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UITNODIGING (j 
Hierbij wil ik U uitnodigen voor een bijzondere ledenactiviteit Het vleer
muisseizoen Is weer voorblj .en de meeste groeven zijn weer toegankelijk 
voor publiek. Dit betekent voor de S.O.K. de mogelijkheid om het een en 
ander In groepsverband te bezoeken. Om ledereen de gelegenheid te geven 
deel te nemen aan deze activiteit is <:Ij gepland op zaterdag 13 april aan
staande overdag.U kunt bij deze inschrijven voor een excursie naar een van 
de prehistorische vuursteenmijnen in de buurt van Gronsveld en Rijd:holl 
Inschrijving is echt noodzakelijk in verband met de organisatie van d<> 
rondleiding. De beheerders van de vuursteenmijn eisen dit ook. 

De excursie behelst dus een rondleiding door een onderaardse prehisto
rische vuursteenmijn onder leiding van een deskundige glds.De excursie 
vindt plaats op zaterdag 13 april 1991. Plaats van samen komst is Cafe ])e 
.Kijc.klJof. .Kij.ksweg Uf ia .Rijc.klJolt,. om 9.}0uur a.m. Men dient zelf 
voor vervoer ~ zorgen en het is toegestaan om een introducee mee te 
nemen. Inschrijven voor 10 april. 

Met vriendelijke groeten, 

J.Silvertant, ledenactiviteiten S.O.K. 

Hi.ennu sch.ri.jJ i.h. \.n. voor de excmsi~ nanr de vuurstemmljn. 
Blj evmtude verfllnderitUJ mddt Ui.. mLj a.f blj f~t sa;rdnrloat. 

naam: ............................................................................................................................................. .. 

adres: .............................................................................................................................................. . 

naam introducee: ...................................................................................................................... . 

handtekening: 

stunm aan. kdenmti.vltei.ten J .Cnnisstra.a.t 2- H, 6521 HL J'll_in~9e.t~ 



Verslag van de ledenavond op 22 februari jongstleden in ZicMn. 
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Ontdeld(ingsreis· door 
tachtig mergelgroeven 
Rll::).l~ï-7.1CIII::N-lUSSEN.- Oe. Ricm\lcn~

rcn fnm B•cuh en Ocmu Uuh d•c scdurcl\l.k: VKr 

J»f IR~ Ul\4ki. I\HWJ \':IR f.k mcrscbUcck hebben 
i:C\po:unJ. lÎJR tllM voonJurcnd ; t:c:onfrontccrd 
:,:cwurdcn mc1 een ... unucrc wereld v:an ecuwen 
liC..Ch•clkm,. Ze hebben n~erlw;urdtyc vuhtcthn· 
;:en ' cd..a.1n.;n ""'.:1cn nu m.:ltc\..:rhcidJ.d 8dJI)Ch· 
Lin i~Hilll""•' 1!0 nk"r~cl~ro..:~tn hc:cll en .. he 11jn 
vn.W"'''••n.:hJk wck~cn .n Zt..:h<n en ZuHcn. Op 
Wui\ tcb•c.J ht~cn een )O.ul ~:roeven u IR 
:o;cdcrl:ar\oh·l•m!)ufl liJR ct Wt luhcn Je 1-10 en 
I lW. 

\';an <he n;1m 1!0 rri)UCR diC op ICm~I.J :m m 
J •.:ptc li ~:rc:n. ,.·C"rlkn er een JO-ui ,ciR\CfU:In· 
...:cnJ. UI piJn rcbDChi ut N:\\:htc\'CI'I, HcllÎJR Jeu 
s:mucn\J•c: tK.hun.kr hct.:rt .Je b•nncnpla..h nttu1n 
t\C\In.kn en w:a:n bloHen ,.eNen reu~çd vnnr<Jc 
bo-.lw "~n .ie ,.omn" , \'ete eeu,.en bnc ,.enJ in 
z.chcnen lu,l.(n mt~td ootçvnnen en l.I.ter letfop 
lifGCC: '1oCh~.1l ch:amp•~:ftj)n' •d;wed.t. Oe: on.Jer· 
~rOrkJ ''~n Je Mcrt;ehtreel. I\ du\ ~lt•f"' een bton '":..n 
•nl.nm,lcn •ewent. ~b~r ,Jc bcvolkmfi: ~boon 

liever niet mcc:r ove1 die llitcc:hotck ondct&rond 
'pn:kcn. 

0~1 w:u duidelijk lijdcn.ldc ver1el.n-ond w~ 
Brcuh, c:n llu!t.nct di :a·, hun ontdd:kînJSiocht heb
ben toccelldu. \'11n Ik Nlm 1$0 :.:&nwuicen kw•· 

;;:~e=:;t~ft!t~~:,::~~~ =~~~ 
M1jnwnen en mijmncenKur Oe Munck. In het 
~l;emcen u de n:abthteit v•nck priv:ate ku1kn urne· 
hJl.a\)Cdou·ll.bt ~ zK:h mtc:s•al n1Ct004krwonlncen 
bcv•ndc:r.. Mur nu bc)('hiil.en de bettokken bcw~ 
nc:n ook our 'pbnncn nn hun u•tsc:hOidc 01\dcr· 
tmn.l. dic1.unrw:n dienstic zijn bij eventuele ver· 
ulkinlöcn: En oot die vc:nhc:n:otcn van Huls en 
Breuh moétc:n ~w:unJcn W04'dc:n cuch:u . 

f \~ !r-rwlJ~~ BuJtoHwJ• tit:l!l~lftk 
III'Y!NIÜ.Jtlf '""" hn OMtdtUin'( tttXN kk 

· "' ! · (Foto:V.Jf.) 

lnuentarjsqtje uon de Nieuwe groeue te Cadier en Keer. 

De beide SOKkers J.van Rijsselt en P.Drummen hebben een inventaris 
gemaakt van de Nieuwe groeve of Nieuwe berg te Cadier en Keer.Ze hebben 
daarover een rapport geschreven onder de titel "Rapport betreffende de 
geschiedenis, geologie, paleontologie en een elektronisch bodemonderzoek 
van de Nieuwe Groeve cq. Nieuwe Berg te Cadier en Keer· (A4 formaat, 19 
pagina's).Belangstellenden kunnen dit rapport bij mij ter inzage krijgen of 
uiteraard bij P.Drummen (te1.043-213246) of J.van Rijsselt (tel.043-
4 72081 ). Bij hen is het rapport eventueel ook te koop. 

Ton Breuls, voorzitter S.O.K. 



3e Internationaal Symposium 
over 

onderaardse kalksteengroeven 

Hcpels-ltcllè 10- li Juli 1991 

Ik wil graag geïnformeerd blijven over het 3e symposium in 
Napels. Dit formulier verplicht mij tot niets. 

Naam ................................................................................................................................. . 

Adres ............................................................................................................................... .. 

Tel ...................................................................................................................................... . 

Aantal personen die met mij meegaan .............................................................. . 

Iedereen dient op eigen gelegenheid naar Napels te komen. Als 
we met enkele mensen samen iets kunnen organiseren, kan dit 
gezelliger zijn en wellicht goedkoper. 

0 Ik zorg geheel voor eigen vervoer en wens niet met een groep te reizen. 

0 Ik zou graag met een groep reizen. 

Als U dit formulier aan onderstaand adres stuurt, blijft U op de 
hoogte van de laatste informatie. 

Joep Orbons 
Roserye 109-D 
6228 DK Maastricht 
Tel.043-618793 



TENTOONSTELLING 

" OE MERGHGROTIEN UAN UECHMAAL" 

Organisatie: Vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten V.Z.W. 

Zaterdag 20 april, 13.00-20.00uur 
Zondag 2 I april, 1 0.00-20.00uur 

in het Ontmoetingscentrum, Sint Martinusstraat, Vechmaal-Heers (B). 

Deze tentoonstelling heett geenszins de pretentie om de resultaten van 
een wetenschappelijke studie naar buiten te brengen. De bedoeling van 
de vleermuizenwerkgroep Is om de plaatselijke bevolking, die de gro.tten 
enkel kent als speelterrein tijdens hun jeugd ot uit (overdreven) beschrij
vingen en overleveringen van anderen, te laten kennis maken met het ont
staan van de grotten, het aspect onderaardse kalsteengroeYe, tossielen, his
torie en zeker niet te vergeten: het belang van deze groeven als vleermuis
overwinteringsplaats. Achtereenvolgens worden behandelt: geologie, het 
ontstaan van de grotten, de champlgnonsteelt, de tauna In de groeven en de 
cultuurhistorie. Het hoogtepunt van deze tentoonstelling vormen zeker de 
plattegronden van de onderaardse groeven van Vechmaal. 
Hieraan werd van april 1990 tot januari 1991 gewerkt. 
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Van onze veTSlaggever 
VOERENDAAL .:. De oude 
grafkelder van de familie, 
Van Panhuys in Voeren
daal wordt verbouwd tot 
overwinteringspiaais voor 
vleermuizen. De stichting 
Ins tandhouding Kleine 
Landschapselcmenten 
(IKL) verwacht dot straks 
vcrschillende soorten 
vleermuizen in de crypte 
zullen neerstrijken: water
vleermuizen, dwergvleer
muizen, laatvlicg~s eD.J!OS
se vlecnnuizên. 

I. · ···"-~~ ........ -. ~· · 

De grafkelder ligt op het 
landgoed Haeren, aan de 
rand van het dorp. De tom
be is rond 1800 gebouwd 
door de protestantse fami
lie Van Panhuys, die haar 
doden niet mocht b~graven 
op het katholieke kerkhof 
van Voerendaal. De adellij
ke grafkelder is tot 1920 
gebruikt. In dat jaar schon
den vandalen de graven. 

Vochtig 
Volgens Picrre Gro_oten, 

eflE LIMBURGER WOENSDAG 6 MAART 1991 

Stichting IKL knapt crypte 
· familie Van Panhuys op · 

Oude. grafkelder 

• Medewerkers van . dl:' 
stichting IKL in de vdor· 
malige grafkelder van ·de 
familie Van Panhuys op htt 
landgoed Hoeren in Voe
rendaal. De crypte wordt 
opgeknapt en ingericht als 
vleermu1zen-reservaat. 

Foto ARNAUD NILIVIK 

wordt ingericht 
Voor ·vleermu. ;zen :n~~:e,~;;~:~ae~~~6i.:':e~:: 

11 randeert een constante 
•• · •· .:; o1 - • ·• • · ·-temperatuur in de kelder .. , 

bioloog bij de • stichting mèn · en de struikèn· rond zegt Pierre Grooten. De 
IKL in Li~burg, is de k_~l-. het.· kasteel wemelt heLvan;v :.kclde1:.oczelf wordb .afgcslo.~• 
der een tdea[e verbh}f- die beestjes. En ook voor t~n met een dubbele deur, 
plaats voor de zeldzame de watervleermuizen is er dte meteen fungeert als 
vleermuizen. ,.In de graf- meer dan genoeg eten te tochtsluis. 
nissen heerst constant een vinden, met name rond de Om de rust in de grafkelder 
lage temperatuur", )~st hij slotgracht en de visvij- te waarborgen, zal het !KL 
uit . .,Bovendien is het vrij vers. .. de bestaande gracht rond 
vochtig in die kelder. Dat de kelder verbreden en uit-
is van groot belang, want Tochtsluis diepen. Vandalen worden 
anders drogen de vleermui- daardoor op een afstand 
zen 's winters uit... De voormalige grafkelder gehouden, zonder dat het 
Daar komt bij dat de vlcer- van de familie Van Pan- omringende park (waar 
muizen op het landgoed huys wordt voor een be- bt)zondere planten als 
Haeren voldoende voedsel drag van 25.000 gulden op- aronskelken. viooltjes en 
kunnen vinden. ,.Vleermui- geknapt. Op het dak wordt speenkruid groeien) helP.-
zen leven van insecten", beton gestort. dat op zijn maal hoeft te worden afge-
aldus Grooten . .,In de bo- beurt w~er wordt bedekt sloten. 
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