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u I T V 0 D I G I N G 

1\An do lorton VM t\o Stn<lioc;rolt!l Cnderaardse Kalketeenc;roeTen: 

:Seste leden, 

!!et is ah,eer enige tijd geleden sinds de laatste ledenavond. 

:Jit=al vraa;; ik U echter oe komende ledenavond niet te :nissen. 

Deze bijeenkomst is ge~land op voensdag IJ juni aanstaande om 

20.00uur in ons geliefde nm.senm te ~l4astricht. 

13 ,juni is zo speciaal ocdat de SOK vanaf dan een niem< tijdperk 

ingaat, namelijk onder ee!l andere voorzitter. Cd de Grood heeft 

zijn functie beschikbaar gesteld en op de vorige ledenavond is 

Ton Breuls unaniem :;oedgekeurd als zi j n opvolger. ~fe laten dit 

feit natuurli jk niet zooaar voorbi j gaan. De ledenavond van 13 

j uni zal dan ook voorna.celi.jk ge"i.jd zijn aan bet afscheid vnn 

~d. Geen grootse ha~~eninc;, ~r een bescheiden dankbetui~ing 

voor al dat ~ene ~rat I:d in de loop der .i aren voor onze verftnisins 

hé& ft betekend. :!et afscheid heeft natuurli,jk ;;een definitief 

karakter. :d zal zie~ binnen de stuurgroep van de SOK ~aan bezig 

houden eet het verJUUDingenheleid en t oekocsti;e beleids-en orga

nisatiestructuren binnen het :;roevenwezen. 

To::l i3reuls hete!l t·re r:atuurli.jk van harte ,,·elkoc in zij:t nieuwe 

functie . : !adat !li j eni;e ti.jd :;eleden het secretariaatsscha~ 

verliet t<erd het ,,-at stil rond zi j !l ='er soon, =aar ou ktt\'uten "e 

veer rekenen op zijn energieke aanteezi:;hcid in de SOl: en daar

buiten. 

Voorts zal de avond gevuld t;orden met het tveede dee 1 ni t onze 

video- serie van Dré Scheien over het ontstaan van fossielen. 

Daar deze serie de vorige avond zéér in de scaak viel, zullen 

·n ,j na het zomerTeces dee 1 3 en <lee 1 4 no(; vertonen. 

Verder t<il ik iedereP-a ~en om, indien men interesse heeft, 

iets ~cc te ne~e~ om te vertonen (dia's. futu•s, vunds~cn etc). 

Biemee :mllen "e da."l de rest van rle avo:.d vullen. 

Tot dan. 



Lcdenr.mt<>ties : 

Ton llrenls !3ovem•traat 28 3ïï0 Kanne/llienst (0) 

riario Guillan1'!e Hareanistraat 19 6411 er:: !!ocnsbroek 

I'ièrre Olefs Dovenstraat 41, 3770 Kanne/Riemst (D) 

.tndré Terlingeo \taler.~ 106 

Láon Ubass Brederodestraat 42 1054 :-rv .<\=terda.o 

~'!i 1 Vroor:1en St . Josephstraat 6 6301 :::L Valkenburg a/d Geul 

Johan !fillems Haastricbtersteent'f'e~ ~8~ 3ï00 Tongeren (D) 

Bovenstaande ~taties betreffen adreswi5 zi~in;en of adresverbeterin;eo in de 

laatst vers~rekte ledenli j st. Voorts bevatte~ ~e ~tatics enkele leden, die 

zich O!'niem< a ls lid hebben opge;even. 

Uet secretariaat eo ledenactiviteiten vragen U om adreswijzigingen zo snel 

~o~elijk door t e geven. Doordat dit in bet ver leden no~al chaotisch verliep 

(via het ~seuo) zitten lnj nu oog steeds ~et een ledenadministratie die te 

"ensen overlaat. \1e hopen, dat "e l<:q Z1g1ngen in de t oekomst r echtstreeles van 

U ontvangen (oondelin:; of schrifteli.~ k) zodat 1<e iedereen !mnoeo bereiken r.~et 

onze ke~~is~evingen en info's. 

J . !:. 



?mn. Gtgtllft. XXY. D. lil. A'o. j '.). 

D I E li!I A S T R I C H T . E R·- H Ó H L E N·~ 

von :1Üfsea. 

Die berll~mten.. Hü~en h~ M~ttri~bt :ebören 
unccr die bewnnJ.etnnltWÜI digsten Ge~enat!inde 
der Natar und d.e.s tn~n.sch.licben fletrs~. Sie 

be;iunf'n untn de ra Petenbcr:e • .1.af ,.efcben:a die 

Fortressc St. Prur Jic~t. a.nd ~eben t OWf'Î t tut• 

ter clom Bor~e uncl der umüc,enden Ge:ond 
fort, c.bCs nietwand jetz.t ib.r E.ucJt" k.cnnt. uncJ. 

IDIQ :e,vils slaubt, da(s sich d iose ua;ebtut"e.R 

uncerirdi,cheu Galerien bis 'Jiiû, d. i, 3· 

1t.uke franz.üsiscbe Meifen weit entrecken. Die 
pnte Gc;end. und TOnü&ü; der Sr. Petenber: 
bestcUt aus ciacm Secta.ff de• urahcn iVlce"TUD

Ues, uucl entbält dahcr auuer den c:rof$cn nn~e-

heuern Ma.sscn .Jes \' On N.u-.r we-ichea u ad loc.ke· 

ren Tu.IIstciJU. c::anu U;en voa Kiesela , ~nel 
und cine entaunüc.be Mt-axe Ton 'f"CrsteinHttn 

beltauaten und anbek.annton See--und Land·Thie
rru uad deren Ueberbleibsel .. ' welche ;,ewöbn

Jich nurin südJjcben hei rsen Undero lebea. a.nd 
also blot durcb eine &mrsc ReTorution der Etde 
h.iellcr komcam koanten. Wir woiJeo f'nt ihre 
t.a,e \"Oil aaC.t"D • und elanD aucb. ih.r mednYÖt• 

dlc;cs lnae-res kennen leram. 

No. 1. Cltarte '\"on einem Theile des 
St. l'etersberges. 

Diue kleine Chane 'Z.CÎ~c unt die Lace de• 

!>Ciii~uucn Hölolcn. S&. habcn ~r:ry Ei•!'"f'• 

,. 

eintb :roCsm a:nd einta kleinen us 4ctn Tbto 
,.,.orinn rlio Jan flie(ser. Der gtof•e ht (ut unttt 

den !lo(jcrfttn Werken de'r F'ortresse; der kleine
nicht weit dn ·on. Oben 3Uf .ter ' enden ru .. 
clle des Bn;., in cin'rogcJcr Sclaclu, SS EuCs 

iru ·oure!:uucsscr ,.,eir, welclaer bi.t hiaab in ct.i c: 
Hö b..Je gcbt . uod clurch ei ne Mine eautinden i u. 
'•elche dÄe Oesteneichische Bt> .. utz.unl aprin~en 
Jiers, als die Franznsen im jetzig~n ICriege M . .a· 

stricht bela'~ncn. Zur rechten Sc:ite .1n d-er stci· 
Jen \V.1od des Ber:cs .tHeUt die: M.ut. 

No. 2 . Der gyofse Eingang der 

Höhlea. 

Dicser TOn der Hauct der Natar geformte. 
und aua Uucer enorme a Sao.:lueln . Mtueu ;ewülb. 
te En~an~. in clei~ das un~ebeure unê 
m~jatltischo Thor zu rlcru umerirdiKh.en \Vun· 

der P~luc~. Er i " vorn Sl. fnC• \Yei.t. und bC)'• 
Ralte- 44 Furs lJocb. Ou G~:tein isc ;:elblicb. wnn. 

Fu~. u ad UlJn 1ieht duwisdlen . L1~en von 
Yenceinen:en ~hucbeln. Kor:&Ucmc.hw5amum. untl 

.J.Odun Scekörprrn. Im Hintcrgruude crblicllt 
ma a die Odfuun:en 'Z.U d-:n i noem S:.iulcn:::..iu~n 

und Galcri en d.iesn Höhlen. deren :1bblidna r; 

,.,ir :~uf der fol,cnc!ca Ta.fcl fi aulen, ,.,erden. 



~·:cdcro:.l -::ochten ·ui~ O!' deze ledc:1avo~ü :::;cniete:-. vr..n ee.-,; vcrhr".~.l 

--rn.n Jt:.:! ..)~cc over tlc :::.ert ·:it ~:ct ~;oP.:,.:e v:-_., :?or:t ne :t. ,.'i :;.c~:tt. 

:~n de ~1a.::d vnn tli t k~i e ~>P.scbreef Jr.n :lie ro~ aa:tr.e'!eve!l :,->l~atsn~ 

iu. tc::e:n·:oordi31! sit,~crin~ . ·.roornl onk ,.eer i ::tcrcsse.nt vonr O!'!:!:e 

~ oc:ere l eden en ni etnre rccruten van ~e st":tèie'!rOe!"• 

Jncc o Silvertnnt hield vervol~ens een dia- , reser.tntie over een ~roeve 

die hi j , s runen :~et en!tele colle:::n- ilet"110!'er s , in !989 herontdekte . 

De belant;stellin!: voor deze lezi~ bli~kt achteraf ~oot gel<eest, op::~er!celij!c is 

dat de betreffende ~roeve in::liàdels door half :-laa stricht bezocht is. 

Als afsluitint; van de avond vertoonden ui j de eerste afleverin!! ni t 

een serie van vier videobanden over het ontstaan VP~ fossielen. 

!lo belangstelling hiervoor tms !;TOOt t;enoeg oo de rest van de serie 

O!' ko=.ende ledenavonden ookte vertonen. 

De ledenavond t<~>S in elk geval l<eer een succes. Tot de vol:;ende keer. 

Tot ~lot: 

!le leàennvond O? I) j uni am>stnnnde =al :ie laatste zi'" van dit seizoen. 

S•t:::cresties voor de invullin-; van lerle=.avonder. i:l de =bij e t oekoost en "'!et 

na,-ne het najaar zijn nog e1tij d '"·el:i:o:-t idj ::li~:t ='er.soo:c. 

I~ sruncm·:er.ti n.1 ::et Speleo-Li.mburg is er 1-;el :10~ ee!l lezi~~ !!eo~aniseerd 

voor de thuisbli.~ vers de:e zo:ner. Jezc le::ill(; zal !'l=tsvi:lder. o, maandag 

16 juli &an!ltaande in Cafá "de Blokbreker" t e Valkenburg. Spreker die avond 

( aanvang 20.00uur) zal zi jn Reinhard VlSlker ui t de :lDn en zi j n din-lezi::~g 

zal ~ls onden<erp hebben "Der historisehen Kupferschieferbergbau im narz und 

dabei aufgefundene ~en". !leze lezin; is ec3t nniek en een aanradert j e voor 

,ne kan. 

ilat tfe ook no~ de !trant !>alen, zo af en toe, kunt u lezen 0!' de l aatste olal

zi j de van deze Seh- info , ,,·aarin een slecht ir..;;elicht ;>er soon de Sok ie een 

relatief s lecht dru;licht "ct. !lnnrbi.j leest t: de reacti e van !::d de Groorl. die 

een ;:~aar rl~cn later in dezelfde krnnt ver sc:,een. 

~o~ s~ft. ':~ns ili u nru:-~ens de Sok 
rrlC~nt l l. ,~.:e :;roetc:1,. 

J -'~"""''"'''''" 
P.en :'rctti r;e uitreis t oe. 

Sok; vnn Goorstraat 5. 65I2 ~ Nijme~en. 

Te 1. 04406-!5226 (in' t t<eekeinde ) . 



VLEERMUIZEN 

"Eindelijk heeft de SOK dan toch gewonnen van de VVV", zo 
lezen we in een ingezonden brief in D.L. van 20 dezer. De 
briefschrijver blijkt echter niet gehinderd door enige kennis 
van zaken. 
Hoe kun je winnen als je geen partij bent? Natuurlijk, langs de 
zijlijn heeft ook de SOK de contraverse tussen VVV en Ministerie 
van Landbouw met interesse g evolgd. Overigens: SOK staat voor 
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg. 
Dat sommige onderzoeksresultaten van haar leden worden benut 
door beleidsinstanties, in casu de vleermuizen- telgegevens 
door het Ministerie van Landbouw, valt ons niet aan te rekenen. 
Een goede toeristisch- educatieve .exploitatie, zoals door de 
VVV-gidsen in praktijk gebracht, ondersteunt het belang en 
dus het behoud van de gangenstelsels. Dat is ook onze mening. 
Echter: de VVV is te gast in een staatsnatuurmonument en het 
is alleszins redelijk dat de Minister hier natuurwaarden laat 
prevaleren boven toeristi~h-educatieve belangen. Dat de Raad 
van State in eèn -s taatsnatuurmonument natuurwaarden belangrijker 
acht dan het financiëel belang van de VVV, ligt nog meer voor 
de hand. "be VVV heeft haar positie kennelijk overschat . 
Van de ENC~ zijn wij vriend noch vijand. Oe aansnijding van 
het zogenaamde museum in het Zonnebergstelsel is conform de 
door het provinciaal bestuur verleende vergunning en dus een 
verworven recht van ENCI. Overigens heeft het Natuurhistorisch 
Genootschap destijds fel geprotesteerd tegen deze vergunning
aanvrage {1967!), De briefschrijver kan gerust zijn : als bij 
toekomstige afg ravingsplannen gangen bedreigd worden, vindt hij 
de SOK aan zijn zijde' 

E.DE GROOD, 
voorzitter SOK. 
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