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Secretariaat (a.i.), SOK-Mededelingen, Beheersstichting groeven, SOK-Info, 
Joep Orbons Ton Breuls Stichting Ir. D.C. van Ger Goessens 
Holdaal6 Bovenstraat 28 Schaïk Valeriushof33 b. 
NL 6228 Gil B 3770 Kanne/Riemst Postbus 882 NL 6215 GC Maastricht 
Maastricht Tel: 00-32-1 2454059 NL 6200 A W Maastricht Tel : 043-3438206 

Het SOK bestuur: 
Secretaris (a.i.), 

Voorzitter, Vice voorLitter, Ledenactiviteiten, Ledencoordinator, 

Ton Breuls Erik Lamkin Joep Orbons Jan Paul van der Pas 
Tel: 00-32-12454059 Tel: 043-3471552 Tel: 043-361 8793 Tel: 043-4041 600 

~ Oe SOK is geassocieerd met "Subterranea Britannica". 

~ Oe SOK op Internet: 
De SOK is op Internet te vinden op: http://www.xs4all.nll-jorbons/sok.html. 

~SOK-Groeven 

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

G r o e 11 e .. ; . ..:: ·'' Behee r der .{· ·' ,·/. Telefoon 

Koelebosch groeve Ed deGrood 043- 3505490 

Roothergroeve John Hageman 043-3645419 

Nieuwegroeve Han Bochman 043-3433355 

Apostelgroeve Ton Breuls 00-32-12-454059 

Theunisgroeve Giel Bindels 043-3472560 

St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg) Erik Lamkin 043-3471552 

Schamderberg John Knubben 043-361 1227 

Fallcnberggroeve (Nog) Niet toegankelijk 

Bij inbraak in SOK-groeve: 
Bij constatering van inbraak en! of 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, materiaal beheer, 043-3433355 
3' Ton Breuls, voorzitter SOK, 00-3212454059 
4' leder ander bestuurslid. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven. 

De SOK zal er dan voor proberen te zorgen dat de afslu iting van de groeve bin nen 24 uur hersteld is. 

~SOK ledenpasjes. SOK leden kunnen een SOK-I idmaatschapspasje krijgen dat een jaar geldig is. De 
aanvraag dient met een pasfoto vergezeld bij de secretaris te worden ingediend. 

~ SOK ledenavonden, SOK Ledenavonden worden iedere 2' vrijdag in de maanden januari. maart, mei, 
september en november gehouden in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht beginnend om 19:30 

~ Voorpagina: Plafondtekening groeve Caestert. Voorstellend Joris en de draak? 
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Info bestuur van de SOK. 
Het bestuur van de SOK vergadert zo ongeveer 5 maal per jaar. 
Om de SOK-leden inzicht te geven in het functioneren van het SOK-bestuur, zal vanaf nu 
in de SOK-TNFO iedere keer verslag worden gedaan van hetgeen besproken wordt tijdens 
deze vergaderingen. 

Deze keer de eerste maal. 

Op 27 januari jongstleden is er weer een vergadering van het SOK-bestuur geweest, dit
maal bij Joep thuis. Tijdens deze vergadering is besloten dat in het vervolg een samenvat
ting van de notulen in de SOK-TNFO zal worden opgenomen. Verder brengen Jan-Paul en 
Erik verslag uit van de vorderingen rond de organisatie van de Genootschapsdag die ko
mende 28 februari wordt gehouden en waar de SOK en de Van Schaïk Stichtingactede 
présence zullen geven. Joep meldt de voortgang rond de openingsfestiviteiten van de 
Scharnderberg zowel als de stand van zaken met betrekking tot de Van Schaïk Stichting. 
Erik brengt verslag uit van de Van Schaïk wandeling. Deze is organisatorisch erg goed 
verlopen. Ook financieel zijn we ruim binnen het budget gebleven. Een financieel over
zicht van SOK-Mededelingen wordt besproken waarna ideën en voorstellen voor de toe
komst van de financiering worden bediscussieerd. 
Het SOK-bestuur maakt zich zorgen over de feesten en illegale bezoeken in Caestert. 
Er wordt nagedacht en gebrainstormd over een mogelijke aanpak. 
De vergadering wordt afgesloten met ideën over de invulling van de komende SOK Le
denavond. 

Info bestuur Van Schaïk stichting. 
Verslag bestuursvergadering Stichting Ir. D.C. van Schaik d.d. 22-0/-/998. 

Op 22 januari 1998 is de eerste officiële bestuursvergadering van de nieuwe beheersstich
ting gehouden. Aan de orde was ondermeer het laten ontwerpen van een logo en briefpa
pier. Een ander punt van orde is de financiële toestand van de stichting; de komende maan
den zal het bestuur zich buigen over de vraag hoe er inkomsten gegenereerd kunnen wor
den in de vorm van subsidies, donaties en dergelijke. Hiervoor zullen ook enkele SOK
Ieden voor advies gevraagd worden. Op dit moment lopen nog alle contracten van de 
SOK-groeven via het NHGL; het bestuur zal in de komende maanden eraan gaan werken 
om deze contracten te laten omzetten naar de van Schaïkstichting. Het is dan zeer wel mo
gelijk dat er contracten geopend worden met de diverse eigenaren. 
Op korte termijn zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met de diverse SOK
groevenbeheerders. Hierover worden de betrokken personen nog apart benaderd. 

Maastricht, februari 1998. 
E. Lamk.in, secretaris stichting Ir. O.C. van Schaïk. 
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Nieuwe aspirant SOK leden. 

Wij heten als aspirant SOK-lid hartelijk welkom: 

• Paul Goddery, Marebosjesweg 9a, 6446 AA Brunssum, Tel: 045-5214741 
E-mail: god3@worldonline.nl 

• Marcel Koenen, Taelmanshof 10, 6443 BE Brunssum, Tel: 045-5271411 
E-mail: god3@worldonline.nl 

• Kees van Hooijdonk, Kerkstraat 14, 4715 RN Rucphen, Tel: 0165-343405 
E-mail: hooijc@westbrabant.net 

• Wil Ramaekers, Bussenbergstraat 14, 6243 AH Geulle, Tel: 043-3645239 

Wijzigingen in de SOK Ledenlijst. 

• Wim Kneepkens, Klokbekerstraat 46 
• Erik Honnée, Hoogbeeltplein 121, 6211 AN Maastricht, Tel: 043-3256110 
• J.G. van Rijsselt, Taalmansruwe 2 b., 6218 XG Maastricht, Tel: 043-3475747 

Volgende SOK Ledenavond. 

Op 13 maart, de tweede vrijdag van maart, is er weer een SOK avond om 19.30 in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht. Het programma ziet er als volgt uit: 

Jan-Paul van der Pas zal dia's vertonen van gletscher-grotten, een specialistisch onderzoek 
waar hij sterk mee bezig is. Ton Breuls zal dia's tonen over enkele kuilen in Zichen-Zussen
Bolder die tegenwoordig niet meer toegankelijk zijn. 

De tweede helft van de avond is een gezellige samenzijn in het museum café. 

Oproepen van en naar SOK-Leden 

Enige jaren geleden kreeg ik van een SOK-collega een vraag over een groeve. Ik weet 
niet meer wie dat was, maar de vraag ging over Groeve Vroendaal. Ik meen dat hij of zij 
in het bezit was van een kaart, gekarteerd door ene J. Kierende in 1965. Ik meen ook dat 
het maar een kleine groeve was. Al die tijd heeft het papiertje met de vraag over groeve 
Vroendaallange reizen gemaakt over m'n bureau en prikbord. Vandaag (5 jan.'98) las ik 
in Dagblad de Limburger een boekbespreking ('t ABC van Mestreech) en in de recensie 
werd opgemerkt dat de Torenmolen Grensveld niet in Grensveld ligt maar in Vroendaal. 
Mijn vraag: beste onbekende, vergelijk de kaart eens met de Hotsboomgroeve of de 
beide Mosterdberggroeven of de rest van de omgeving aldaar en laat je 129 naar de op
heldering snakkende collega's van de SOK iets weten over je bevindingen. 

Ton Breuls 
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Vondsten uit groeves. 
door han Bochman. 

Deze carbid pluklamp werd rond e ind van de vorige eeuw gebruikt door Champignonis
ten. 
Het lampje werd gevonden in het gangenstelsel Zonneberg . liet handvat is gereconstru
eerd naar aanleiding van de resten hout. Het lampje is gemaakt van ijzer. messing en 
brons. Er zat geen vuursteentje in. 

() 

Carbidlamp. 

Pagina 5 



F ' Bezoekers opgespoord. 
door John Caris. 

Matthias Soiron 

Geboren in I 748 en gestorven in I 834 te Maastricht. Telg uit een befaamde architectenfa
milie uit Luik die zich rond I 700 te Maastricht vestigde. Matthias Soiron was behalve ar
chitect ook ontwerper van interieurdecoraties en meubelen. Tevens was hij aannemer en 
voerde vele verbouwingen en onderhoudswerken uit aan de verdedigingswerken van 
Maastricht. In het Rijksarchief Limburg bevind zich ongeveer de helft van de ca. I 500 door 
hem vcrzamelde bladen met schetsen van ontwerpen. Deze ontwerpen waren neo
classistisch met een voorkeur voor de Louis XVI stijl. Voorbeelden van zijn werk zijn het 
pand Grote Gracht 82 (I 785), de verbouwing van de Jezuïetenkerk tot schouwburg ( 1786) 
en de kerk van Berg (I 826). Matthias Soiron werd begraven te Bemelen. Het hier afge
beelde opschrift staat in Zonneberg, waar deze naam vaker voorkomt. 

---
.1~ 

( ... 
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Internationaal Symposium over Artificial 
Caves, Kiev-Odessa, Ukraïne 
Datum: September 9-13, 1998 

Het doel van dit symposium is om de deelnemers de ondergrondse plaatsen van deze twee 
steden te tonen. Het programma bevat excursies, lezingen in het engeis en eventueel een 
post-symposium met meerdere bezoeken. De eerste helft van het symposium vind plaats in 
Kiev, daarna gaat iedereen met de trein naar Odessa aan de zwarte zee alwaar het tweede 
deel van het symposium is. 
De kosten voor deelname worden op ongeveer 300 Amerikaanse dollars geraamd. 

Voor deelname wende men zich tot: 

Symposium Secretariaat: 
Igor Grek, ui. I.Rabin 47, kv 112, 
Odessa 270072 UKRAÏNE 
Phones: + 380-482-646154 (home) 
+380-482-200407 (office) 
E-mail: oleg@citek.odessa.ua 

The Ukr.S.A. office: 
Nataly Jablokova, P.O.Box 224/8, 
Kiev-30 252030 UKRAÏNE 
Tel/fax: + 380-44-5128283 
E-mail.: klim@klim.carrier.kiev.ua 

De meest recente informatie over het symposium is ook te lezen op Internet op: 
htfp:l/www.xs4all.nl/-jorbonslkiev-odessa.lttml 
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Opwaardering Van Schaïksteen. 
door 13crt Kruyntjens. 

De V eren i ging Natuurmonumenten heeft de Sint-Pietersberg begin 1995 in eigendom ver
worven en is daarmee ook eigenaar van de Van Schaïksteen geworden. Omdat de tekst op 
de steen erg vervaagd was door weersinvloeden is deze opgewaardeerd door de letters iets 
uit te kappen. Aan het eind van de van Schaïkweg (bij de Poppelmondeweg) is tevens vorig 
jaar een straatnaambordje " Van Schaïkweg" geplaatst. 
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De jezuïetenberg 
i'>~onurnl'lll in rrJ(:rf,(·[ 

Om dit cultureel erfgoed voor het nageslacht te bewaren, dient er dringend 'groot onder
houd' gepleegd te worden. 
De middelen hiertoe ontbreken nog. Daarom heeft de Rotaryclub Maastricht in nauwe 
samenspraak met de Stichting Jezuïetenberg het initiatief genomen tot het uitgeven van 
een boek, waarvan de opbrengst voor deze stichting is. In een fraai gebonden uitgave is in 
goed leesbare vorm alles beschreven wat met de historie en de totstandkoming van dit 
onderaardse museum te maken heeft. Dit vastleggen voor komende generaties heeft haast 
omdat nu nog persoonlijke ervaringen gebruikt kunnen worden van de laatste groep stu
denten, die in de grotten gewerkt heeft. Daarnaast wordt in dit boek met ± 50 foto's veel 
kijkplezier geboden over een eeuw lang recreëren door theologie studenten in Maastricht. 

Met deze bijzondere uitgave over dit bijzondere gangenstelsel willen de initiatiefnemers 
meer mensen betrekken in het behoud van de Jezuïetenberg. 

U kunt dit boek in bezit krijgen dmv een machtigingskaart in te sturen. 
Deze staat op pagina I 0 en kunt u uitknippen of kopiëren. 
Kunt u geen machtiging afgeven, bv. u woont in België, dan kunt u telefoneren met: 

Dhr. Ton Breuls 
Tel: 0032-012-454059 

Hij zorgt dan voor de verdere afhandeling. 

Let op!! 
Het boek kost in de winkel f I 00,00. 
Dus bestel nu en bespaar f 40.00 

·rcchnischc gcgc,·cn~ 

fonnaal' 22 x 22 cm 

Omvan~ J 144 pagma's 

lllu!!>tr:U•cs. t 50 foto's m ~leur en t.wart/wn 

Td..st In de Nederlandse t:ml rnct ~mncnvattmgcn 111 Enge ls. 
Frans en Duns 

Tcbl. P1crrc Rous~cau 

Fotografie ArJ~:n SchnUII' 

Vt)rmgcvmg Lcnt ing en Tcrhngcn 

DruL DruUcrij Walters 
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"Uit de Oude Doos op Zolder" 
Helaas kan door verschillende oorzaken de rubriek van Luck Walschot niet verschijnen. 
In de volgende SOK-INFO zal Luck ons weer laten genieten van de vondsten uit zijn oude 
schoenendoos. 

Bij deze bestel ik ............ ex. van het boek Oe Jezuitenberg Monument in mergel. 
(Zolang de voorraad strekt) 
Ik machtig' Servicefonds Rotary Club Maastricht' om gelijk met de verzending van het 
boek (in maart '98) een bedrag van f 60,- (excl. verzendkosten) te incasseren van onder
staande rekeningnummer. 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Bankrekening: DDDDDDDDD 
Girorekening: DDDDDDD 
Datum: DDBDDBDD 
Handtekening: 
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Verslag Genootschapsdag 28 februari '98 
Op zaterdag 28 februari 1998 werd voor de eerste keer in de geschiedenis van het Natuur
historisch Genootschap in Limburg een voorlichtingsdag georganiseerd in Roermond. 
Tijdens deze dag werden er door diverse studie- en werkgroepen, natuur- en milieube
schermingsorganisaties en uiteraard het Genootschap zelf informatiestands bemand. 

De SOK was ook met een stand vertegenwoordigd; deze werd bemand door Jan- Paul van 
der Pas en Erik Lamkin. 
In de SOK- stand kon men kennismaken met de diverse aspecten waarbinnen de SOK 
haar werkterrein vindt en tevens was er ruimte voor de kersverse stichting Ir. O.C. van 
Schaïk om zich te presenteren. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van een deel van de uitgebreide fotocollectie die de SOK 
in het verleden gebruikte bij de diverse exposities. 
Tevens werden er enkele blokbrekersgereedschappen en plattegronden tentoongesteld. 
Een klein minpuntje was de enigszins afgelegen plaats waar de organisatie de SOK-stand 
had geplaatst. 
Toch bestond er zowel voor de bezoekers, alsmede de hierboven vermeldde personen, de 
mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer oude contacten aan te halen en nieuwe con
tacten te leggen. 

Het middagprogramma bestond uit een aantal lezingen van een aantal studiegroepen 
waaronder ook weer de SOK. 
Erik Lamkin hield een uiteenzetting over beheer en toegang tot onderaardse kalksteen
groeven in Nederlands en Belgisch Limburg. 
Ook in deze lezing kwamen zowel de activiteiten van de SOK in de afgelopen twintigjaar 
aan bod alsmede de (toekomstige) activiteiten van de stichting Ir. O.C. van Schaïk. 

Kortom: er kan teruggekeken worden opeen geslaagde dag teruggekeken worden die wel
licht in 1999 een vervolg zal krijgen. 

Rest ons verder nog een woord van dank aan Ed de Grood voor het gebruiksklaarmaken 
van het expositiemateriaal en de bijbehorende teksten! 

Maastricht, 4 maart 1998. 
Erik Lamkin, vice- voorzitter. 
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• Reisverslag naar Malogne. 
door Jan-Paul van der Pas. 

De excursie naar de groeve van Malogne was duidelijk aangekondigd en zo gingen we 
uiteindelijk met 19 sokkers naar deze groeve te Malogne. vlak bij Mons. 
Vergeleken met onze groeven is deze nog zeer jong- pas eind 1800 is men er begonnen 
met graven en delven. Evenmin ging het om de steen als bouwmateriaal - het ging om de 
fosfaat. Daar slechts zo'n I 0% van het materiaal fosfaat was bleef er dus veel over. wat 
weer teruggestort werd. 
Onze gids, de heer Freddy Leclerq, tevens voorzitter van de vereniging die er onderzoe
ken doet, geeft in het engeis tekst en uitleg. Soms met wat Frans erdoor. en zelfs wel 
eens een Nederlands woordje. 
Opschriften zoals bij ons zijn er niet. Wel, maar niet altijd te zien, komen er veel skelet
ten van grote reptielen voor. Helaas is het verwijderen hiervan verboden- 'daar er anders 
geen groeve zou overblijven'. 
Er hangen wat vleermuizen, en van een secundair gebruik getuigen nog vele 
champignon-bedden. Interessant is een groot onderwater gelopen deel. Op z' n tijd zijn 
hier duikers bezig, nu kijken we naar de fantast ische re flecties van het doodstille water. 
Als we met de groep lopen is het niet voor niks dat er wordt geroepen ·pas op, put'. 
Zonder enige beveiliging is er midden in een gang een rond gat van zo'n meter doorsnede 
en tien meter diep. Onduidelijk waar het ooit voor gediend heeft - er staat geen water in. 
Dan komt er het moment waar enkele op gewacht hebben - en wat een beetje geld moet 
opbrengen voor hun vereniging - het drinken van een ondergronds biertje. Onder de 
naam 'Malognarde" donker of licht verkopen ze heerlijke flessen bier (0. 75 liter). 
Helaas zijn er nogal wat chauffeurs, dus enkelen moeten zich inhouden, maar er wordt 
flink ingeslagen voor 'thuis' . Hoewel onze groep eigenlijk te klein is, minimaal moet 
men met 20 man zijn, slaan we toch een record. Nog nooit is er zoveel bier per man ver
kocht! 
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~Meet The Underground Press. 
door Ton Breuls enErik Lamkin. 

"Klachten over overlast drugsgebruik bij de CANNERBERG" (DdL 02. I 2.97). Een 
van de gidsen van de Jezu'ietenberg heeft al vier keer de politie gebeld om te vragen of 
iemand de spuiten kan komen opruimen op de voormalige parkeerplaats voor de Canner
berg, maar door een schijnbare communicatiefout binnen het politieapparaat verloopt dat 
bijzonder stroef. Een telefoontje naar "de gezèt" kan dan wonderen verrichten. 

"Nog één keer worden de koppen geteld. Nog één keer ook worden de lichten gecontro
leerd en de instructies doorgenomen. Dan zet hettroepje fietsers de broodnodige helm op 
en rolt de grot in. Dan begint een bloedstollende "race". Een tocht die menig deelnemer 
aan het zogenaamde grotbiken in de mergelgroeven van het Limburgse dorpje Valkenburg 
gillend doet afhaken". 
Zo begint het artikel "Grotbiken, een kick die geen doetjes duldt" in de Utrechtse 
Daklozenkrant "Straatnieuws" van 02. I 2. I 997. Het is een in sensationele bewoordingen 
gesteld artikel, dat in feite de slechtst denkbare voorlichting over de mergelgroeven is. 
"Een aantal dode vleermuizen bij' de ingang voorspelt niet veel goeds", enzovoorts. Men 
kan het zonder meer een verlengstuk noemen van het commerciële, grot-onwaardige en 
respectloze mountainbiken ondergronds. We vrezen met grote vreze, dat dit nog niet het 
einde is. 

Het is afgelopen periode vrij stil geweest met de berichtgeving in de media over de 
groeven. Een uitzondering daarop is de asbesttoestand in de CANNERBERG. Een hele 
serie artikelen verscheen ondermeer in DdL naar aanleiding van het eindrapport van de 
Werkgroep Astbestproblematiek Cannerberg onder de titel: "Een berg met problemen". 
Een kleine opsomming: 

23.01.97: "Sociale Zaken ook schuld aan schandaal met asbest Cannerberg". De 
verantwoordelijken tussen I 967 en I 992 hebben langs elkaar gewerkt en waarschuwingen 
van personeel en duidelijke wetenschappelijke conclusies genegeerd. Die kritiek valt niet 
alleen Defensie ten deel, ook de Arbeidsinspectie, die onder Sociale zaken valt. Staatsse
cretaris De Grave van S.Z. meent dat voor kort onvoldoende draagvlak bestond voor een 
verbod op werken met asbest. 

23.01.97: "Van Voorst: "Mij valt niets te verwijten". Het verweer van de voormalige 
staatssecretaris van Defensie ('91-'93) lijkt verdacht veel op het bekende afschuifsysteem. 
Geen commentaar ... 
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23.01.97: "Treurig dat we gelijk hebben gekregen" zuchten de militaire vakbonden en 
het Comité AsbestslachtofTers. Nu begint het gevecht om de erkenning. "Als er een 
atoombom zou vallen zat men nergens veiliger dan in de Cannerherg. Nu blijkt die 
Cannerberg zelf een atoombom te zijn". De collega-vakbond in België is nog niet op de 
hoogte van het rapport: "We horen hier niets. We moeten alles van Nederlandse journalis
ten horen. Het ministerie van Landsverdediging beweert dat ze pas in 1997 op de hoogte 
werd gesteld, terwijl de Nederlandse partner de berg in /992 sloot vanwege de asbest." 
De vakbond blijft ook daar met veel vragen zitten. 

23.0 1.97: "Voorzitter Cannerberg-werkgroep wijt schandaal aan bureaucratie". De 
voorzitter Jan Hoekerna is "boos en verdrietig. Omdat het hier om mensen gaat, Om 
slachtoffers". Hij weigert echter zondebokken aan te wijzen. Ze krijgen allemaal een veeg 
uit de pan: het ministerie van Defensie (''steken laten vallen"), de NAVO ("nonchelant)", 
en de Arbeidsinspectie ("de boel ongelooflijk laten liggen''). 

24.01.97: "Asbest gevaarlijk? Hoezo?" Jarenlang kreeg de nu 60-jarige Paul Croymans 
te horen dat er niets aan de hand was. Hoezo? Hij was toch niet ziek? Wat zeurde hij nou? 
Om de zoveel tijd werd de ex-kapper en lid van de huishoudelijke dienst naar een 
longspecialist gestuurd, maar daar zagen de leidinggevenden niet echt het nut van in. 
"Jullie hebben toch niks?" Pas toen er op een dag zwart, vochtig stof op de bureaus 
werden gevonden ging het balletje rollen. Onderzoek van TNO toonde het aan: asbest. 
Maar het rapport was geheim!. Toch werd het illegaal gecopieerd en verspreid. In het 
rapport stonden heel andere cijfers dan de werknemers waren voorgespiegeld. Daar gaven 
de bazen weer een andere draai aan. Het personeel moest zich maar niet druk maken. 
Croymans: "De hoge heren moeten geweten hebben van de asbestgevaren". 

24.01.97: In haar redaktioneel commentaar onder de kop "Cannerberg" spreekt DdL van 
een jarenlang cynisch spel dat gespeeld is met de gezondheid van honderden mensen. De 
gevaren van de levensgevaarlijke asbest ter plaatse waren bekend, maar bureaucratie, 
ambtelijke inertie en ongeïnteresseerdheid zorgden ervoor dat er geen beschermende 
maatregelen werden genomen". 

30.01.97: "Maastricht is voor afvalproefCannerberg". De gemeente zal geen bezwaar 
aantekenen tegen de milieuvergunning die het ministerie van VROM heeft verleend voor 
de afvalscheidingsproef in de Cannerberg". 

31.01.97: "Riemst vreest voor watervervuiling vanuit Cannerberg". Riemst is bang 
dat de vrijkomende stoffen het grond- en oppervlaktewater vervuilen en vraagt voor een 
onderzoek. De kosten van sanering en een eventuele schadevergoeding moeten volgens 
burgemeester Peumans door Maastricht, de Nederlandse regering en de NAVO gedragen 
worden. Mocht er dan al sprake zijn van vervuiling, dan watert de berg (volgens 
.Maastricht) af richting Maas. Bovendien zal de huurder NATO "als een goed huisvader" 
de berg weer schoon moeten opleveren. 

Op 05.02.1 998 lezen we in het Limburgs Dagblad: 
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"Vlamingen willen milieu Caooerberg mee onderzoeken". Want de Vlaamse over
heid verkeert vijf jaar na sluiting van de berg nog altijd in het ongewisse over de 
milieuproblematiek 

"Monumentenstatus voor onderaardse kalksteengroeven" is de titel boven een kort 
verhaal in Monumentaal (Jaargang I , nr.!) Het is een gloednieuwe uitgave van Stichting 
Monumentenhuis te Roermond. (Provinciaal Instituut voor de Monumentenzorg). Eerst is 
er een korte inleiding over (de geschiedenis van) de gangenstelsels en het dreigende 
gevaar van activiteiten, die niet stroken met het oorspronkelijke karakter van de groeven. 
Verder wordt gemeld dat voor SOK in 1997 een onderzoek gereed gekomen is naar de 
cultuurhistorische waarden van de ondergrondse St. Pietersberg. Het onderzoek is een 
afstudeerscriptie van Marjan Melkert bij de Faculteit Cultuurwetenschappen van de 
U.M., onder extra begeleiding van de Wetenschapswinkel. De algemene conclusie van het 
onderzoek is dat de cultuur-historische waarden dienen te vallen onder de Monumenten
wet 1988. Volgens Monumentaal heeft de SOK met de conclusies geen verder stappen 
willen ondernemen. Dat is slechts ten dele waar. In de scriptie van Marjan staat onder 
meer de aanbeveling de toegang tot de groeve(n), na de eventuele status als monument, 
alleen nog open te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Met nadruk genoemd dienen 
dan de berglopers de verdere toegang ontzegd te worden. Het is juist dit laatste dat de 
SOK absoluut niet kan onderschrijven, omdat juist het eeuwenoude fenomeen berglopen, 
de basis is van het werk en onderzoek dat de vele vrijwilligers van en voor de SOK doen!! 
Berglopers hun hobby te ontzeggen zou de bestaanswaarde van de SOK voor I 00 procent 
te niet doen!! Met nadruk heeft de SOK steeds verklaard wel achter Marjans pleidooi voor 
de erkenning van de cultuurhistorische waarden van de groeven de staan. Maar dan wel 
graag zonder gevaarlijke addertjes onder het gras. 

Voor artikelen, informatie of overdrukken kunt u terecht bij de redaktie van deze rubriek: 
Ton Breuls en Erik Lamkin op de bekende adressen. 
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