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Notulen van de ledenbijeenkomst van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven SOK 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg op zaterdag 5 april 1986 in het 
NE J.rhistorisch Museum te Maastricht. 

Aanwezig: H.v.d.Berg, J.Diederen, R.Stevelink, J.Spee, R. en R.Ramakers, C.Schoonbeek, 
J.Knubben, J.Hageman, E.Smitshuysen, J.Kamphoven, H.Bochman, A.Terlingen, 
E.de Grood, F.v.Westreenen en A.Heynen. 

Bericht van verhindering: T.Breuls, c.starmans, J.v.Schaik, F.Vossen, M.Janssen en 
W.v.d.Coelen. 

Opening. 

In- en uitgaande 
stukken. 

Verslaglegging. 

SOK-groeven. 

De voorzitter opent onder een woord van welkom de bijeenkomst 

Doo r v e rhindering van de sekretaris is niet bekend of er in- en 
uitgaande stukken zijn. 

A.Heynen zal deze bijeenkomst notuleren en aan de voorzitter 
overhandigen. 

De SOK heeft reeds 4 groeven in beheer, te weten de Koelenbosch
groeve, de Roother-, de Apostel- en de Nieuwe Groeve. 
Er zullen twee groeven toegevoegd worden aan het totaal. 
- Groeve Theunissen, die destijds is opengegraven door G.Heuschen. 

Binnenkort zal in de ingang een muurtje met een kleine toegangs
poort gemetseld worden. Het Ministerie van Landbouw en Visserij 
financieert deze afsluiting. De initiatiefnemer van dit projekt 
is L.Backerra. 

- Bij de Fall~nberg zijn de plannen nog niet zover doorgevoerd. 
Er zal verder aan gewerkt worden. De toestemming van de pachter 
is er al! 

De filosofie van de SOK over de afsluitingen van de groeven wordt 
nog eens duidelijk aangegeven, waarbij vooropgesteld wordt dat 
de groevenafsluitingen pogingen zijn om vernieling of afbraak 
tegen te gaan. Geintertesseerden behouden eteeds de mogelijkheid 
de groeven te betreden! Bovendien dient het onderhoud van de toegang 
en de groeve een zodanige zorg uit te stralen, dat hier een regel
matige controle uit blijkt! Vernielingen dienen dan ook zo spoedig 
mogelijk hersteld te worden. 
De voorzitter stelt voor een algemen~tekst bij de ingang te plaatsen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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-Caestert: Met de gemeente Vis~ aan de ene kant en de gemeente 
Riemst en de SOK aan de andere kant verloopt de poging 
om het Limburgs gedeelte ondergronds te klas -seren (dwz als 
monument erkend te worden)nogal stroef. Recente onderhande
lingen verlopen enhter hoopvol. 
De voorzitter verwijst iedereen die hiervoor interesse heeft 
door naar de sekretaris. 

-Nieuwe ingang St.Pietersbergz De Kamer van Koophandel- wil 
een nieuwe ingang creeëren achter Slavante,met grote zalen 
i.v.m. toerisme. De VVV heeft afwijzend gereageerd: wel een 
nieuwe ingang maar de exploitatie moet een geheel ander 
karakter hebben, met name op educatief gebied. 
Momenteel is er door het NHG een beleidenota in voorbereiding 
die zowel het boven~ als het onaergrondse deel 
bestrijkt. Deze nota is gericht op de beleids-medewerkers. 
Als mede-auteur van deze nota heeft de voorzitter van de SOK 
het SOK aandeel (betreffende het ondergrondse) in de Stuur
groep ter discussie _ gesteld. Deze inbreng zal ale h~t 
SOK-standpunt in een van de volgende SOKINFO'S naar voren 
worden gebracht. Reakties op artikelen in de pers zullen 
van de kant van de SOK voorlopig uitblijven. 

-Afsluiting Zonnebergz Dhr.Spee signaleert met zorg de 
vernielingen en de vervuiling van de Zonneberg en zet vragen 
bij het uitblijven van de afsluiting. Dhr.Kamphoven weet uit 
ervaring (als staflid VVV) dat al meer dan 25 jaar blijkt dat 
de huidige ingang van de Zonneberg niet te beheren valt. 
Vandaar de voornoemde plannen om de ingang achter Slavante 
te (her)openen, omdat dit punt wel mogelijk_ te beheren is. 
Na het defenitieve besluit hierover van de Provincie zal de 
SOK trachten via de huidige ingang alsnog de puin en afval 
uit de groeve te (doen) verwijderen. 

-Hoeve Lichtenbergz Dhr.v.d.Berg vraagt of er enig inzicht 
bij de SOK bestaat over wat er met Lichtenberg gaat gebeuren. 
Diverse instantie hebben belangsteilinga 
oa de Stichting Nieuwe Werkvormen, de IVN afd. Maastricht, 
en de VVV, die het opgeknapte deel zal gaan beheren. 
De SOK heeft haar ideeën bij Dhr.Delsing van Prov.Waterstaat 
gepresenteerd. De belangstelling van de SOK gaan o.a. uit 
naar het oprichten van een mergelmuseum en/of -dokumentatie
centrum. 
Allereerst zal echter de restauratie afgewacht moeten worden. 

Vergunningenbeleid SOK. Er is een regeling op papier gezet (onder 84/107tb) om 
gebruik te maken van de ontheffingen of vergunningen van de 
SOK om groeven te betredeno Deze regeling wordt tijdens 
de vergadering aan de aanwezigen uitgedeeld. 
Voor verdere informatie hierover kan men terecht bij de 
sekretaris. 

Er bestaat nog geen duidelijkheid over het SOKstandpunt 
als SOKleden met een groep geinteresserden de berg in willen. 
Deze problematiek hangt ook af van de eigenaar of beheerder, 
de ligging emz. Volgens Dhr. Kamphoven kan men, wat de 
St.Pietersberg betreft, best regelingen treffen met de VVV. 
Voor andere groeven zijn er op educatief gebied àltijd 
rondleidingen mogelijk. 
Dhr.v.Westreenen merkt hierbij op dat de echte belangstellende 
de weg voor de toegang wel vindt via berglopersavonden en 
vleermuistellingen. 
De Stuurgroep zal zich echter beraden over een mogelijke 
edukatieve taak voor de belangstellende "midden"groepen. 
Verdere informatie hierover met het mogelijke definitief 
standpunt zal via de SOKINFO~ aan de SOKleden gemeld worden. 
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Op initiatief van Dhr. Smitshuysen zal de SOK deze zomer 
gastvrouw (of -heer?) zijn voor een aantal zusterverenigingen 
in het buitenland onder de naam First International Symposium 
of Underground Quarriers. Het programma zal uit 3 of 4 infor
matieve en 3 of 4 facultatieve dagen bestaan. 
De eerste opzet is dat de deelnemers zelf betaleno Daarnaast 
zal getracht worden subsidies te verwerven. 
Verdere berichtgeving hierover via de SOKINFO'So 

Rondvraag en wat er verder ter tafel komt. 

-{dan 

- Dhr.Terlingen vraagt of er al iets vernomen is over de 
toezegging van Dhr. Kohlen over de z.g. oude tekeningen 
van Caestert en Zuid en het hierover te verwachten rapport. 
Er is nog niets bekend. 

- Dhr.Bochman stelt een datum in september voor,voor de lezing 
van Dhr. Dijkman, archeoloog, met als onderwerp de gedrags
regels voor amateur-archeologen. 

- Dhr.Spee vraagt odr Dhr. Felder mogelijk een voordracht 
kan houden over zijn manier van determineren. De voorzitter 
zal hierover de heer Felder benaderen en uitnodigen voor 
de ledenavond in november. 

- Dhr.Spee brengt de typische blokbrekers-methode in groeve 
de Kleine Keel lamgs het Albertkanaal onder de aandacht. 

- Dhr.Steverink vraagt naar de toestand van de Muizenberg. 
Er is niet méér bekendVdat het er erg gevaarlijk is en dat 
de weg afgezet zal worden. 

- Dhr.Spee deelt mede dat hij 10 uur gesprekken met blokbrekers 
op band. heeft staan. Verder biedt hij een lezing over huis
merken in de St.Pietersberg aan. 

Verder niets meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering. 

A.Heynen. 

P.s. Adresverandering. Zie s.v.p. SOKINFO 8. 

J.v.Schaik. Was1 Weustenraedtstraat 9 Hoensbroek 
Wordtz Hommerterweg 70 6431 EX Hoensbroek. 


	Binder74_Deel43
	Binder74_Deel44
	Binder74_Deel45



