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Ot· SOK i' gt:a\\IK:it:en.l met "Suhtcrrant:a Rritannit.:a • . 

SOK-INFO i' ht:t contact-orgaan voor t:n door SOK-It:dt:n . 

Serrelariaat SOK-Medcllclingen SOK-INFO Algemct:n adres 

f-d Rou~'eau Ton Rreuls Jut:p .Orhons Natuur Hi\torisch 
Mo\a,auru~weg 18 Bovcn~traat 28 Ro~erye I 09 D Gell(lnt\chap 
62 12 El. Maa~tricht 3770 Kanne/Riem~t 6228 OK Maa~"tricht Pusthu~ 882 
Tel · 043-251475 Tel : 09-3212454059 Td: 043-618793 6200 A W Maa\tricht 

De \tuurgn><!p van de SOK hestaal uit: 
lun Rreub Voor1i1tcr t:n SOK-mededelingen 
r·d Rou~\t:au Secretaris 
Etl de Grood Vcrgunningen 
Han Rochman Mate riaalhebeer 
J oq> Orhons 
Ril. Ra\tiacns 
~"!!er Reinanz 
Olav Hcn,ing 

lntt:rnationalc contacten. h ihliothcek 
l .t:denaumini~tratie 

Bihliotheek 
Rihliotheek 

Overzicht SOK-Groeyes 

09-3212454059 
043-251475 
043-293067 
043-433355 
043-618793 
043-211674 
043-215292 
043-218473 
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De SOK heeft een aantal groeven in zijn hebeer of een wllectievt: vergunning vo\lf een groeve . Voor het 
hetreden van dt:7c groeve' moet U wntact opnemen met de ht:heerdc:r· 

(ofli<!Vt: Bt:het:rder Tel : 

Kt~t:lchtl\ch groeve Ed uc Grond 043-293067 

R•"•thr.:r grot:ve Annclic~ Heynen 043-611357 

Nieuwe groeve Han R1~t:hman 043-4 .~3355 

Apo,tclgrocvc Ton Rrculs 012-454059 

Theuni,groevc Gicl Rindt:ls 0-0 -.t72560 

St P•r.:tt:r\ht:rg (Noorddijk en Zonneht:rg) Ed de Grooo 043-293067 

Fa llenhcrg groeve (Nog) Niet toegankelijk -

Voorpagina: 
Op 1k ""•rpagma ~taal t:en tekening gemaakt door H. Ouy' 



Oproepen van en naar SOK-Leden 

Nieuwe SOK leden 

Wij heten als nieuw SOK-lid hartelijk welkom : J . Vineken uit Maastricht. 

Advertentie 

Te koor aangehudcn. Een gloednieuwe "Coleman" lamr. Amerikaan\ type vuur twct: ~Uilrten l'"'uv•q 
hcm:ine . Mt:t twet: kousjt:s . Prijs ($54 .00) /95. --. 300 kaars. Speciale imrort uit Je Verenigde Staten van 
Amerika . met:gt:numen voor de lielhehhcr. Bij Dhr W. van Schaïk . Drmsaard~traat 41 .5663 GJ Gelurnr 

SOK BIBLIOTHEEK 

De SOK heeft een begin gemaakt met een hihliotheek van hocken en artikelen . De nieuwste aanwnl\tcn 
zullen orde SOK ledenavonden ter inzage liggen . Buiten deze tijd zijn deze hocken ter leen en/of image hij 
Joep Orhons. Bel even van te voren (043-618793). De nieuwste aanwinsten zijn: 

Subterranca Britannica Bulletin no . 28. Het orgaan van onze Engelse zustervereninging staat weer vol 
met interesante artikelen ondermeer over ondergrondse gangen in Gibraltar. over een put in een Engel\ 
kasteel. en een artikel over Mithaisme. een ondergrondse godsdienst uit de romeinse tijd . Een artikel ovcr 
Crocket"s holes in Gloucestershire wordt gevolgd door een uitgebreid artikel over de groeven in Bath en hoc 
het blokbreken in dit gebied in zijn werk ging. 

Sint Pietersberg, kaart- en fotomateriaal . Wim van Schaïlc heeft uniek kaart en fotomateriaal aan \k SOK 
overgedragen. om er voor te wrgen dat het voor onderwek ter beschikking staat. 

Das Gertruderberger Loch door H. Morlo. Dit !loek is een compleet onderzoek van een onueraarll'c 
zandsteengroeve in het centrum van Osnabrück in Duitsland. De schrijver heeft veel archief-materiaal. oude 
kaarten . sagt:n en legenden en feiten naast elkaar gelegd. Dit levert een schittcrcndt: studie op van det<' 
groeve. 

LJKONA jaarboek 1991. In dit jaarhoek van het Limhurgs Koepel voor Natuurstudie staan een aantal 
artikelen. vergelijkhaar mt:t ons maandblad. maar dan voor Belgisch Limhurg. Et:n artikel gt:d't een 
overzicht van 50 jaar vleermuiswaarnemingen in de mergelgroeven van Yechmacl door SOK-lid J. Dahlcn. 

Geologie in telegramstijl door F. Kraaijenhagen geeft een overzicht van de gcologi.: in het algemc.:n . 
maar h.:t Krijt in het bijwnder. Hierbij komt et:n veelvoud van onderwerpen aan de o rd.: : fo~\l.:lcn . 

mineralen. erosie • .:te. etc. 

SOK uitwisseling 

De SOK heeft .:en hocken-uitwisselings-programma aangegaan met weer .:en ni.:uw.: huuenlanu\e 
vereniging. Dit maal is het de "Ceská Speleologická Spoleenost" . Dit is de Tsjechische ~pekolog•,chc 
groer. die een afdeling "kunstmatige grotten" heeli. Hun publikaties bevatten .:ngdst: ~m.:nvattingen . 

ht:tgec::n het hcgrir van de:: teksten verhetenl. 

Wens 

De SOK wc::n~t ic::dercen een rrettig nieuwjaar. Met vet:l ni.:uw hergloperswerk . n:sultaten .:n rre,entatic, 
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V ers lag ledenavond dd 13- 11 - 1992 

Joep Orllon~ opt:Rl de: avond . Vcrvolgens vertelt Ed de Gmod ovc:r de vergunningc:n die de SOK hc:cft 
voor de eigen groeven en de wllectieve vergunning voor de St. Pietcrsllerg. F.d zegt dat er ~lechts 
wcmi~:: van de vcrgunning geilruik wordt gemaakt. Verder wordt dringend verw<:ht om de St. Pietcrsllerg 
niet ille~::aal te lletredc:n . Het aanvragen van de vergunning is een kl t:ine moeite . Een ~chriftdijk vcrzoek 
IIICI reden aan F.d is genoeg. 
~hcrna overhandigt Wim van Schaïk enkele plattegronden van de St. Pieter~llerJ:: aan de SOK . d ie hij 
hc:cft laten drukken van een cliché dat jaren kwijt was geweest. Verder schenkt hij nu~: 6X6 negatieven 
aan de SOK. Ton Breuls lledankt Wim hiervoor en vertelt over de hihliutheck die wordt opgezet. zodat 
alk informatie op één cc:ntraal punt llereikllaar is. 
H~.:t vul~::c:nde agendapunt had ten doel om aan te tonen dat er !lest veel onderzoek !linnen de SOK wordt 
vcrricht door individuele groepen o f personen, maar door de onllekendhcid ervan lijkt het soms of er 
nic:h ~::edaan wordt. Niets is echter minder waar . Joep nodigt enkele personen die llezig zijn met 
ondcrn~ek , hiervan iets te vertellen . De groep rund John Knuhllen geeft een toelichting op hun 
onderwek in de Keerderllerg. Hij en 5 à 6 anderen hehllen deze berg vulledig geïnventariseerd. O()k 
werd archiefwerk verricht , 1.odat er zeer veel informatie beschikbaar was. Verder roept John op tot het 
doen van onderzoek én verslaggeving. zodat het resultaat niet ergens in een kast blijft liggen. Meer 
hierover op de volgende SOK-ledenavond. Een ander project licht Joep toe. Hierbij worden alle groeven 
ingangen geïnventariseerd. Kurt gezegd houdt dit project in dat de ingangen van alle groeven worden 
!>deken/gefotografeerd up hun actuele toestand . Rik Bastiaens verteld over het project Culiene dat hij 
' amen met Jus Cohhen en Armand Stevens doet. Dit project staat in het teken van eigendomsrechten. 
Ton Breuls vertelt tenslotte over het schepenproject. Hij onden:oekt in het gchied Caestert hOe de 
gt•hroken steen vroeger van de berg naar de schepen werden getran~-porteerd . In de gangenstelsels aldaar 
~taan afbeeldingen van schepen enz. vandaar het idee om dit te onderz.oeken . 
Vcrvolgens toont Joep Orbons de Tranchot kaart die te koop op A4- formaat wordt aangeboden door Ed 
Stcvenhagen . Verder meldt hij dat "Het Klokhuis" 2 dagen filmt in Zuid-Limllurg. Het thema is de 
nmlerdardse kalksteengroeven, en wordt begeleid door de SOK. Het worden twee afleveringen . De 
uiltending is over ongeveer I jaar. 
Hierna de rondvraag: 
Wim van Schaïk vraagt of er een film van een stoomtreintje dat uit de Sint Pietersberg komt rijden te 
ar htcrhalen is. Dit zou namelijk eens getoond zijn in het programma "Ontdek je plekje" . Ed de Grood 
tcgt dat deze film wel eens in het Natuurhistorisch museum zou kunnen zijn . 
Dt· SOK-stuurgroep wilt audio visuele avond(en) organise ren voor SOK-leden. Waar hlijft de film van de 
mo\a"<!urus'! Ed de grood z.egt dat de film in november wordt uitgezonden in Amerika en dat de: SOK 
hovenaan staat voor het krijgen van een copie . 
Hic:rna volgde een prachtige handle iding over het onderhoud van Petromax lampen door Han Bochman. 
~::c:vnlgd door twee diaseries : een over het Symposium in Bath dat dit jaar plaat~ heeft gevonden. Ton 
Brc:ul\ en Joep Orhons zorgden vo()r de nodige toelichting. De tweede serie gin~: over het schitterende 
hc~t~ck aan de "NATO"-herg , gemaakt door Hans Klinkers. 
Hi~.:rna werd de avond ge~loten . 

Ril. Oastiaens. 



Petrolcum lampen 

Op de afgelopen SOK-lellenavond heeft Han 13ochman uitvoerig laten tien hoc een petrmna' lamp 
onderhouden kan worden . Dt: redactie van SOK-INFO heeft van Han de handleiding van een Pctrumax 
lamp gekregen . Een compilatie daarvan is op de volgende pagina's te vinden . Als ccr~tc volgt n :n 
overzicht van enkele veelgehruikte merken en typen lampen: 

Petroleum vergassers en benzine lampen 

MERK Herkomst Brandstof Metaal 

Anchor China Pctrulcum Staal 
Butterfly China Petrolcum Staal 
Colcman USA/Canada Benzine/ Pctrolcum Mes~ing/Staal 

Harris Groot Brittannië Pctrolcum Messing 
Hipolito Pon u gal Petrokurn Messing 
Olympus Zwellen Petroleum Messing 
Pctromax Duitsland Petroleum Mc~sing 

Phoehus Oostenrijk Petroleum Messing 
Primus Zweden Benzine/ Petrok u m Messing 
Red Hcarll China Petroleum Messing en Staal 
Sicfen Zwellen Pctrolcum Messing 
Tillicman Engelanll\Canalla Petrolcum Messing 
Vu kan Zwellen Petrokurn Messing 
Camping Gaz Frankrijk Gas Butaan Staal 

De meeste merken zijn anno 1992 niet meer in productie . Het 1.al moeilijk zijn urn aan vervang~:nllc 
onderdelen te komen, en het zelf vervaardigen van onderdelen of ombouwcri zal de veilight:id van uw 
lamp niet ten goede komen. 

Slotsom: Koop geen lamp waar geen reserve onderdelen van verkrijghaar zijn! 

Op de midden-pagina staat een schema. Hier kan bij een hepaald prohlecm de hijhehorenllc oplo\\1ng 
gevonden worden . Het staat in het Duits en Engels. maar dat mag geen probleem zijn. 

In de pagina's daaropvolgend is een handleiding gegeven uit het handhoek van de Petromax lampen. H~:t 
kan zijn dat enkele details bij uw lamp anders zijn , dus die voorzichtigheid moct u in acht nemen. 

Hoc heet petrulcum in het buitenland? 

Engels 
Frans 
Duits 

Kerosene of Paraffïn 
Pétrole 
Pctrolcum 
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Sdleme of eperation ~aults and , 
their possible sourees 

__jdle.ma der Funktionsstörungen 

~~ ~hre möglid!en FehlerqueÜen 

Zv wenig O<udl lm hhlltet 
(Uhdlen, n1dlpympen. 
nu anrwndenJ 

DUit nulop11 (Htdtln) 

Dlhe lo~e (Dw1t tnrlehen) 

V"gtur • Oberltil uftdidll 
(Uberwurfmu"e' ftldulehtnJ 

Vergt~~~ ·U:o:t::1e!! ! ... . . t, :'\~ 

undidii (Howtr lloldicfllyngl• 
t iflgl 

OliJtMtdtl nrbogen fAul· 
wedl1eln) 

C.lilhkörpet dtltkl fAUI• 
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, ..... , ....... lil 
oder lloididllllfl911ing un· 
d idll (AIIIWtdlltin) 

lorhrm•nrdlelle IYigthoÓ· 
nel JlinolenJ 

letulielldlriYbt e in1leOen 
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Oldllwftgul"t 11 er01ewern 

KlppheiNhron~ """'cM 
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low fuliftguilh. P""'P 
mo_re air, l•ghl agoi") 

Hippie Is bloclied (l~rr\ lha 
hondwh~~l 

. I 
Hippl~ Is loore (llghlelf 
wilh 1pannerJ 

Voporlru upp~r p1t1 11 
luky (lighltn 1lene nlll) 
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lud w11her leoky 
(reploce lhe u"'~) 
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lhe umef 
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V1lu w11hrr lU 11 vndoM 
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lepl•ce wilher Ho. 11 

n, cl••"'t ltfll4thl frop~Ht 
ptdll"t Ut) 

Ntodlt Ie brok en off ( repliet 
lht euma) 
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Algemene handleiding Petromax lampen 

r'i!;uur I. Het vullen van de container. 
Schrot:f het mttertje van de vulopt:ning. Plaats de 
trechter in het vulgat. en vul de lamp met schone 
pt:troleum. Dt tank moet niet vtrder gtvuld zijn dan 
de vulopt:ning. Plaats htt mtttrtjt wee;:r op dt vulopt:
ning en schroef deze goed vast. 

Belangrijk 
Tijdens het hranden van de lamp, zal de lichtinttnsi · 
reit langzaam terug lopt:n. Na anderhalf uur moet 
we;:e;:r lucht bijgepompt worden. 
Om de spuitmond schoon te maken, kan de schroef 
(lil) verscheidene malen van links naar rechts ge
draaid worden, terwijl de lamp hrand. 

Figuur 2 . Het plaatsen van een nieuw kousje. 
Draai de schroeven los van de htndd, haal de kap 
( 123 N) van de lamp af. Ook het deel binne;:n de kap 
voorzichtig verwijdtrtn ( 117N). Draai dt !;askamtr 
los (34) tn knoop het kousje met een dubhek knoop 
rund de smalle gleuf van de spuitopt:ning (3). Verded 
het kousje gelijkelijk rond deze spuitopt:ning. Knip de 
overtollige draadjes los, en plaats de gaskamtr weer 
voorzi~:htig terug. Monteer het geheel weer. 

Figuur 3. Op druk brengen. 
De pijl op de schroef (lil) moet naar boven staan 
voor het oppompt:n. De dop van de voorverwarmer 
moet ook dicht zijl!. Verder moet het schroelje van 
de ontluchting ( 13) op het metertje dicht gedraaid 
zijn . Pump nu lucht in het reservoir, lotdat het mtter
tjt net over de rode lijn is. 

•• I 
lil 



Figuur 4 . Het aanmaken. 
Maak een lucifer aan en open de dop van de voorvcrwar
mer. Stop de lucifer in de opening, zoab op de tekening 
staat aangegeven , totdat de voorverwarmer hrand . Ab dc 
lucifer uitgaat. sluit de dop van de voorvcrwarmer onmid
ddlijk. en start opnieuw m<!t een nieuw<! lucifcr. Ah de 
voorvcrwarmer hlijft wciger<!n, maak dat de ~puitopening 

scht>on met de daarvoor he! stemde! naald . 
Dc voorv<!rwarm-vlam moet gcdurendc 40-50 seconden 
hramlen . Tijdens het hranden moet U hlijven pompen, 
zodat dc meter hovcn de rodc lijn hlijft. Als dc 40-50 
sccondcn voorhij z ijn . draai dan schroef lil lanp..aam met 
dc pijl naar onder. 
Bij het eerste gehruik van ecn nieuw kousje moet de lamp 
niet direct worden aangemaakt. Eerst het kousje aansteken , 
en g<!heel laten uithranden, daarna pas de lamp aanmaken. 

Figuur 5. Luchtverdeelschroef bij meng-pijp_ ~
Als de helderheid van het licht niet voldoende is, draai de .:. 
regdschroef met een schroevedraaier naar rechts of links. 
Een kwart slag moet voldoende zijn om maximale helder-
heid te krijgen . 

In geval van o nvoldoende druk 
Bij lage druk, of het te langzaam openen van de schroef, 
zal het licht niet volledig branden. Dit is te merken aan een 
lage intensiteit en een gorgelend geluid van de: lamp. De 
oplossing is de lamp weer op druk hrengen en de schroef 
een paar keer van hoven naar heneden draaien. totdat de 
lamp goed brand. Zo niet, dan de lamp uitmaken. en 
opnieuw opstarten. 

Het uitmaken van de lamp 

9 

Open de ontluchtingsschroef (IJ) op het metertje. Als alle lucht ontsnapt is. draai de schroef ( lil) weer 
naar hoven. Indien nodig, kan de lamp onder druk hlijven voor direct gehruik . De ontluchtingsschrocf 
moet dan dicht blijven en de schroef lil moet dan naar hoven staan. 

Algemene hints voor het onderhoud van de lamp 
a) Kapotte kou~jes moeten direct vemicuwd worden . Het kleinste scheurtje resulteert in lekkende 

vlammen. die het glas beschadigen. 
h ) Als de pomp niet optimaal werkt. schroef de dop e r dan af en doe wat olie op het leertje en druk het 

leertjt: iets plat. Indien nodig . vernieuw het lt:t:rtjt:. Rij ht:t weer montert:n , let t:r op dat het lccrtje 
naar hinnen staat hij het plaatsen in de huis . 

c) Als de zuiger van de pomp naar hinncn schiet hetekent dat. dat het pompventiel dcfect is . Draai dit 
ventid met et:n langt: schnx::vedraaier los. rt:part:er of vervang het ventiel en montt:er het wcer. 
Let er wel op dat het ontluchtingsschroclje op het metertje open staat. 

d) Ruhbert:n ringetje hij de vulopening mag niet defect zijn anders komt de lamp niet goed op druk . 
c ) Na het montercn van de verdamper altijd cen nieuw loden ringetje gebruiken . 
f) Lekkages kunnen worden opgespoord door de lamp op druk te.: brengen (niet aanmaken) en de tan~ 

onder water te houJen . Daar waar de huhheltje~ ontsnappen . is het lek . 
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ri!;UUr 6 . Het vernieuwen van de spuitmond n 
Demunlcc::r de lamp zoals in figuur 2 gt:toond . en 't.:h- g 
mt:f de ~puitmond lus met een ~ lc::utt:l ondc:: rwijl met 
ccn hand dc verdamp-ring vasthuudcnd . zoals gehK>nd 
in liguur 6 . Slt:utt:l 119 wordt gchruikt om de naa ld 
te vcrwijderen. Lèt tijdens hc::t mu_ntercn van het 
gched crop dat alles weer goed vast zat. 

Figuur 7. Instellen van de juiste menging. 

Zorg ervoor dat o ntlut.:htingsschroef ( 13) open staat 
en dat de schroef ( 11 I) met de pij 1 naar onder ~taal. 
Maak st.:hmcf 2 1 N los zodat de mcngkamcr k~n he
wegen. Gehruik het juiste gereed~t.:hap vuur dc anstd

ling van de menging. 

Uit "Limburgs Dagblad" van 24 december 1992 

Inbraak in grot 
opgelost " 
VALKENBURG - De rijkspolitie Val
kenburg heelt in de afgelopen dagen 
acht jongeren uit Valkenburg aange
houden, die betrokken waren bij een 
inbraak Ujdens de kerstmarkt in de 
gemeentegrot Bij de jongeren thuis 
werden sieraden, kleding en andere 
gestolen goederen gevonden. Enkele 

verdachten zijn nog niet op vrije voe
ten gesteld. De inbraak in de gemeen
tegrot werd gepleegd op vrijdag 11 
december. De groep kreeg ·toegang 
tot de grot via de Ingang bij het 
Sprookjesbos aan de Sibbergrubbe. 
Via de onderaardse gangen kwamen 
ze daarna bij de kerstmarkt in de grot 
terecht. 
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Volgende SOK -Ledenavond en genootschapsavund van de kring Maastricht 

Donderdag. 7 januari 1993 . organi,c::ert de:: kring Maa~tril:ht van hc::t Natuurhi~tori ~c.:h Gcnoohc.:hap 
Limhurg weer haar eerste hijcenkom~t van het jaar in het Natuurhistorisch museum. Traditioneel i, 1.1ctc 
hijecnkom\1 een ~amenwerking met de Studiegroep Onderaard~e Kalksteengn~~:ven . waarin een hcpaald 
thema van hel ondergrondse hc::licht wordt. Hel vorig jaar waren dat de gn~~:ven van Vechmad met 
Picrre O lc::t\ en Julien Dahlen . Dit jaar staal een hijmnder onderwerp op de agenda . SOK-Mededelingen 
no 20 ver~c.:hijnt als een "spedal " over de:: gn~~:ven van Cadit:r en Keer t:n Heer. Dit extra dik nummer 
(76 pagina·, en 43 foto's) werd gc::~c.:hreven door John Knuhhc::n en verhaalt over hel onderwek in de: 
Keerderhc::rg. de Heerderhc::rg en de Sc.:hamerhc::rg door GRONOMA . Deze geheimzinnige afkorting staal 
V<l(lr een hardwerkende gn~~:p enthousiaste:: SOK-leden . die de hergilanken van Gronsvdd al' hun 
exploiratiegehied hc::hhen gc::ko7.cn. Het onderz<~~:k i~ niet alleen gedaan in de ondergrondse:: gangen van 
deze:: drie gn~~:ven . maar i' ook sterk geko ppeld aan in1ensic::f arl·hiefondc::rzoek. Dil. samen mei prachtige 
foto' s. kaarten en vele:: hlad7.ijden tekst kunt u lezen in het volgende JUBILEU M-nummer van SOK
Mededelingen . Op de gc::c.:omhineerde SOK- en Geml(llsc.:hapsavond kunt u van John en zijn collega·~ hel 
verslag horen van hun onderzoek . Dia ·~ en kaartmateriaal . alsmede voorheelden van hun archief zu llen 
dit verslag ondersteunen. 
Omdat deze avond 11ok in hel teken staal van het JO-jarig hestaan van SOK-Mededelingen zal Ed de:: 
Grood een korte lezing houden over het helang van onderzt~~:k en het daaraan verho nden waarde van 
verslaggeving. SOK-Mededelingen is een medium dat v<l(lr en door SOK-leden hij uitstek gc::sc.:hikt b om 
aan dil duel te heantwourden. Meer dan 300 abonnee~ in hinnen- en huitenland zijn een graadmeter voor 
de heteken is van on~ "hlad". 
He t eerste exemplaar van dit jubileumnummer zal de1.e avond overhandigd worden aan de voorzitler van 
het Natuurhistorisch Genootschap, de heer Ton Lenders . Dit ab waarde ring voor de paraplu waaronder 
de SOK zich altijd veilig heeft kunnen verschuilen . 
Na afloop is er gelegenheid om een (hc::scheiden) glas Ie heffen op het jubileum, het nieuwe jaar en de 
SOK in het algemeen . 
In afwijking van de gebru ikelijke aanvangstijden van SOK-avonden . hegint deze avond om 20.00 uur in 
hel Natuurhi~torisc.:h Mu~eum te Maa~tric.:ht. 

Wc hopen u allen te mogen hegn~~:tc::n . 

Uit "De Limburger" van 21 december 1992 (Editie Oostelijke mijnstreek) 

Grotten Berg en Terblijt 

N achlelijke 
wandelaars 
bekeurd 

Van onze verslaggeefster 

BERG EN TERBLUT - De 
·valkenburgse politie heeft 
zaterdagnacht tien mensen 
uit de grotten langs de Vo
gelzangweg in Berg en Ter
blijt gehaald. 

De nachtelijke wandelaars 
waren afkomstig uit Heer
len en Landgraaf. Tegen de 
politie verklaarden ze vaker 
door de grotten te wande
len . Tegen de tien is proces
verbaal opgemaakt. 

De politie surveilleert de af
gelopen weken regelmatig 
bij de grotten. Aanleiding 
zijn de vele vernielingen. 

Ook zou er - aldus een 
woordvoerder van de 
politie - sprake zijn van 
house-parties en zogenaam
de 'pai nt ba ll '-gevechten. 

Zaterdagnacht merkte el'n 
agent op dat het hek naar 
de mergelgroeve langs de 
Vogelzangweg was openge
broken. De speurhond. van 
de Maastrichtse gemeente
politic wist de wandelaars 
uite indelij k te traceren. 
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