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Datum _ 

Uw Ref. 

Onze Ref. 

6 oktober 1984· Aan a 
de leden van de Studiegroep 
Onderaardse Kalksteengroeven 

. d 
werkgelegenheisplan /afsluitingen Onderwerp : 

Bijlage 

SOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKIIFO 

Door het Ministerie van Landbouw en Visserij zijn gelden ter beschikking gesteld 
·n het kader van het werkgelegenheidsprogramma. Hierbij is de voorwaarde gesteld 

· ~~t de uitvoering voor 70 ~ · door langdurig werkelozen geschiedt • 
. n onderdeel van het door Staatsbosbeheer opgezette plan heeft betrekking op het 

voor het publiek afsluiten van groeven. Er zullen zowel z.g. oultuur.techniache 
als bouw-techniesohe werk7oaamheden worden uitgevoerd. 
De opdrachtgever is het Provinciaal Beatuur van Limburg. 
De direktie voert Staatsbosbeheer. Voor inlichtinge» a Diatricktskanttoor s.B.B. 
de heer P.Franssen, Aylvalaan 28, 6212 BC Maastricht. Tel 043 - 5034} 
De volgende werkzaamhed~n zullen worden uitgevoerd• 

Baaa en no 

Grote Delekamer 53 

Kleine Delekamer 54 

Kettenberg 1 40a 

Kettenberg 2 40 

Groot Welsden 161 

'lloubensbergske 1 151 

~ubensbergske 2 160 

..... ulusbergske 139 

LeJIUilekenskoel 142 

Scheve Spar 124o 

G1nrand 1 120 

Gewand 2 121 

lewand 3 z.n. 

!.aor 84a 

Heiberggroeve 119 

Aan de Heide 165 

Bt Jan•boachgroeve 

Pruus Karel 

Ravenabcach 2 en 3 

Kleinberg Z en B 

Uitveering 

herstellen van de afrastering 

idem 

verwijderen van grond voor ingang. 

idem. geen hek. afrasreing. 

verwijderen grond e.d. Kekwek 

openenll hekwerk 

idem 

hekwerk 

Ingang hek plaatsen 

verwijderen 1000 m3 (1) grond. Indien mogelijk hekwerk 

openenl hekwerk 

afrastering 

verwijde~en grond. hekwerk 

idea 

rechtbr ingang grond verwijderen. afsluiten 
linker ingang opschonen. aanbrengen van vlieggaten 

hekwerk 

idea 

idem 

opschonen. mogelijk afrastering 

grond·verwijderen en hekwerk (resp 159 en 169) 
hekwerk (resp. 109 en 110) 
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De werkzaa~eden zullen, zeker wat de heropening van groeven betreft, 

gefotografeerd -worden. Hierover zijn afspraken gemaakt met de aanneaer(a) 

en Staatsbosbeheer. 

Voor het juiste werkschema of inlichtingen kunt u bij Piet Franssen terecht. 

Rest nog te veraelden dat de werkzaamheden binnen enkele weken van start 

zullen gaan. . 

Vriendelijke ' groeten, 

Ton ekretä.ria SOK 
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