deelnemers uitgebreidere gegevens. 

Zondag )28 maart, Yerseke . Verzamelen van schelpen op wad en dij ... 
ken , vangen van die r en voor het aquarium , het verzamelen van fos 
siele schelpen bij de kalkfabri ek . Wa~ de vissen betreft zullen we 
vooral aandacht besteden aan het al of niet voorkomen van Gaste
rosteus aculeatus L. Om 10 .1 0 u . i s het springlaagwater, bereken-
de stand 207 cm - NAP, berekend verschil hoogwater - laagwater 421 
cm ( Ri jks',vaterstaat). We vdrzamelen om 8 uur bij de kerk van 
Yerseke , parkeerterrein . 

Zonda g 18 april, Briell e . Verzamelen van fossiele schelpen op het 
terrein van Kalkbranderij Brielle. U wordt verzocht om 10 uur voor 
het fabrieksterrein aanwezig te zijn en de auto op het terrein te 
parkeren , t eneinde onbevoegden te we r en wordt het hek na onze aan
komst weer gesloten. Het is bij dez e excurs ie in het algemeen niet 

' t eegestaan intrf/ducé ' s mee te nemen, een uitzondering wordt ge 
maakt voor diegenen die nog geen excursie van B; N1 . hebben meege
maakt en serieus overwegen om lid te worden . De excursie zal om 
plm. 15 u. eindigen, dan dient iedere deelnemer het terrein te ver
laten . U ·wordt met nadruk gewezen op Uw verantwoord~lijkheid met 
betrekking tot de fabriekseigendorr~en en de netheid van het terrein, 
daarom wordt U ook verzocht geen kinderen mee te nemen. De directie 
van de Kalkbranderij geeft bij uitzondering toestemming tot bez ~ ek 

in het ," .. eekend , we moeten , in ons eigen belang , zorgen dit vertrou
wen waard te blijven . 

Zaterdag 24 april, Ri"'tterdam . Determinatievergadering. 
Iedereen die fossiel8 schelpen heeft verzameld in Brielle, Yerseke 
of AntvH:Jrpen , weet hf/e moeilijk de determinatie van dit zo interes
sante materiaal blijkt te zijn , door het ontbreken van betrouwbare 
gegevens die voor de amateur toe-gankeli,jk zijn . Wat de gast1!1opodan 
betreft geefc het bo ek van van Regteren Altena c . s . in de meeste 
gevallen wel uitkomst, waar bij de tweekleppigen beginnen de moei
lijkheden, om maar niet te spreken van de háaietanden , otholieten 
en andere r0sten van gewervelden - en ongewervelden, koralen, 
bryozoën., enz . 



Dankzij do ffit:;dewerking van ledtm van dE:; "'JE:;rkgroep voor tert iair~ ' -
en kwartairo geologie " hebt U nu dE:; ge l egenhei d op 24 april uit UVI 
determinatü,- zorgen te komen . ti 
Het programma: Aanvang 10 uur . 
1 . Lezing met dia ' s door de Heer A. W. Janssen "Geologie rond 
Antwerpen " (waaronder ook valt d(j Wdsterschelde waarui t de schelpen e 
van BriellG en Yerseke afkomstig zijn) . 
2 . Duol' de Heer N . ·v . d. Bosch Gen inleiding nV8r haaietanden . 
) . Na het koffiedrinken (lunchpakket meebrengen) , gaan we determi- 4It 
neren , waarbij wa zullen tracht8n iedereen zov0el mogelijk te as
sistercm . :binde plm . 16 . 30 u . Deelnemers wordt verzo cht Uitslui t en d , 
hun vondsten ui t Brielle , Yersek8 on iilltwerpen mee te br(:;ngen , 
nateriaal ':lm notities te maken en evt. lite ra t uur d i e zij bezitten ; 
·.or \701'd. t voer literatuur gGzorgd , maar hGt is wel l icht handig als 
er van sommigo booken meerdere exemplarE:;n aanwezig zijn. Deze de - e 
~Grminatievcrgadering vio rdt gdlcud.en in het NIVON - Centrum, Dirk 
Jr.ti tsstra."l.t te flotterdam . In verband met de huur van de zaal moe-
ton we van de d\.oü lnemers \.Jen tegemoetk0ming in de kosten vragen , 
(plm . f '1). Opgeven uit8rli,jk 19 februari , de; deelnemers ontvangen 
nadaru g2g8vons. 

~~atl:ordag 15 mui, Scheveningen . Strandexcursie op het zuid8 r strand, 
ljij oostenwind; nnderzoek van het oost8n~indgruis, verzamel~n van 
klcin8 soorten, hiermee brengt U Uw Nederlands~ collecti o op peil. 
Viéi.nn""r d0 oost<2nHind ons in dl; ste,,,k laat gaan wa Mactra en S~i
SUl8.- ~lOorten v8rz,':3ml~len OITi een l'Jeter inzi·:::ht te krijgen in het 
voor!-::nmen van deze schGlpen , v;aé.rbij m(;8r soorten voorkomen dan 
:!ld. S'ims g-:Dcigd is tü deneken, bovendien zullen we speciaal aan
dacht bestoden aan misvormingen bij schelpen . 
'(fe verzameL~n om 10 uur bij het begin van hGt zuid8rstrand aan het 
sJindl.. van het V",rvt..rsingskanaal (parke:8rplaats) . Voorafgaand, 
'laagwater 10 . 40 u . , laagwater 14 . 09 uur . 

, 
har alle eXGursi83 geldt: De ,-lname sts.at open voor leden van d8 e 
Stichting B~ologia laritima, hun huisgenoten en onder bepaalde 
voorwaarden introducé ' s en bovendien voor leden van de Afdeling 
:!at8rwegg",bi8d van de Ned5rlandsG Geologische Vereniging, in h8t e 
kader v~n d~ excursi8- uitNi8s~ling . 

Indien xlicJt anden) Vermeld is zijn aan de excursies geen kost8n a 
verbonden, du de~ln8mers zorgen zelf voor v~rvoer, consumpties e . d . ~ 
Indien man niet over eigen vervoer beschikt, bemiddelt d8 excursie
leid.ing in het contact met autobe:zitters die plaats in hun auto 
IJ8schikbaar stellen . Het spreekt vanzE::lf dat mderijders ",en redelij - e 
ke ve~goeding (~ . v . 5 ct p(j1' kB, per persoon) betalen, zodat de 
totale rG~.skosten gE:;zamenlijk gedragen '110rden. 



Samen uit, samen thuis, is eon principe dat de sfeer ten goede 
komt d .. w. z. dat alle deelnemers de excursie zo mogelijk tot hot 
einde bijvvonpn . Introducé ' s zi j n w\Jlkom, mits dit ûij dl) opgave 
duideli~k wordt vermeld, met uitzondering van de excursie naar 
Brielle, zie boven . 

3· 

Van te voren opgeven is beslist gewenst, indien niet anders is ver
meld tot de dag vóór de excursiedatum . Voor alle opgaven en in
lichtingen~ J . Tjalkens, Rembr andt l aan 184, Voorschoten, 
tel. 017 17 - 4642, opgaven liefst telefonisch, tot 23 . 30 u. 
Leden van de Afd . Wate rweggebi ed wenden zich tot de Heer H. Apon. 

Dankzij de excursieui t wisseling kunnen l eden van B.lVi . ook deelne
men aan de excursies van de Afd . Waterweggebied van de Ned. Geol. 
Ver . Voor he t komende voorjaar zijn dit : 

Zaterdag 13 f!èbruari , Brielle . Verzamelen om 11 uur voor het 
terrein van de Kalkbranderij, wanneer de weersomstandigheden de 
excursi e onmogelijk maken, wordt deze uitgesteld tot 20 febr . 
Belt U hiervoor 01717 - 4642 . Dit oxcursieobjec t behoeft gcen 
verdere aanbeveling . 

Zaterdag 27 maart, Delft . Bezoek aan het Geologisch- Mineralogisch 
Museum van de T.H . in Delft. Rondleiding door de conservator 
Ir. Bemelmans. Het is mi sschien niet algemeen bekend dat dit mu
seum een bijzondere collectie fossie l en , zwerfs t enen , ges t eenten 
en mineral en her"bergt, Bij zonder aanbevolen ! 

Bovendi en wordt er l a t er in het voorjaar een , waarschijnlijk, 
meerdaagse excursie naar Zuid-Limburg georganis88rd, zodra hier 
meer over bekend i s zal ik de gegevens aan U doorgeven. 

Tot ziens ! 
J. Tjalkens 
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nanvulling excurs ieprog rariuJl5. 2e helft 1971. 

An t we r pen , ~ondag~·~'Hill er t'~ • 
.. 9 jar: . 197Z 

.lJoe l: verzame l en van foss i e l e s che lpen (PIloC BE.!D ·. Bo ve n- Scald.ü:itn 
Zanden v an KH.ll o, Za.nd en V2.n Ka. ttendij ke ) . 
- '~ elnamc st3.at open voor leden varl :B iol.. 11ar. , led..en V L.ll Afd . 
.. clterweggeb . van dc" N. G.V., hun gezinsleden en introducés. In verL : 
met de gevélarli j k ê! geste~dheid van het terrein iG het ltiet gewenst 

êElr jonge kinderen !:'lse :'e nemen . Aéin de deelnel;;e zij:,']. geen k os ten 
. 2rbonden. Deelnemers ~o rdt verzoc ht ee n verklaring in verben6 
met de wett. aans pr ake l ijkheid t ~ tekenen (zie onder), voor lfinder·

rigen d ienen de.ouders te tekenen . 
.lI:.eenemen: doosj e~i e. d. (somr~ige schelpen zij n ~eer bre<.:.khaar) , 
schepj es en/of hark jes, láarzen,regenkleding, lunch pal<ke t, drinken, 

enti-Leitsbewijs, voor de auto: b ewij s de. t de W.A.- v e rzekering 
voor de Benelux (;eldt, evt. wat Belgisch geld~ 
Opgeven: (is beslist nood,~ akelijk, slechts voor een b epe rkt aantal 

elnerners is toes tem.n;ing verkregen, ) bij: J. 'l' j alkenG tel.: 
IJl 717 - 4642. 
VeI~elen: on 11 uur op het pa.rkeerterrein bij de kruising 

orderlarm - Groenendaallaan tegenover de Kotterstraa t . Vandaa r 
rijden we gezamenlijk n a ar het exc~rsieterrein (in de omgeving van 
Noordkasteel) . 

isroute:(vanuit de Randstad ) E 10 richting Antwerpen, grensoverg. 
\'t ern hout- E 10, bij Brasscha.at rechtsaf ( bord. E 3 Antwerpen Alle 
Richtingen ), op deze auto weg krijgt U een afri t met bo d. "Haven", 

ze afrit rijdt U voo rbij , U nGemt de volgende afrit met bord 
~ntwerpen Noord'!, aan het eind van de afrit recht-af, doorrijden 

tot stoplichten, hier rechtuit (bord: Havens 1 - 490 Lefebredok), 
reet na deze kruising is rechts de parkeerplaats waar we verz.8..lne l er: 

~1nde excurc i e : plm. 16.00 uur, daarna gezamenlijk kopje koffie 
drinken in de stad. 

:: ~========~====ahierlangs afknippen===========~======~=========== ==== 
Deze verklarjng ingevuld en onder tekend op het verzamelpunt aan de 
ex -' trsieleiding afgeven, invullen s. v. p. in blokletters . 

Onaergetekende • • . • . • • (naara) 

• • • • • • . •••.• (adres) 
vek ~laart dat de excursie op 12 dec. '71 naar Ant~erpen, uitgaande 
van de Stichting Biologia Maritirr..a, door hen: en/of zijn gezinsleden 
g~~hiedt op zijn eigen risico en gevaar en dat de excursieleiding, 
n.1 de Stichting Biologia Iiaritima verantwoordelijk gesteld kan wor
den voor onge'vallen die hem zouden kunnen overko!:'len tengevolge van 
e ; feit tijdens bedoelde excursie. 

Z.o.Z. 



~ 
A ~"i b,...sç.'re'1 

C e.vd: .... t.J wt 

Hij verklaart zich eveneens vol l edig en onbeperkt verantwoordclj_jk 
~e r alge h e l e ont l ast i ng ~an de S t ad An t WGrpdn e n h~ar aangestelden , 

.3t Ministerie van Openbare Werken en do aarmemers van d e wer'k en , 
voor alle schade of andere nadelige gevolgen welk e, door zijn toedo e ~ 

f door toedoe n van zijn gezins l ed en, r echts tre eks of onre chtst~eeks 
.,oegebl'acht zouden kunnen worden aan de Herken in hun g8heel of aan, 
onde rdelen e rva n, of aan personen werk zaam op die vrerki:m . 

, • . • •.. , • •.• ~ .. • • ' • •. • ( p l aa t s ) . . ... . ' ,' . • . .. . ( datum) 

( hand t ekening ) • . . . . . . . . . . . . . 


