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Secretariaat SOK-Mededelingen SOK-INFO Algemeen adres 

Ed Rousseau Ton Breuls Joep Orbons Natuurhistorisch 
Papenweg 116 Bovenstraat 28 Roserye I 09 D Genootschap 
6212 CJ Maastriebt 3770 Kanne/Riemst 6228 OK Maastricht Postbus 882 
Tel: 043-251475 Tel: 09-3212454059 Tel: 043-618793 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 Bocbman Materiaalbeheer 
Joep Orbons Internationale contacten, bibliotheek 

09-3212454059 
043-251475 
043-293067 
043-433355 
043-618793 
043-211674 
043-215292 
043-218473 

Rik Bastiaens Ledenadministratie 
Roger Reinartz Bibliotheek 
Olav Hensiog Bibliotheek 
Luc Walschot Inventarisatie 

De SOK is geassocieerd met "Subterranea Britannica". 

SOK-Groeves 
De SOK heeft een aantal groeves in zijn beheer of een coUectieve vergunning voor een groeve. Voor het 
betreden 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 Bocbman 043-433355 

Apostelgroeve Ton Breuls 012-454059 

Tbeunisgroeve Giet Bindels 043-472560 

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

Fallenberg groeve (Nog) Niet toegankelijk -

Bij inbruk ia SOK groeve: 
- Bij constatering van inbraak enlof vernielingen aan eea 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. 
t• Groevebeheerder van die groeve. Voor oamen en telefoonnummers, zie hierboven. 
2" Han Bocbman, roateriaalbeheer, 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 binoen vierentwintig uur 
hersteld is. 

Voorpagina: 
Op de voorpagina staat een tekening gemaalct door H. Duys. 



Oproepen van en naar SOK-Leden 

Nieuwe SOK ledeu 

Wij heten als nieuw SOK-lid hartelijk welkom : 
Heekers R., Mariabastion 22, 6217 NC Maastricht, 043-438171 
Jacobs R., Anemonenstraat 35, 6214 VM Maastricht, 043-434104 
Pantelwek J.N.C., Jupiterhof 107, 6215 VM Maastricht, 043-470704 
Simons R.W. , Eikenderweg 56, 6411 VM, Heerlen, 045-714679 
Sluijs R.M.J. , Limburgstraat285, 6415 VR, Heerlen, 045-727778 

Voorraad SOK-Mededelingen 
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Bij het publicatiebureau van het Natuurhistorisch genootschap zijn de volgende exemplaren van SOK
Mededelingen nog te krijgen: 
SOK-Mededelingen 6 (1984) 
SOK-Mededelingen 7 (1985) 
SOK-Mededelingen 9 (1986) 
SOK-Mededelingen 10 (1987) 
SOK-Mededelingen 11 (1988) 
SOK-Mededelingen 12 (1988) 
SOK-Mededelingen 13 (1989) 

Te bestellen bij : 
Publicatiebureau NHG 
Groensttaat I 07 
6074 EL Melick 

/6,00 
/6,00 
/6,00 
/7,50 
/7,00 
/7,00 
/7,00 

Nederland: Girorekening 429851 
België: Postrekening 000-1616562-57 

SOK-Mededelingen 14 (1989) 
SOK-Mededelingen 15 (1990) 
SOK-Mededelingen 16 (1991) 
SOK-Mededelingen 17 (1991) 
SOK-Mededelingen 18 (1992) 
SOK-Mededelingen 19 (1992) 
SOK-Mededelingen 20 (1992) 

Oproep 

/7,00 
/7,00 
f 10,00 
f 10,00 
f 10,00 
f 10,00 
f 12,50 

Gevraagd worden oude nummers van SOK-mededelingen en SOK-INFO. Prijs nader overeen te 
komen. Contact opnemen met Alfred Disch, Kleine Gracht 6-F, 6211 CB Maastricht, 043-211912. 

Erratum coördinaten Apostelhoevegroeve 

In SOK-INFO 53 dient voor alle y-coördinaten worden gelezen y= 315 ... (in plaats van 316 ... ). Ook 
heb ik op enige van mijn kaarten deze fout aangetroffen. De gehele groeve ligt in kilometervak 
174/315. 

Ed Stevenhagen 

[aanpassing verwerkt]
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Volgende SOK-Ledenavond 

Na de zomer stop beginnen we dit najaar weer met een fris en nieuw SOK onderzoeksjaar. We 
beginnen gelijk met een ledenavond en wel op donderdag 14 oktober 1993 zoaJs altijd in het 
Natuurhistorisch Museum te Maastricht om 19:30 uur. Aangezien de meeste onder ons afgelopen 
zomer niet stil gezeten hebben wordt deze avond een "leden laten aan elkaar nieuwtjes zien• 
bijeenkomst. leder SOK lid dat de afgelopen maanden ondergrondse nieuwigheden heeft gevonden 
wordt uitgenodigd hiervan de andere leden te informeren. We hebben al een toezegging van Olav 
Hensing en Rik Bastiaens over hun groeven-tocht in de Vogezen en Soissons. Ton Breuls en Joep 
Orbons hebben een diaserie over het ondergrondse symposium in Praag. Verder is natuurlijk iedereen 
nog welkom die iets wil vertellen of dia's wil laten zien. 
De tijd die dan nog over is wordt gevuld met enkele films uit het archief van het Natuurhistorisch 
Museum over de groeven in ons Limburgse. Sommige van deze films zijn in de beginperiode van de 
SOK al eens vertoond, maar aangezien er sindsdien vele nieuwe leden bijgekomen zijn, en ook de 
oudere leden zullen dit waarschijnlijk zeer op prijs stellen, hebben we besloten tot een herhaling. 
Deze filmvertoning op 14 oktober as. is al een warmmakertje voor de daarop volgende SOK
ledenavond. Deze wordt door Ed Rousseau georganiseerd en zal geheel gewijd zijn aan audiovisueel 
materiaal uit de berg, of in nonnaai nederland: grotteftlms. Deze AV-avond zal op vrijdag JO 
december 1993, ook weer in het Natuurhistorisch Museum worden gehouden. Noteer deze datum 
maar alvast in de agenda. 

Publibties in bet SOK arcbief 

De SOK is bezig met een archief/bibliotheek op te zetten. Het is nog te vroeg om al met resultaten te 
komen, maar een eerste aantal zaken willen we in ieder geval al meedelen. 
In deze SOK-Info willen wij al even meedelen weiJee publikaties en ruil-abonnementen we in huis 
hebben. 

Ruil-abonnementen: 
GRSMA, Belgische groeve club. 
LIKONA, Jaarboek 91. 
Piert, Speleo Nederland 
SOBER.ES, Belgische groeve club 
Subterraoeao Britwlica Bulletin, de publicatie van onze zustervereniging. 

Losse publi.katies 
Alpine volkstu.ost auf Fels, Verein Anisa. 
CatbedraJe d'images, over de groeve in les Baux de Provence. 
Das Gertrudenberger Loch, H. Morlo. over een groeve in Duitsland 
Een wereldreis van 200 baismerten, L.F. van Gent. 
Geologie ia telegramstijl , F.C. Kraaijenhagen. 
Karbid-lampen, Dieter Stoffels, boekje over carbid lampen. 
Wat er overblijft van de St. Pietersberg, 
Westerbeem, AWN, mei 1990 

Dit is een eerste aanzet. In een van de volgende SOK-Info's zal hier meer over verschijnen. 



Prent uit •Het menselijk bedryf vertoond in 100 verbeeldingen•, Amsterdam 1694 

CVe Stt:enJaager . 
Al meter tud, Aanl end der stryd. 

PatJterJc werck, 9estaadich aan., 
~ Komd ándling nog wel un.r 9~daan: 
0 Jwaarc Stcen ... 11an "J leev~n.r tyckn.! 

COe 1>ach l!'n Nacht haald hun ~n Wt(t; 

'De Saa9 der 'Jyc& sinck.t .rta.adrch n~er, 
Jot dat Jéch Zid en Lichaam .rchûden. 

,r . ... 
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Op zoek ~ de Ancienne Brasserie 

In SOK Mededelingen no 14 (1989) doet Ed Stevenhagen verslag van een uitgebreide speurtocht naar 
de exacte ligging van de Ancienne Brasserie. Dit was een kleine groeve, gelegen in bet talud van het 
Fort St. Pieter. 
Het ·resultaat van zo'n oodenoek intrigeert, wekt de nieuwsgierigheid. Wat zou er nog over zijn van 
bet stelsel en zou het nog te bereiken zijn? Om dat te aèhterhalen gingen J. Popma, G. Hensscben en 
ondergetekende op 18 juli 1993 op pad. 
De conclusie van ons onderzoek zijn aangegeven met behulp van bijgaande kaart uit het artikel van Ed 
Deze kaart geeft de vermoedelijke situering van de Ancienne Brasserie weer. 
Zoals Ed in zijn artikel vermeldt, bevindt zich tussen grot B en C een duidelijk gestoord gebied. 
Observatie en meting van deze verstoring leidt tot het vermoeden dat - als de groeve zich inderdaad 
hier bevindt- de gehele voorzijde (zie de dubbele arcering) hiervan is ingestort. 
Op twee plaatsen zijn boringen verricht. Allereerst vanuit grot B in zuidelijke richting, zie pijl I. 
Deze boringen - in een aardhoop - waren niet succesvol. Na enkele decimeters kwam de boor tereebt 
in een zeer zware en vette leemlaag en liep vervolgens na circa l meter vast op keien. Graven op die 
plaats lijkt te riskant. 
Vervolgens is vanuit grot C geboord in zuid-oostelijke richting (zie pijl 2) naar de mogelijlee 
aanwezige doodlopende gang D. Deze boring was min of meer succesvol. Na circa 2 meter boren 
door zeer verweerde mergel schoot de boor door; bij terugtrekken kwam er losse grond en kiezel 
mee. Wij zijn dus bijna zeker op een holte gestoten. Mogelijk is dat bet doodlopende gangetje D, dat 
bij bet instorten van de voorzijde van het stelsel opgevuld is met restanten van de deklagen. Aanleg 
van een kruipgat ter plaatse lijkt weinig zinvol. 
Heeft iemand nog een goed idee voor verder exploratie? 

A. Lagas 
21 september 1993. 
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Gearceerde deel = Ancienne Brasserie 
A, B, C nu nog aanwezige gaten. 

Kaart: E. Stevenhageo, februari 1989, overgenomen uit SOK-Mededelingen 14. 
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