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Voorwoord. 

Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven I 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 

Aan de leden van de SOK 

In het recente v erleden hebben diverse brieven, agendapunten, zelfs 
h e le Thedenbijeenkomsten de revu gepasseerd, met als één c entraal thema 
de SOK, haar werking, en met name de samenwerking tussen de leden onder
ling ~n de leden en het bestuur. Doel hiervan was en is nog ste e ds ge
lijk: een hechte Studiegroep met de klemtoon op de beide woorden Studie 
e n Groep. 
In het streven hiernaar zijn diverse voorstellen naar voren gebracht 
die al of niet een lang leven beschoren waren of zijn. 

Een zeer zinvol initiatief lijkt ons de SOKINFO'S uit te breiden. 
In e erste opzet war en deze info's een soort SOK 1Mededelingen voor de 
l eden met een summier, zakelijk karakter: adreswijzigingen, ledenlijsten, 
ge plande data en korte mededelingen. We willen deze opzet veranderen. 

Veel (knel)punten hebben de aandacht van de Stuurgroep. Onderhandelingen 
me t oa autoriteiten, (on)gevraagd advies bij initiatieven van "anderen", 
nieuwe SOK-groeven, Overleggroep groevenbeheer, periodiek ov erleg binnen 
h e t NHG, begeleiding van projekten ondergronds buiten de SOK, commissie 
hier en daar, kortom, teveel om te noemen. 
~ eestal worden deze projekten of onderwerpen tot tevredenheid van alle 
partijen afgerond. 

Een enkel "maa r" kleeft hier echter nadrukkelijk aan. Het alle partijen 
wordt nat~urlijk ook de SOK bedoeld. De echte basis echter, de SOKleden 
zelf dus, blijven te vaak van d e noodzakelijke informatiekanalen verwij
d erd, wat het meedenken of -studeren zeker in de weg staat!! 

Dus: SOKINFO wordt uitgebreid. Met name aktiviteiten, planning en lopende 
zaken binnen ae :Stuurgroep zull en in de info's verwoord worden. 

We hopen U hierme e van dienst te zijn, want Uw wed erdi enst zal een 
kritisch me e denken zijn. 

Samenstelling Stuurgroep. 

De Stpurgroep was dringend aan uitbreiding toe. Diverse menseuzijn om 
diverse r e d en en uit de SG weggevallen. Daardoor rustten uiteindelijk te 
v e el taken op de schouders van te weinigen. Uitbreiding en delegering 
was een geboren noodzaak. Na beraad en overleg is de nieuwe SG als volgt 
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s a menrres t e ldz Herman van de Berg, Han Bochman, Ton Breuls, John Knubben, 
Ed de Gr aad en John van Schaïk. 

De tak en binnen de SG zijn als volgt verdeeld: ( de met een lijn gemarkeerde 
namen zullen de coordinatie, in samenwerking met de "oude" vertegenwoordige r~. 
op zich nemen.) 

Voo r zitt er: Ed de Graad. Naast het VZ onderhoudt hij de verbale kontakten met 
de pers, leidt hij de vergaderingen en is gastheer op de berglopers
avonden en andere bije enkomsten. 

Sekr eta r is: Ton Breuls. Alle sekretariaatswerkzaamheden, alsmede het beheer van 
het korrespondentiearchief van de SOK. 

Beheer groeven: John Knubben~ Ha n Bochman en Ed de Grood. Deze gro e p stippe lt e en 
uniform bel e id uit over het beheer (van SOK-g ro ev en), toegangsr ege
ling , sleut e lb eh eer, enz. Dit zo wel voor de groev en in SOK-beheer 
al s de and ere, waa rvoor collectieve ontheffing aan de SOK is v e rleend. 
Han Bochman zal speciaal de coordinatie omtrent onderhoud en reparati e 
va n de gro ev en(afsluitingen) beheren. 

Aktiviteiten l e den: John van Schaik, Herman van de Berg en Ton Breuls. Deze 
aktiviteiten omvatten de organisatie en invulling van de leden- er 
b erglopersavonden en de leden-excursies. 

Per i o d iek overl eg binn en rlliG1 Herman van de Berg zal namens de SOK dit ove rleg 
voer en. 

Voo r lichtingssta nds: Han Bochman neemt de coordinatie en bemanning van deze 
stands op zich. 

S OK-De dede ling en: Ton Breuls, Freek v a n Westreenen en Andr~ Terlingen vormen 
de (nieuwe) redaktie. Binnen dit team zijn er ook dui delijke werk
afspraken gemaakt. 

Alg em en e PR: John van Schaïk zal de mogelijkheid onderzoeken de onderaardse 
g r oeven, al dan niet in samenha ng met de SOK, onder g r otere a a n
da cht te brengen. Deze mobilisatie van de publieke opinie is al s 
extra d r ukpunt t e gebruiken in de b e scherming tegen afb r aak , afbouw 
of a n d ere b e dr e i g ing v a n d e g r o ev en. 

"'a ll cn b er g . 

De op en i n g va n de Fa ll enb er g h eeft nogal wat hak en en ogen. 
De d iverse d i r ekt of indi r ekt betrokk enen hebben ge e n bezwaren, maa r Staa ts
t o ezicht s t e lt enkele nadrukkelij ke voorwaarden. Bij inspektie v a n het instortings
e cb i e d i s nl g eblèken, da t de sta biliteit van dit g ebied in kort e tijd z eer 
s t e r k i s acht e r uitgegaan en dus verder betreden in de to ekomst ivm het di r ekte 
i n sto r ting sgevaa r absoluut verboden is. 
Doo r S t aa tsto ez icht is hierna (welwillend) h e t voorstel ge da an om een proefgat 
in of na bij de nog g esloten ingang te maken 1 zoda t het w6l toegankelijk de e l 
ee r s t g e inspekte erd kan worden. Bij eventuele goedkeuring zal zek er de eis 
c es t e l d wo r den h e t h ermetisch afsluit en van d e v erbindingen met het acht er
ligg end instorting s g ebied. De SOK is hiermee, gezien de g evaa rlijke situa ti e , 
a kko or d gegaa n. Bij ev entue l e afk e u r ing zal het proefga t uiteraard gesloten 
d i en e n t e worden. NMF he eft toe g e zegd de moge lijk van h e t uit te voer en werk 
a a n t e b e steden en te subsidieren. 
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- St. Pietersberg 

In 1987 is door de ~rovincie het verzoek aan de SOK uitgegaa n nauwkeurig 
aan te geven waar in de Zonneberg puin en afval diende te worden opgeruimd. 
De Stichting Nieuwe Werkvormen zou met betrekking tot de uitvoering van de 
opruimaktie nauw betrokken worden. Inmiddels zijn de goedkeuring en de 
vergunning voor deze aktie verleend. De Stichting, vertegenwoordigd door 
(mede SOKlid) Herman van de Berg en de SOK, vertegenwoordigd door Jos Cabben 
en Han Bochman zullen samen verdere stappen tot uitvoering van dit projekt 
ontwi kke len. 

Door Staatstoezicht op de Mijnen is ann de SOK een collektieve ontheffing 
verleend voor het betreden van de St.Pietersberg. 
Over een gedegen toegangsregeling zal binnen de groep Groevenbeheer enige 
uniforme beleï:~lijnen worden ontwikkeld. 

Op woensdag , 11 mei 1988 om 20.00 uur is er weer een bije enkomst voor de 
leden v a n de SOK in het NHM. 

De a genda voor deze avond : 

Opening 

Uitbr e iding Stuurgroep 

Doel van de SOKINFO 

St.Pi etersberg opruimaktie 

Pallenb erg 

To egangsregeling en vergunnimgsysteem 

Huur Koeleboschgroeve 

Ev entue l e dia- of video vertoning, lezing 

Hondvraag 

Uiteraard kunt u op deze avond gebruik maken van de mogelijkheid om mede
~ delin~en te doen, al dan niet vergezeld van dia's of video e.d. 

Indien hiervoor apparatuur voor nodig is (projektor enz.), wilt u dan even 
bellen me t de VZ of Sekr. in verband met de regeling binnen het Museum. 

Adreswijzigingen/mutaties/nieuwe leden. 

J.Orbons nieuvr adres: 

Meezenbroekerweg 50 
6 1~ 12 VK Heerlen 

Ivo Weck 
vroonpllats 
moet zijn: 

l1!e t vriendelijke groet~ 

' ' . ' 
. ' 

Nieuwe leden: 

John V/illems 
Kerkstraat 38 
3770 Ziehen ~ussen Bolder 

T i312eLIU 

SGKI~ . S'ot( 

L.Ubags 
Beatrixstraat 3 
6267 BD Cadier en Keer 
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