
DRUKWERK 

SOK-INFO 53 juni 1993 

-i ,. 
l 
)I -
-.:J :2 ç 

u • 
H 
vtZ 

~ .. ·, ·· 

~\ 
:;:. : 
.· .. . . . 

~ 
Q 
rn 
~ -



2 

Secretariaat SOK-Mededelingen SOK-INFO Algemeen adres 

Ed Rousseau Ton Breuls Joep Orbons Natuur Historisch 
Papenweg 116 Bovenstraat 28 Roserye 109 D Genootschap 
6212 0 Maastricht 3770 Kanne/Riemst 6228 DK Maastriebt Po~"tbu.~ 882 
Tel: 043-251475 Tel: 09-3212454059 Tel: 043-618ï93 6200 A W Maastricht 

De stuurgroep van de SOK bestaat uit: 
Ton Breuls Voorzitter en SOK-mededelingen 
Ed Rousseau Secretaris 
Ed de Grood Vergunningen 
Han Bochman Materiaalbeheer 
Joep Orbons 
Rik Bastiaens 
Roger Reinartz 
ûiav Hensing 
Luc Walschot 

Internationale contacten, bibliotheek 
Ledenadministratie 

09-3212454059 
043-251475 
043-293067 
043-433355 
043-618793 
043-211674 
043-215292 
043-2i8473 

Bibliotheek 
Bibiiomeek 
Inventarisatie 

De SOK is geassocieerd met "Subterranea Britannica". 

SOK-Groeves 
De SOK heeft een aantal groeves in zijn beheer of een collectieve vergunning voor een groeve. Voor het 
betteden van deze groeves moet U contact opnemen met de beheerder: 

Groeve Beheerder Tel: 

Koelebosch groeve Ed de Grood 043-293067 
~ 

Roother groeve Annelies Heynen 043-611357 

Nieuwe groeve Han Bochman 043-433355 

Apostelgroeve Ton Breuls 012-454059 

Theunisgroeve Giel Bindels 043-472560 

St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg) Ed de Grood 043-293067 

Pallenberg groeve (Nog) Niet toegankelijk -

Bij inbraak in SOK groeve: 
- Bij constatering van inbraak enlof vernielingen aan een van onze SOK groeven dit direct melden, liefst 

dezelfde dag nog. 
- Melden van vernielingen bij onderstaande personen, als de eerste niet bereikbaar is, dan de volgende op de 

lijst. 
I' Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven. 
2' Han Bochman, materiaalbeheer, 043-433355 
3' Ed de Grood, groeveopzichter, 043-293067 
4' Ton Breuls, voorzitter SOK, 09-3212454059 
5' leder ander stuurgroeplid. 

- De SOK zal er dan voor proberen te zorgen dat de afsluiting van de groeve binnen vierentwintig uur 
hersteld is. 

Voorpagina: 
De voorpagina over de Calenberg is ontworpen door Ed Stevenhagen. 



Oproepen van en naar SOK-Leden 

Nieuwe SOK leden 

Wij heten als nieuw SOK-lid hartelijk welkom: 
H.J.M. Crombach, Ce:reshof 9, 6215 VP Maast..-rïcht, 043-436536 
A. Discb, Kleine gracht 6 F, 6211 CB Maastricht, 043-211912 
P. Roos, Volksplein 17, 6214 AL Maastriebt 
R. Vaessen, Welsdaal 152e, 6228JG Maastricht, 043-617028 

Adres wijzinging SOK Secretariaat 
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Onze secretaris heeft nieuwe buisvesting gevonden. Zijn adres is veranderd, maar het telefoon
nummer is hetzelfde gebleven, zodat zijn adres nu is: 
Ed Rousseau 
Papenweg 116 
6212 CJ Maastriebt 
Tel: 043-251475 

Bijzondere groevenaam 11! 

SOK-1id en archief-pluizer Jacquo Silvertant heeft ootdekt dat in de Tweede Wereldoorlog de 
Z<..nneverg groeve de deknaam "Schleierschwanz" heeft gekregen van de Duitsers. 

V ooraankondiging 
Basis"cursus" groeven 

Samen met de VVV Maastricht zal in vijf avonden door 10 lezinghouders de belangrijkste 
aspecten van de groeven behandeld worden. Weliswaar op verzoek van de VVV ter informatie 
van gidsen in de Sint Pietersberg, maar toegankelijk voor SOK-Leden. 
Waarschijnlijk zal een en ander in de winter van 93/94 plaatshebben. Nadere gegevens volgen 
nog. 
Ed de Grood 

AV Avond 

Er is nogal wat video en ftlm materiaal bij de SOK leden aanwezig. Veel daarvan is onbekend 
bij andere leden. Vooral oudere films zijn voor jonge leden nieuw groeve materiaal . Een film 
leg je niet w makkelijk ter inzage op een tafel als een boek, dus daarom wil de stuurgroep een 
SOK-ledenavond wijden aan allerhand audiovisueel materiaal. 
We zouden graag van de leden willen vernemen welk materiaal aanwezig is. Het moet mogelijk 
zijn om dan een avond samen te stellen met een paar video-recorders en enkele filmrecorders 
wdat iedereen dat materiaalkan bekijken. 

Heeft u beeld-materiaal of weet u waar beeld-materiaal te vinden is, neem dan contact op met 

Ed Rousseau of met Joep Orbons. 
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Oproepen van en naar SOK-Leden 

lobraak in onze groeven 

Zoals bekend bij berglopers oefenen groeven een grote aantrekkingskracht uit op iedereen, 
vooral die groeven die afgesloten zijn. SOK leden hebben een streepje voor want ze kunnen 
enkele afgesloten groeven legaal betreden omdat de SOK die in beheer heeft. Pagina twee van 
iedere SOK-INFO geeft biervan een overzicht. Dit beheer brengt enkele verplichtingen met zich 
mee. De SOK moet ervoor zorgen dat de groeve afgesloten is en de afsluiting in een goede staat 
blijft. Daarom is voor iedere groeve een groevebeheerder aangesteld die bela~t is met het 
beheer. Aangezien deze groevebeheerder niet iedere dag de groeve kan inspecteren doen wij een 
dringende oproep aan alle SOK leden: 
- Bij constatering van inbraak en/of vernielingen aan een van onze SOK groeven dit direct 

melden, liefts dezelfde dag nog. 
- Melden van vernielingen bij onderstaande personen, als de eerste niet bereikbaar is, dan de 

volgende op de lijst. 
1' Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie pagina 2. 
2' Han Bochman, materiaalbeheer, 043-433355 
3' Ed de Grood, algemeen groevenopzichter, 043-293067 
4' Ton Breuls, voorzitter SOK, 09-3212454059 
5' Ieder ander stuurgroeplid. (Zie pagina 2 SOK-INFO) 

- De SOK zal er dan voor proberen te zorgen dat de afsluiting van de groeve binnen vierentwin
tig uur hersteld is. 

Wil de SOK serieus genomen worden wat betreft een verantwoord groevenbeheer zijn dergelijke 
maatregelen noodzakelijk. 

Nogmaals mijnlampen 

Hoe zit het nu met de beloofde electrische mijn-lampen? Ik ben door de Belgische leverancier in 
de steek gelaten. Iedere keer als ik belde had bij geen lampen meer, maar wel weer over twee 
weken. Daarnaast bleef de prijs stijgen tot tegen de honderd gulden. Na de zoveelste keer heb ik 
maar beslist dat ik er geen vertrouwen meer in heb, en daarom laat ik dat zo aan de SOK leden 
weten. Diegene die zelf mijn leverancier willen bellen, kunnen bij mij het telefoonnummer 
krijgen. 
Sorry voor de valse hoop. 
Joep Orbons. 

SOK Ledenlijst 

Om ervoor te zorgen dat de gegevens in de adreslijst correct zijn, vragen wij U deze te 
controleren, en eventuele correcties en aanvullingen door te geven. (Adressen, zie pagina 2). 
Dit voorkomt fouten bij de verzending van SOK-INFO en andere SOK-informatie. 
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Volgende SOK-Ledenavond 

Op vrijdagavond 18 juni 1993 is om 19:30 uur in bet Natuurhistorisch Museum Maastricht weer 
een SOK-ledenavond. 

LET OP DE AANVANGSTIJD VAN 19:30, WE HOUDEN ONS ER STRIKT AAN!!! 
Het fatsoen van de SOK-stuurgroep dwingt ons de deur van het museum toch te openen voor 
SOK-leden na 19:30. Om bet geloop in de zaal tot een minimum te beperken, zal om 20:00 nog 
éénmaal de poort geopend worden, voor diegene die door oorza.ken wat aan de late kant zijn. 

Deze ledenavond staan de volgende zaken centraal 
- Ad Lagas zal uitvoerig ingaan op het onderwerp carbidlampen. Hij zal verhalen over carbid, 

de geschiedenis van de carbidlampen, de soorten die in groeves gebruikt zijn, de opbouw 
en werking van de lampen, hoe onderhoud te plegen en waar Jampen en carbid te koop 
zijn. 

- Enkele mensen die met projecten bezig zijn, zullen iets vertellen over de voortgang. 
- De negatieven die door Wim van Schaïk aan de SOK zijn gegeven zullen tentoongesteld 

worden. 

Tot vrijdag 18 juni. 

Verslag vorige SOK-Ledenavond 

Om 19.45 opent Ton Breuls de avond voor de 29 aanwezige leden. Het programma is als volgt: 
- Algemene zaken 
- Dialezing van Luc Walschot over zijn vakantie in Frankrijk, Spanje en Potugal 
- Lezing van Olav Heosing over de TV opnames voor "Het Klokhuis" 

- Voordat deze echter plaatsvinden vertelt Ton Breuls over het idee van Han Bochman om een 
nieuwe SOK-tentoonstelling op te zetten. Meer informatie bierover vindt U verderop in deze 
SOK-INFO. 
- Het volgende punt is bet verzoek van de VVV om lezingen te verzorgen voor gidsen. De SOK 
staat daar positief tegenover, maar vindt dan wel dat de VVV ruimte beschikbaar stelt. Ed de 
Grood is de coordinator voor dat alles. Dus ook als iemand interesse heeft om mee te doen, hij 
zegge het. 
- Daarna vertelt Ton over het groevenoverleg dat opnieuw zal worden opgestart. Het eerste 
groevenoverleg was in 198211983 en handelt over een plan voor behoud, herstel en beheer van 
de onderaardse kalksteengroeven, gelegen in het proefgebied nationaallandschap •mergelland", 
als onderdeel van een werkgelegenheidsproject. In 1982 is er een subsidie gegeven om dit plan 
uit te voeren. Het bliJ"kt dat inderdaad enkele groeven behouden zullen blijven, maar lang niet 
allemaal. Het ministerie wil dat plan nu weer oppakken, en heeft de SOK gevraagd daarin mee 
te denken. Er hebben enkele besprekingen plaatsgehad. Via SOK-INFO zullen de SOK leden op 
de hoogte gehouden worden van het een en ander. 

- De dialezing van Luc Walschot handelde over zijn reis naar Frankrijk, Spanje en Portugal. 
Allerlei onderaardse zaken als groeves, mijnen, kwekerijen kwamen aan de orde. De belrende 
levendige vertelstijl vanLuczorgde voor een goede omlijsting. 
- Olav Hensing vertoonde daarna dia's over de opnames die in Belgisch en Nederlands Limburg 
plaatshadden voor het TV programma Klokhuis. De dia's werden gevolgd door een voorv~ 
ning van de twee uitzending zoals ze op TV zullen verschijnen. 
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Stuurgroep zaken 

In Nijmegen heeft de bel geluid voor de laatste ronde. De laatste ronde voor Jacquo Silvertant, 
studerend aan de faculteit Cultuur en Mentaliteitsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Jacquo is heel bard bezig met zijn eindwerk: twee scripties over een of ander 
groevenaspect. Het preciese onderwerp is nog een verrassing, maar de redaktie van SOK
Mededelingen zit op het vinkentouw! De afronding van dit eindwerk zal veel tijd in beslag 
nemen. Het logisch gevolg daarvan is dat Jacquo zijn werk in de Stuurgroep (tijdelijk) tot nul 
heeft gereduceerd. Omdat er gerede kans is dat hij, na voltooiing van zijn studie als hooggeleer
de beer weer zijn plaats in de Stuurgroep zal innemen, schrijf ik dit stukje niet als een afscheids
rede. Was dit wel zo, dan zouden hier voor Jacquo welgemeende woorden volgen van dank, en 
zou zijn (soms) kritische opstelling binnen de Stuurgroep geroemd worden om zijn constructieve 
en verfrissende inbreng. Jacquo is ook altijd een vurig pleitbezorger (geweest) voor het 
Valkenburgse! Na Jacques Diederen was er weer eens een echte "bok" tussen de Maastrichtse 
heren en hun aanverwanten. Ik hoop dat zich vlug een nieuw lid voor de Stuurgroep meldt uit 
het Valkenburgse. Of meerdere leden. Maar Jacquo is niet helemaal weg. Hij is met "tijdelijk 
verlof" en blijft bovendien lid van de redaktie van SOK-Mededelingen. Jacquo, alvast bedankt, 
en we wensen je veel succes met de afronding van je studie. 

De Stuurgroep is niet gebonden aan een vast aantal leden. Nu Jacquo tijdelijk weg is, is er niet 
gezocht naar een vervanging. Eenieder die een zinvolle bijdrage kan of wilt bijdrolgen is van 
harte welkom. 
En zo iemand die van harte welkom is, is Luc Walschot. Luc, een nieuw lid van de Stuurgroep, 
heeft in. de loop der jaren een brede kennis over bet groeven-gebeuren opgebouwd. Als een van 
de weinigen weet hij haarfijn alle ingangen te liggen die Blankevoort, Bels en van Wijngaardeo 
ooit hebben opgespoord. Alleen .... hij weet er nog een paar meer. Paleontologisch staat hij zijn 
mannege, hij doet ieder jaar mee aan de vleermuistellingen, heeft gegidst, is als champignon
kweker werkzaam geweest, bezit een prachtig dokumentatie-archief en uitgebreide bibliotheek, 
enz. enz. Bovendien kent hij in het Valkenburgse, Maastrichtse en het Belgische zowat iedereen, 
die iets in of rond de groeve doet of gedaan heeft. 
Kortom, Luc is een erudiete grott.ologische aanwinst van de Stuurgroep en de SOK! 
We wensen hem veel sterkte en wijsheid toe. 

Ton Breuls, voorzitter SOK. 
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SOK Tentoonstelling 

Han Bochman heeft bet initiatief genomen om medio/eind 1994 een SOK-tentoonstelling te 
organiseren. 

Na "Pötsje ~10ete en ratnakke" in de jaren '70, "Mijnen Merghel" in de jaren '80 volgt dan nu 
... ? .. . in de jaren '90. 
U begrijpt al dat we nog niet de juiste naamgeving gevonden hebben, maar een klein groepje 
binnen de SOK is bezig met een breikous om aan inhoud, naamgeving, vormgeving, omvang, 
tijdstip, enz. gestalte te geven. Voorwaar geen eenvoudige klus. 

Voelt u zich geroepen een bijdrage te leveren en wilt u in het "tentoonstellingscommité" zitting 
nemen: u bent van harte welkom, om met roem beladen, met goud behangen en met eer 
omgeven deze grote klus te klaren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!! 

De gedachte van de tentoonstelling gaan uit naar een B R E D E presentatie van de individuele 
én de collectieve SOK-leden: 
Wat verzamelen u -bet zogenaamde "scbat-kamer"-idee-: kranteknipsels, boeken, alle soorten 

verlichtingen, ansicluen, cbampignonattributen, blokbrekensmateriaal, bierflessen, 
plattegronden, affiches, munten, hangsloten, enz. 

Wat doen u: karteringen -met welk materiaal en hoe-, archiveren, fotograferen, paleografisch 
onderzoek, exploiratie, opgravingen, meten, vieren tellen, enz. 

Welt~ onderzoek: toen, nu en in de toekomst (vult u zelf maar in) 

U begrijp dat uw eerste bijdrage ook kan bestaan in het mondeling of schriftelijk aangeven, 
welke plaats u in bovenstaand rijtje kunt of wilt innemen. U mag in bet achterhoofd houden, dat 
het een 'tentoonstelling wordt waar de vormgeving wel verantwoord is, eveneens als de inhoud, 
maar (nog) niets van tevoren in vastgelegd. Er is dus veeeel mogelijk, ook voor u. 

Wilt u meedoen, inlichtingen of heeft u tips of ideeën? Neemt u dan svp. contact op met: 
Han Bochman 043-433355 
Ton Breuls (09-32)(0)12-454059 
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Prent uit "Het menselijk bedryf vertoond in 100 verbeeldingen", Amsterdam 1694 

'De 'Ba-gwacka. 
Hoehaosvart'Wflacá(: 'tJs Stof áa ACU'deiL. 

Al ládt het diep vrrdtckt voor d'oogm, 
Noch so(ckt de mmselyk "Vl.yr: 

Sou wclbedaclr.tluid dan niet poogen, 
Jn. deam. 'Becg der Sichtbaadtcid, 

Te gcaa'Vffl naa't Onlichthaacwr(ien, 
Em Goud, m. S~r,nooid -volpuaen . 
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Discussiestuk 

Inleiding. 

De Apostelhoevegroeve of Louberggroeve staat in van Wijngaarden bekend onder het nummer 
96. De ingang bevindt zich aan de Dalingsweg, de weg tussen Cannetweg en de Susserweg, aan 
de voet van de wijngaard van de Apostelhoeve met als coordinaat: x= 174624, y= 316507. De 
ingang wordt gesierd met een gevelsteen met het jaartal 1772. Vanuit de ingang gaat een 
dalende gang ca 180 meter diep de berg in. Op ca 130 meter gaat de groeve over in een tweede 
dieper gelegen niveau dat zich slechts over een beperkt gedeelte uitstrekt onder het hoger 
gelegen niveau. De berg kent in het lagere niveau een voormalige waterput (x= 174531, 
y=3 16588) en in het hogere niveau een gecombineerde luchtschacht en waterput (x= 174540, 
y= 316562). Deze waterput komt bovengronds uit op de oostzijde van de 30 meter hoger 
gelegen binnenplaats van de Apostelboeve. Op 40 m van de ingang bevindt zich in het plafond 
een afgedichte schacht (x=174600, y= 316540). 

Met de groeve is iets merkwaardigs aan de hand. Hoewel de gevelsteen gedateerd is 1772 en 
ook de mergelboekhouding teruggaat tot deze datum, maakt zowel Bory als ook Tranchot geen 
melding van deze groeve op hun kaart. Wel wordt een andere groeve weergegeven maar die ligt 
wel honderd meter noordelijker aan de zelfde graft (x= 174640, y = 315590). 

Gaan we op de aangegeven lokatie kijken dan treffen we daar een grote Dassenburg aan (een 
be7<X •- waard). Naast leem wordt er nu (1993) ook mergel uitgeworpen. Ik tref vaker Dassen
bw.::h!~.l aan op plaatsen waar het vermoeden van een onderaardse groeve bestaat. Het lijkt als 
of de dieren een groeve kunoen "ruiken". 

Hypptb~ 

Tot zover de aanwijzingen die mij brengen tot de volgende hypothese (" .. geargumenteerde 
gissing ten aanzien van de wetenschappelijke verklaring van enig verschijnsel..") : 

Zowel Tranchot (1803) als Bory (1819,1821) geven op hun kaarten aan dat zich op de afwijken
de lokatie tot deze datum zich een tot nu toe onbe1èende groeve bevond. Uit de mergelboekhou
ding blijkt dat inderdaad rond 1770 met de mergelexploitatie is begonnen. Latere kaarten maken 
van de lokatie geen melding meer. Naar mijn mening is de oorspronkelijke groeve(ingang) 
ingestort en is na 1820 op de huidige lokatie een nieuwe groeve gemaakt waarbij de oude 
gevelsteen opnieuw is gebruikt. 

Zo gezegd er zijn wel argumenten maar nog geen sluitende bewijzen. Mogelijk dat onder de 
lezers iemand is die hierin de uitdaging vindt een onderzoek te starten. 
Er is door mij een nieuwe kaart gemaakt van de Louwberggroeve (1992) en er schijnt bij het 
Sociaal Historisch Centrum een mergelboekhouding van de groeve(s) te ~"taan. 

Een eerste stap zou kunoen bestaan uit een inventarisatie van de graafrichtingen. Naast de 
horizontale ingang is er ook sprake van de put van de Apostelhoeve en een afgesloten schacht op 
een afstand van 40 meter van de hoofdingang. Deze schachten kunnen invloed gehad hebben op 
het ontstaan van de groeve. Vragen die moeten worden beantwoord: Hoe oud is de Apostelhoe
ve en van welke datum is de waterput? Is de schacht van een latere datum dan de horizontale 
ingang? 

Als ik beweer dat de huidige Apostelhoeve van na I 820 is dan zal een inventarisatie van 
gebruikte technieken mischien uitsluitsel kunnen geven: werden houwelen op stootbeitels 

316 = 315   (aanpassing)
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Doorhalen
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gebruikt? 

Als op de alternatieve lokatie een groeve gelegen moet hebben dan is die met grondboringen 
mogelijk aan te tonen. Als de exploitatie in een later stadium is overgebracht naar de huidige 
groeve dan geeft de mergelboekhouding hierover mogelijk uitsluitsel: welke trend zit in de 
hoeveelheid geleverde blokken, wordt er melding gemaakt van een instorting? 

Het is aan de leden van het SOK hierin de uitdaging te vinden om uiteindelijk de vraag te 
beantwoorden: "Is er naast een oude en een nieuwe Maarendaalgroeve ook sprake van een oude 
en een nieuwe Apostelhoevegroeve of Louwberggroeve ... .. .. ?" 

Ed Stevenhagen 
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Over de groeve Tbeunisen gesproken 

In dit artikel wil ik wijzen op het bestaan van een hoofdingang van de Tbeunissen I aan de 
Vroenhovenweg. Omdat deze ingang 70 meter ligt van de tot nu toe bekende ingang wordt de 
groeve Tbeunisseo I door :tijn omvang extra interessant. Met het aangeven van de exacte lokatie 
van de voormalige ingang wil ik. het SOK aansporen tot onderzoek in deze richting. 

Komende vanuit Maastricht richting Apostelhoeve, ligt aan de Susserweg rechts de groeve 
Theunissen I en links de groeve Tbeunissen ll. 

De groeve Theunissen n 

De groeve Tbeunissen II (x.= 174744, y= 316175) wordt besproken in SOK mededelingen nr 
13. Ik ben in bet bezit van een kaart waar eveneens melding wordt gemaakt van een lucbtkoker 
op de lokatie x = 174723, y=316157. Tussen de ingang en de luchtkoker wordt melding gemaakt 
van schuilkelders. Mogelijk heeft de Theunissen ll in verbinding gestaan met I. Dit zou dan in 
de buurt van de luchtkoker zijn geweest: x= 174718, y=316159. Op deze plaats ligt het dek van 
de Susserweg op + 69.80 m NAP en het plafond van de Tbeunissen nop + 67.70 m NAP. De 
vloer van de Tbeuoissen II ligt tussen + 64 en + 65 m NAP. 

De Tbeunissen I 

Zoals gezegd ligt aan de andere kant, aan de westzijde de Tbeunissen I. In het weiland zouden 
onder het bouten stalletje zou :tich een ingang hebben bevonden. Aan de uiterste zuidkant wordt 
op mijn kaart melding gemaakt van een "put". Van Wijngaarden wijst op een lijst van Bronge.r
sma waarin nog wordt gesproken van een huis met waterput. 

Er is wel eens sprake geweest deze groeve te heropenen maar mogelijk ligt de ingang bedolven 
onder een grote hoeveelheid opgestort materiaal. Daarom wil ik wijzen op bet bestaan van de 
hoofdingang van de Tbeunisseo I op een totaal andere locatie, ca 70 meter westelijk van de 
ingang in het weiland. Op de Tranchotkaart (ca 1803) wordt de ingang al aangegeven, aan de 
huidige Vroenhoveo weg. Een bestudering van de kadastrale kaart van Oud Vroeohoven, sectie 
C (Gemeentearchief, GAM 1631 I 1632) uit 1843 toont de ingang als een onderdeel van perceel 
421 aan de toenmalige Maastrichterweg. Het ingangsgebied bevond :tich 10 meter van de rand 
van de weg en had een breedte van 5 meter. 

Aan de hand van dit oude kaartmateriaal is de lokatie van de Hoofdingang van de Tbeunissen I 
vrij nauwkeurig te bepalen. De ingang moet :ticb hebben bevonden tussen lantaarnpaal30 en 31. 
De as van de ingang ligt op een afstand van 8 meter van lantaarnpaal 30 : x= 174640, 
y= 316220. De lantaarnpalen staan op ca + 61 m NAP dat is ca 3 m onder het vloerniveau van 
Theunissen ll. Met de informatie dat de ingang minder dan 10 meter van de weg lag is de 
ingang vrij nauwkeurig bekend. In het landschap is van een ingang echter weinig of niet~ te 
zien. 

Maar een onderzoek waard ..... . 

316 = 315   (aanpassing)

316 = 315   (aanpassing)

1260
Doorhalen

1260
Doorhalen

1260
Doorhalen

1260
Doorhalen

1260
Doorhalen

1260
Doorhalen



13 

~
 

Q
 

Q
 

p 

"C
 

=
 

-ca .... .. 
t: 

Q
) 

"C
 

0 
c 

.. 
0 

C
l) 

.. 
en 

Cl) 

Q
 

"C
 

c 
c 

ca 
0 

en 
c 

en ·-
c 

"C
 

ca 
't-

=
 0 

c 
0 

·-
.c 

--
--

c 
c 

c 
Cl) 

Cl) 
Q

) 
ft) 

en 
Cl) 

ct) 
C

l) 
C

l) 

·-·- ·-
c 

c 
c 

,... 
=

 =
 =

 .. 
Cl) 

Q
) 

G
) 

=
 

.c 
.c 

.c 
Q

. 
1-

1-
1

-
~
 

N
 

M
 

~
 

.. 
· .. 



14 

~n Per juni 1993 

Backerra L.J. Musketierslaan l 6213 BR Maastricht 043-213124 

Barten A. Kloosterstraat 31 B 3762 Gellik (B) 011-722427 

Bastiaens R. Jekerweg 60 6212 GD Maastricht 043-211674 

Berbers E.M.G. Ridderstraat 3 6211 HN Maastricht 043-219527 

Berg, van de H.H.M. Juliamüaan 17 6285 AH Epen 04455-2421 

Bindels G.I.C.W.T. Timorstraat 22 6214 vz M~tricbt 043-472560 

Bochman L.M.A. Praaglaan 55 6229 HL Maastricht 043-610439 

Bochman H.M.A. Speciedonk 8 6218 GH Maastricht 043-433355 

Bongaerts J.P.J. Tongerseplein 11 6214 BH Maastricht 

Bouweos R. St. Pieterstraat 17 6301 DP Valkenburg a/d Geul 04406-12203 

Rreuls T Boven.'itraat 28 B 3770 Kanne/Riemst (B) 012-454059 

Brouner F. Tongerseweg 128 6214 BD Maastriebt 

Ceulen V.J.L.M. Burg. Ceulenstraat 41 6212 CN M~tricht 043-211759 

Cobben J.M.M. Prins Bisscbopsinge11-H 6212 AA Maastricht 043-252776 

Colen W. l'otgieterlaan 15 6165 ED Geleen 046-749370 

Creemers F. Luikerweg 48 6212 EW Maastriebt 043-218066 

Crombach H.J.M. Ceresbof9 6215 VP Maastricht 043-436536 

Dahlen J. Kielenstraat 96 B 3700 Tongeren (B) 

Diederen J.H.J. Kerkstraat 8 6301 BX Valkenburg a/d Geul 

Discb A. Kleine gracht 6 F 6211 CB Maastricht 043-211912 

Drummen P.F.M. St. Nicolaasstraat 17 6211 NL Maastricht 043-213246 

Duijsters A. Dorpstraat 7-H 6181 GW Elsloo 046-374245 

Franssen B. Timon.traat 24 6214 vz Maastricht 043-473948 

Geurts P. Putweg 24 6301 KL Valkenburg 04406-41851 

Geurts H. L. v/d Maesenstraat 2 6301 EA Valkenburg a/d Geul 04406-12416 

Geuskens E.J.A. Aalkeoorg 16 6228 ST Maastriebt 043-610467 
Graatsma B.G. Koningsplein 9 6224 EB Maastricht 043-633784 

Grood, de E. Kwinten 45 B 3790 St. Marteosvoeren (B) 043-293067 

Guliker:s P. Malbergplein 6 B 6218 BA Maastriebt 043-475243 

Rageman J.G.N. Op de Bannet 47 6223 GD ltteren 043-645419 
Halbertsma H. Muurhuizen 109 3811 EE Amersfoort 033-617393 

Hameleers H. St. Odastraat 2 6217 KN Maastriebt 043-471141 
Hensing O.H.j.L. Plateauweg 7 6212 EA Maastricht 043-218473 

Hensing N.R.P.M. Plateauweg 7 6212 EA Maastriebt 043-218473 

Hermans I. Pandectendonk 40 6218 HB Maastriebt 043-477345 

Heynen A. Moekeborg 44 6228 CR Maastriebt 043-611357 
Hoegen A.C. Rijnbandijk 37 4021 AE Maurik 

Honee E. Fortunahof 51 6215 RW Maastriebt 043-431637 

Houbeo P. Cannerweg 193 6213 BD Maastricht 043-213488 

Hovens H.S. Bergerstraat 163 6226 SC Maastricht 043-631337 

Huls 8. Visésteenweg 280-A B3770 Riemst (B) 012-453319 

Jansseo J. Rechtstraat 37 B 3770 Valmeer/Riernst 012-454606 

Jung U. Jos. van Görrestrasse 49 D 5100 Aken (D) 0241-504458 

Kelderman P. H. Herkenbroekerweg 23 6301 EG Valkenburg a/d Geul 04406-16055 

Kerckhoffs G.H. Wethouder Franckenstraat 11a 6227GB Maastricht 043-613110 
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Klinkers J.T.P. Heugemerweg 39-41 6221 GE Maastricht 
Knubben J.A.G. Bombeydaal 7 6228 GT Maastricht 043-611227 
Koch M. Pandectendonk 26 6218 HB Maastricht 043-473825 
Lagas A. Hoogbrugstraat 41 6221 CP Maastricht 
Lamkin E. Tongerseweg 318 6215 AC Maastricht 043-479823 
Lemmens Th. De guasco~'traat 3 6301 CT Valkenburg a/d Geul 
Luttik R. Ketenstraat 7 1316 LX Almere 036-5333551 
Maes J.M.G. Adelhert V. Scharnlaan P 19 6226 EV Maastricht 043-624129 
Melkert H.M.J. Henri Goovaertsweg 4 6212 BX Maastricht 043-258608 
Olefs P. Bovenstraat 44 B3770 Kanne!Riemst (B) 

Orbons 1. Roserije 109 D 6228 DK Maastricht 043-618793 
Pas, van der J-.P. Vauwerhofweg 3 6333 CB Schimmert 04404-1600 
Pijcke J. Waterstraat 26 B 3770 Riemst (B) 
Pletsers J.C.M. Andre Severinweg 44 6214 PN Maastricht 
Ramakers R. Kerkstraat 33 6267 EA Cadier en Keer 04407-1964 
Ramakers H. Kerkstraat 33 6267 EA Cadier en Keer 04407-1964 
Reinartz R.W.F. Mergelweg 69 6212 XB Maastricht 

Rijsselt, van J.G. Anemonenstraat 39 6214 VM Maastricht 043-472081 
Roos P. Volksplein 17 6214 AL Maastricht 
Rousseau E. Papenweg 116 6212 C1 Maastricht 043-251475 
Schaik, ,.an V.C.L. Drossaardstraat 41 5663 GJ Geldrop 
Scheien A.G.H. Parallelweg 17 Al 6301 XX Valkenburg a/d Geul 04406-12665 
Schoenmakers L.G. Burg. Ceulenstraat 114 6212 cv Maastricht 043-216506 
Schoenmakers W. Burg. Ceulenstraat 114 6212 cv Maastricht 043-216506 
Schrijnernakers J.M. Dalestraat 60 6262 NN Banholt 
Schrijnernakers J. Papenweg 43 6212 cc Maastricht 
SilvertantJ. Tweede Walstraat 37 6511 LP Nijmegen 080-225929 
Smitshuysen E.G.A. Hoofdstraat 36 6333 BJ Schimmert 04404-2470 
Smulders A. Op ' t Broek 11 B3770 Kanne/Riemst 012-453130 
Spee J.A. Taalmansruwe26-C 6218 XJ Maastricht 043-437794 
Steegmans C. Vroenbof 55 6301 KE Houthem 
Stevenhagen E.E.F. Velddreef 293 2727 CH Zoetermeer 079-416885 
Stokbroek M.A.H. Fr Romanusweg 18 6221 AE Maastricht 043-217494 
Tertingen A. Walem 106 6342PA Walem 04459-2804 
Ubags L. Postbus 59019 1040 KA Amsterdam 
Vaessen R. Welsdaal 152 C 6228 JG Maastriebt 043-617028 
Verouden H.M.A. Keurmeestersplein 3 H 6216 PH Maastricht 043-471030 
Vineken J. Hoge kanaaldijk 58 6212 XG Maastricht 043-250315 
Vogten D. Plataanhoven 10 6225 GL Amby 043-626505 
Vroomen W. LandSvoogd-straat77 6411 XA Heerlen 
Walschot L. 21 , Place du Roi A1bert B4690 Bassenge/Eben-Emael (B) 

Weerts W. St. Miebelsstraat 30, Bus 3 B 3768 Kessei!Lanaken (B) 012-453619 
Weinreich J.A. Die Haghe 17 4ûl2 EM Kerlc-Avezaath 
Willems J. Kerkstraat 39 83770 Riemst (B) 



AFZ: NL 6228 DK 109 D 
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