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Secretariaat, SOK-Mededelingen, Beheerstichting groeven, SOK-Info, 
Joep Orbons Ton Breuls St. Ir. O.C. van Schaïk Ger Goessens 
Holdaal6 Bovenstraat 28 Postbus 882 Yaleriushof 33 b. 
6228 GH Maastricht B 3770 Kanne/Riemst NL 6200 A W Maastricht NL 62 15 GCMaastricht 
Tel: 043-3618793 Tel: 00-32-12454059 Banknr. SNS: 92.98.12.034 Tel: 043-3438206 

e Het SOK bestuur: 

Voorzitter 
Vice voorzitter 
Secretaris 

Ton Breuls 
Erik Lamkin 
Joep Orbons 

00-32-12454059 
06-654 20 523 
043-3618793 

Ledencoördinator Jan Paul v.d. Pas 045-4041600 
Ledenactiviteiten John Caris 043-3432 174 

eDe SOK is geassocieerd met "Subterranea Britannica". 

e De SOK op Internet: http://www.xs4ali.IIV-jorbollslsok.lztml .~~ 
e 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: 

·:: 
o ·-, o e 11 e ~:;~::·'2 fl •'é h i 'é? de r:: ·~~. · T e I .e f o -~ ~'-

Koelebosch groeve Ed de Grood 043 - 3505490 

Roothergroeve John Hageman 043-3645419 

Nieuwegroeve Han Boehman 043-3433355 

Apostelgroeve Ton Breuls 00-32-12-454059 

Theunisgroeve Giel Bindels 043-3472560 

St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg) Erik Lamkin 06-654 20 523 

Sc hamderberg John Knubben 043-361 1227 

Fallenberggroeve (Nog niet toegankelijk) Peter Houben 043-3213488 

Bij inbraak in SOK-groeve: 

~~ 

..,., 

Bij constatering van inbraak cn/ofvemielingen 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, 043-3433355 
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 afsluiting van de groeve binnen 24 uur hersteld is. 

e SOK ledenpasjes, SOK leden kunnen een SOK-Iidmaatschapspasje krijgen dat eenjaar geldig is. De 
aanvraag dient met een pasfoto vergezeld bij de secretaris te worden ingediend. 

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

e Voorpagina : Gekanteld "blokje"± 10500 kg. Groeve in Maubrun, Frankrijk. 



Nieuwe aspirant SOK-leden. 

Wij heten als aspirant SOK-lid hartelijk welkom: 

• Van der Stroom, Arthur, Paul, Raymond, Kroesmeestersdreef ld, 6216 PK Maastricht 
E-mail: apr. vd.stroom@wxs.nl 

• Duijs, Maria, Statiestraat 85, 3770 Kanne (Riemst) Belgie, tel: 00 32 12 457887 

Adreswijzigingen SOK-leden. 

• Ivo Hermans, Dekenstraat 28, bus 12,3000 Leuven, Belgie, Tel: 00 32 16 207152 

Volgende SOK-Ledenavond. 

Op 13 november, de tweede vrijdag van november, is er weer een SOK avond om 19.30 uur 
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

Op het programma staan de volgende zaken: 

• Joep Orbons zal dia's tonen van het Subterranea Brittanica Studyweekend in Notting
ham van deze zomer. 

• Stand van zaken van de werkgroep die bestaat uit: John Knubben, Henk Ramakers, Jac
ques Maes, Walther Thiessens, Peter Jennekens, John Hageman en Jos Cobben. 

• Jan-Paul van der Pas zal een presentatie geven over het gebruik van meerdere flitsers in 
het fotograferen ondergronds. 

• Olav Hensing zal enkele dia's tonen van een oude blokbreektechniek uit Frankrijk. 

• De Van Schaïk Stichting zal uitleg komen geven over hetgeen het afgelopen jaar alle
maal is gedaan. 

• SOK-Leden die een mededeling willen doen, dia's willen vertonen of een andere pre
sentatie willen geven, zijn van harte welkom. 

Daarna is, zoals gebruikelijk, naborrelen in het museumcafé onder het genot van een verfris
sing. 

Tot vrijdag 13 november 1998 om 19:30 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 
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Oproep tot korte artikelen SOK-Mededelingen. 

SOK-Mededelingen bevat artikelen over het werk dat is verricht in de kalksteengroeven in 
het Mergelland en omstreken. Het kunnen lange artikelen zijn waar we dan een SOK
Mededelingen-special van maken, maar het kunnen ook korte stukjes zijn. 
Vooral aan korte stukjes is behoefte. Voor de afwisseling in de mededelingen zien wij heel 
graag korte artikelen van twee of drie bladzijden met een enkele afbeelding erbij. 
Artikelen voor SOK-Mededelingen zijn een weergave van het speurwerk dat in de kalk
steengroeven wordt verricht naar ondergrondse aspecten in de breedste zin des woords. 
Niet alleen resultaten van onderzoeken vallen daaronder, maar ook resultaten van een inven
tarisatie. De basis voor studie, en dus van de SOK, is documentatie en dus zijn in SOK
Mededelingen inventarisaties zeer welkom. 
Het geeft andere SOK-leden de kans om met dit materiaal verder te gaan. 

Alle bijdragen zijn welkom bij: 

Ton Breuls, Bovenstraat 28, B 
3770 Kanne-Riemst. 

Redactie SOK-Mededelingen 

Oproep. 

In de komende SOK-INFO's zal in een nieuwe rubriek aandacht worden geschonken aan 
diverse jeugd-, kinder- en stripboeken waarin de mergelgroeven een rol spelen. 
Zodoende ben ik naarstig op zoek naar materiaal. Mocht U thuis op de boekenplank nog 
boeken hebben staan die in deze rubriek behandeld kunnen worden, dan laat het mij even 
weten. Ik probeer op deze wijze een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van uitga
ven die over dit onderwerp zijn verschenen. 

Erik Larnkin. 
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Oproep "MEET THE UNDERGROUND PRESS". 

De redactie van deze rubriek is nog op zoek naar correspondenten die met name uit de lan
delijke dag en weekbladen de artikelen met betrekking tot grotten, groeven en andere onder
grondse zaken wil selecteren. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan kranten als De Telegraaf, 
De Volkskrant, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad etcetera. 
Wij houden ons aanbevolen voor artikelen voorzien van datum en bron van herkomst. 

Alvast bedankt! 

Ton Breuls 
Bovenstraat 28 
3770 Kanne\ Riemst. 

Erik Lamkin 
Sauterneslaan 44 B 
6213 ET Maastricht. 

SOK-Bestu nrsverkiezing 

In de vorige SOK-INFO is een oproep geplaatst voor kandidaten voor de twee functies die 
verkiesbaar waren. Het betrof de functies van secretaris en ledenactiviteiten. Op de SOK
ledenavond van 13 november zouden dan verkiezingen gehouden worden. 

Deze verkiezingen zijn niet meer nodig omdat de functies ingevuld kunnen worden met de 
twee personen die zich kandidaat hebben gesteld. Joep Orbons heeft zich kandidaat gesteld 
voor de functie van secretaris na deze post al een tijd "ad interim" uitgeoefend te hebben. 
John Caris heeft zich kandidaat gesteld voor de post van ledenactiviteiten. 

Het bestuur van de SOK. 
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0 Bezoekers opgespoord. 
door John Caris. 

Jean-Theodoor Hubert Weustenraad (2) 

In SOK-Info 77 beschreef ik het opschrift van de schrijver Weustenraad te Zonneberg. Niet 
lang na het verschijnen van deze SOK-Info kreeg ik van Joep Orbons een briefvan Dhr. Lou 
Spronck die het stukje over dit opschrift ook gelezen had. Dit was geen toeval. Deze kennis 
van Joep, Weustenraad-kenner bij uitstek, had vanwege zijn voorliefde voor het werk van 
Weustenraad de bewuste SOK-Info ter inzage gekregen. Wat bleek nu, het opschrift van 
Jean-Theodoor Weustenraad is niet door de schrijver in de Zonneberg vereeuwigd, maar 
door zijn oom die eveneens Jean-Theedoor heette. 

Hoe is deze persoonsverwisseling ontdekt? 
Achter de naam van de oom staat een woordje gekriebeld dat ik niet kon ontcijferen. Vol
gens Lou Spronck staat hier 'aîné ' , Frans voor 'de oudere'. De oom van de schrijver placht 
zijn naam altijd op deze wijze aan te vullen om verwisseling met zijn schrijvende neef te 
voorkomen. Dit achtervoegsel 'aîné' heeft mij (en een aantal andere berglopers) heel wat 
hoofdpijn bezorgd. Ik kwam niet verder dan 'ain' of 'air', waar ik uiteraard geen touw aan 
vast kon knopen. Had ik wél geweten dat hier 'aîné' geschreven staat dan had ik er waar
schijnlijk nog niet veel aan gehad, de door mij geraadpleegde bronnen maakten geen 
melding van J. T.W. 'de oudere' . Dank dus aan Lou Spronck voor zijn bijdrage aan onze 
kennis over 'de berg'. 

Zo zie je maar weer, voorzichtigheid blijft geboden. 
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Info bestuur Van Schaïk stichting. 
E. Lamkin, secretaris stichting Ir. D.C. van Schaïk. 

Bij de presentatie van de van Schaïkstichting, verleden jaar december, werd reeds duidelijk 
gemaakt dat het eerste jaar voor de stichting het jaar zou worden waarin er een duidelijke 
structuur gemaakt zou worden vóórdat er überhaupt van daadwerkelijk groevenbeheer 
sprake kan zijn. Het bestuur van de stichting heeft de afgelopen maanden dan ook niet stil
gezeten; in overleg met de diverse groevenbeheerders, het Staatstoezicht op de Mijnen, de 
Belastingdienst, een verzekeringsagent, fmanciële en juridische adviseurs is een lijvig be
leidsplan gemaakt. Dit "Beleidsplan groevenbeheer" is feitelijk een opsomming van datgene 
waar de stichting zich mee gaat bezighouden, denk hierbij aan de wettelijke kaders, de wer
ving van groeven en het uiteindelijke beheer van de groeven. Ook de financiële zijde van het 
groevenbeheer is uitgebreid aan de orde geweest. Samen met onze financiële adviseur is een 
begroting opgesteld, kunnen er gerichte subsidie-aanvragen gedaan worden en kunnen in de 
nabije toekomst sponsoren worden benaderd. Het is de bedoeling dat op de SOK
ledenavond van vrijdag 13 november 1998 door het bestuur van de stichting hier nader op 
ingegaan kan worden. 

Info bestuur van de SOK. 
Tijdens de voltallige SOK-bestuursvergadering van 19 oktober j.l. zijn weer vele zaken be
sproken. Voor de SOK-ledenavond worden enkele mogelijke items besproken. Verder heeft 
Ton aan het museum gevraagd of er een diaprojector aanwezig kan zijn die rechte sledes 
accepteert, want het omzetten naar carrousel is erg storend. 
Er hebben zich 11 personen aangemeld voor de excursie naar de Apostelgroeve. 
Dit aantal is voldoende om dit soort activiteiten vaker te gaan organiseren. De beheerders 
van de andere SOK-groeven zullen ook benaderd worden voor een excursie in hun groeve. 
Verder kwam Erik met het idee om ook excursies naar andere zaken te organiseren, zoals 
een archief. Dit idee zal verder uitgewerkt worden. 
Verder worden de vorderingen rond SOK-Mededelingen 30 besproken. Nurruner 30 is bijna 
compleet. Voor de volgende nummers doet de redactie een oproep voor korte stukje (Zie 
elders in deze INFO). 
De voortgang in de projecten Kluis, WOM Valkenburg en Caestert wordt besproken. Veel 
nieuws is er niet te melden behalve dat bij Caestert nu geregelde patrouilles zijn van de ge
zamenlijke politie van Lixhe, Riemst en Bassenge. 
De verkiezingen die voor november op de agenda worden besproken. 
Zie hiervoor pagina 5 in deze SOK-INFO. 

Vcrvolg op pagina 8. 
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Joep enErik brengen verslag uit van de vorderingen van de Van Schaik Stichting. Er wordt 
besloten dat de Van Schaïk Stichting op de volgende ledenbijeenkomst een overzicht geeft 
van hetgeen het afgelopen jaar gedaan is. 

Het bestuur van de SOK. 

Bezem door mergelgangen. 
Zo luidde de krantenkop van het Limburgs Dagblad van maandag 5 oktober jongstleden. 
Vrijwilligers van de Regeling RecreatiefBerglopen, waaronder óók enkele SOK-leden, 
ruimden maar weer eens puin in de Zonneberg. 
Ook deze keer mag er weer gesproken worden over een geslaagde dag; ook al werd er min
der puin verzameld als de regionale kranten deden geloven. 
Als blijk van waardering werd door de Vereniging Natuurmonumenten voor een welver
diende lunch gezorgd. 
De bedoeling is om op zaterdag 9 januari 1999 de draad weer op te nemen; ook hierbij zijn 
SOK-leden weer van harte welkom. 

Zoals inmiddels gebruikelijk wordt om 10.00 uur verzameld bij de ingang van de Zonne
berg. 

Informatie en aanmeldingen bij: 

Erik Lamkin 
Sauterneslaan 44 B 
6213 ET Maastricht. 
06- 654 20 523. 
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Vondsten uit groeves. 
door Han Bochman. 

Deze kandelaar zonder voet is gevonden in de Grote berg van Ziehen Zussen Bolder. 

Deze kandelaar van brons zou uit de 15e eeuw kunnen zijn. 
Hij werd gevonden met een detector op 30 cm (vloerdetectie) onder de grond. 
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Excursie naar Rijksarchief Limburg 
Op zaterdagmorgen 21 november om 10 uur bestaat er voor SOK-leden de 
mogelijkheid ingewijd te worden in archiefonderzoek. Voor vele studies is 
dit onmisbaar, maar hoe werkt zo iets? 

De heer J. van Rensch van het Rijksarchiefwil ons alles duidelijk maken. 

Dus 21 november om tien uur aanwezig zijn bij het Rijksarchief, Sint 
Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht 

Verdere inlichtingen bij J.P. van der Pas. 045-40 41 600 

Genootschapsdag 1999. 
Op zaterdag 20 februari 1999 wordt door het bestuur van het Natuurhistorisch Genootschap 
wederom een Genootschapsdag georganiseerd. 

Tijdens deze dag presenteren de studiegroepen en de diverse Kringen zich aan elkaar en aan 
andere organisaties en belangstellenden uit de wereld van de natuurbescherming. 
Het bestuur van de SOK heeft toegezegd ook dit jaar aanwezig te zijn met een informatie
stand; tevens hebben wij ons bereid verklaard om in het ochtend- en het middagprogramma 
enkele lezingen te verzorgen. 

Graag willen wij hiervoor ook de SOK-leden vragen om actiefmee te denken voor wat be
treft de inrichting van de SOK-stand en de lezingen. 

Kortom: Indien U een goed idee heeft voor de inrichting van de stand of U wilt een lezing 
houden, laat het ons even weten! 
Op de komende ledenavond zullen ondergetekenden deze Genootschapsdag verder toelich
ten. 

Jan-Paul van der Pas enErik Larnkin. 

"Uit de Oude Doos op Zolder'' 

Helaas kan door plaatsgebrek deze rubriek deze keer niet geplaatst worden. 
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In Memoriam 

Op 25 september 1998 is van ons heengegaan SOK-lid Ir. Laurens Backerra. 
Toen hij in 1984 afscheid nam ais directeur van de avond HTS en als adjunct-directeur en 
docent aan de HTS in Eindhoven, verhuisde hij naar zijn geboortestad Maastricht. 
Onmiddellijk zocht hij contact met zijn oude bergvrienden en rnaakte gelijk nieuwe berg
vrienden. Hij werd gids in de Jezuïetenberg en sloot zich aan bij de SOK. 
Al spoedig ging Laurens zich bekwamen in het restaureren van kleine beschadigingen; een 
afgebroken vinger of teen werd gelijk weer aan een beeld gezet. 
Beschadigd schilderwerk werd deskundig gerestaureerd, het "grotere werk" volgde. 
Zo herstelde hij een totaal vernield beeld van Ezecheël, de Kerststal werd opgeknapt enzo
voorts. Laurens bekwaamde zich ook in het rnaken van herinneringsplateaus in de gangen 
achter Chateau Neercanne (Eurotop, Romancv-plateau enzovoorts). 
Ook in de Jezuïetenberg maakte hij een tweetal sponsortableaus. 
Zijn laatste werk, het restaureren van het waterverfschilderij "de communie van de Heilige 
Maagd" heeft hij helaas niet mogen afmaken. 

Laurens Backerra aan het werk in de Jezuïeten berg. 

Laurens, wat zullen we je missen. 
Niet alleen om je vele werk maar ook je 
warmte en verantwoordelijkheidsbesef. 

Namens de gidsen van de Jezuïetenberg, 
Peter Houben. 

Pagina 11 



~Meet The Underground Press. 

We beginnen deze aflevering met het goede nieuws: "Grottenbier uit Kanne" (De Maas
post van 26.08.98). Brouwer Celis, die bekend staat om zijn Hoegaarden, komt naar het 
A VERGAT in Kanne omdat de grotten er de juiste temperatuur hebben om zijn nieuw bruin 
bier van hoge gisting, gebrouwen bij Affligem in Opwijk te !ageren. Niet een paar kratjes, 
maar tienduizenden flessen. Het is de bedoeling dat de groeve toegankelijk is voor toeristen 
(dus niet voor "vrije" berglopers?) en er zullen ook proeverijen georganiseerd worden. 
De journalisten hebben reeds goed geproefd, want het Belang van Limburg (01.09.98) 
spreekt van een blond bier. We zullen met gepaste dorst afwachten .... 
. . .. En dat hebben we gedaan, samen met andere genodigde bobo's! Uw verslaggever was 
een van de laatste die na de officiële presentatie naar buiten strompelde. En de volgende 
ochtend weer fris ontwaakte. Het is te omvattend alle krantenartikelen te citeren, maar (voor 
de liefhebber) hebben we overdrukken uit het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad (21.09.98) 
en hBvL (20.09.98). 

In dezelfde Maaspost (26.08.98) nog een artikel: "Boek over JEZUIETENBERG eert 
onderaards museum". Dit prachtige 160 pagina's dikke boek is nog in beperkt aantal te 
verkrijgen bij ondermeer Peter Houben (043-321 34 88) en de VVV te Maastricht. Het kost 
60 gulden. De Maaspost sluit haar artikel af met "Kortom, een aanrader". En daar is niets 
aan toe te voegen! 

"Une découverte extra-ordinaire!" (La Meuse 11.02.98). In de vuursteengrotjes van 
THIER DE LANAYE is een grote schildpad (Allopleuron hofmanni?) ontdekt en gebor
gen. Dat ging niet vanzelf. De ingang moest vergroot worden om de vorkheftruck door te 
laten, het plafond moest verstevigd worden en de steen rondom het fossiel werd geïnjecteerd 
met "mousse". Na onderzoek zal het fossiel tentoongesteld worden in het Museum "de la 
Montagne Saint Pierre" in Groot-Ternaaien. 

"Sterkte mergelgrotten voortaan meetbaar" (DdL 29.08.98). Drs. Roland BEKENDAM 
heeft na jarenlange studie een meetsysteem ontwikkeld om de sterkte van de pilaren te me
ten. In feite worden pilaren steeds kleiner door de enorme druk van de mergelmassa erbo
ven. Dit verschijnsel - verandering door druk - heet kruip. Maar ook andere factoren, zoals 
barsten of de samenstelling van de mergel spelen een rol. Roland hoopt tot éénhonderste van 
een millimeter te kunnen meten. Met het meetsysteem kan de veiligheid van een groeve 
voorspeld worden. Er blijven in hoofdlijnen drie soorten groeven over. Groeven die redelijk 
veilig zijn, waarbij een jaarlijkse inspectie voldoende is. Verder groeven die twijfels opleve
ren en waar geadviseerd wordt een meetsysteem aan te brengen, zodat er eventueel tijdig 
versterkingen kunnen worden aangebracht. Is of wordt de veiligheidsfactor echter kritiek, 
dan rest er maar één ding: dicht met die hap. Op 15 september promoveert Roland op de TU 
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Delft en wordt hij doctor. De redaktie heeft zijn zeer wetenschappelijk (en dik) proefschrift 
ontvangen. Tussen al die indrukwekkende boeken en artikelen in de literatuurlijst tellen we 
7 artikelen uit SOK-Mededelingen! 

"Valkenburg: serieus plan nood-uitgang bij GEMEENTEGROT" (DdL 29.08.98). Na 
onderzoek van de mogelijkheden zijn er vier (peperdure) opties. De optie van de 
"Reuzentrap" (door het college) is niet haalbaar. "De trap is te lang en te steil". Daarom 
wordt er wellicht gekozen een tunnel te naar het Openluchttheater, naar de Prehistorische 
Monstergrot of naar het kerkje aan de Plenkertstraat. De eerste twee lopen door een instor
tingsgebied, de laatste onder een wateropvangbekken. De ramingen van de kosten lopen tot 
nu toe ook uiteen (en uit de hand?): van minimaall miljoen gulden tot 2,35 miljoen gulden. 

In Nummer 1 (een magazine voor abonnees van DdL) van aug. 1998 staat een artikel over 
de KLUIS in het NOORDELIJK Gangenstelsel: "De Nachtwacht" overleefde de oorlog 
in Maastricht". Met veel wetenswaardigheiden, afmetingen, data, getallen enz. Rob 
VEENENDAAL trad op als gids en gastheer. Nu is het afwachten op het echte verhaal in 
SOK-Mededelingen .... 

Gaat er het dan toch van komen? "PIETERSBERG wordt Rijksmonument". (DdL 
31.08.98). "De Rijkdienst voor de Monumentenzorg zal op niet al te lange termijn het bin
nenste van de berg de status van Rijksmonument geven" zei A. ASSELBERGS, voorzitter 
van de Rijksdienst. Men is ook bezig met de GEMEENTEGROT, maar daar werden in 
Valkenburg op een symposium over ondergronds bouwen geen mededelingen gedaan. 
In een analyse van het Limburgs Dagblad (0 1.09. 98) over het symposium worden de plan
nen over ondergronds bouwen en toepassingen "Atlantis: oude wijn in nieuwe zakken" 
genoemd. Het Atlantis-project zou nieuwe ideeën moeten opleveren over het gebruik van 
mergelgrotten in Valkenburg, maar volgens de krant bevatten ze weinig nieuws. Leuk is het 
cartoon op de voorpagina: een melkboer die een fles melk door een schacht naar beneden 
gooit. 

Ja, ja, het kon niet uitblijven. Ook onze Joep ORBONS wilde persé in deze rubriek van 
SOK-Info komen. Hij deed dat via een omweg: "Met stroomstootjes op zoek naar middel
eeuws Libeek" (DdL 15.09.98) en hoopte met een stoere foto in de krant van een door
weekte geofysicus die met zo'n raar apparaat door de modder loopt voor eeuwig opgenomen 
te worden in "Meet the underground press". Nou vooruit dan, als het maar geen gewoonte 
wordt ..... 

"Fietsen in SIBBERGROEVE" (DdL 19.09.98). Men is deze week begonnen met de aan
leg van de schacht bij de Daalhemerweg, die men in december gereed wil hebben. Blokbre
kers zijn bezig met het graven van een gang naar de plek waar straks de schacht geboord 
wordt. De aanleg van de nieuwe ingang kost zeven ton (12,7 milj. Bef). Menig illegaal heeft 
zich goedkoper een toegang tot de groeve(n) verschaft, nietwaar? 
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"Bestemmingsplan voor grotten en groeven in Valkenburg" (DdL 26.09.98). Volgens de 
krant moet het plan in kaart brengen hoe de grotten te exploiteren zijn, met een overzicht 
van alles wat op toeristisch, recreatief en landschappelijk gebied onder de grond mogelijk is. 
Voor dit plan is 250.000 gulden uitgetrokken. Bij het plan is de SOK intensiefbetrokken, 
waarbij voor ons de nadruk valt op de bescherming van de cultuur-historische waarden in de 
groeven om die te vrijwaren van commerciële uitbuiting, pardon, uitbating. 
Geen leuk bericht: "Vlaams Blok bijeen in grotten Kanne" (DdL 26.09.98). De duizend 
leden tellende de Belgisch-Limburgse afdeling van het extreem rechtse V.B. komen 11 octo
ber bijeen in het A VERGAT van Kanne. Je zou, als oprechte liefhebber van de groeven, 

· plotseling willen gaan dromen en hopen op krantenkoppen als: "Groeve plotsèling ingestort" 
of "Geen hoop meer voor verdwaalde bezoekers". 

Wederom slecht nieuws: "Politie houdt rekening met party in grot" (DdL 26.09.98). Ge
ruchten over een aanstaande illegale houseparty in een grot in de regio heeft de politie van 
Valkenburg doen besluiten de Valkenburgse groeven extra in de gaten te houden. En dat is 
weer goed nieuws. Maar ... "Deelnemers houseparty foppen polite" (DdL 28.09.98), want 
(volgens de krant) heeft de Belgische Rijkswacht zondagmorgen een einde gemaakt aan een 
illegale houseparty (in groeve De KEEL -n.v.d.r). Een gelijkaardig bericht had ook Het 
Belang van Limburg die dag. Aan het feest namen ongeveer 900 jongeren deel volgens 
DdL. HBvL spreekt van bijna 1000. De politie is rond middernacht de grotten ingegaan, 
heeft de muziek stilgelegd en de jongeren verdreven. 
Iedereen wil overleg, plannen maken, maatregelen nemen, enz. Maar "Afsluiten grotingan
gen enige remedie tegen houseparty's" (DdL 29.09.98) zegt een woordvoerder van de 
Maastrichtse politie. De feesten spelen zich volgens hem af op Belgisch grondgebied en 
daarom moet men in Riemst maar de grotten op slot doen. Volgens burgemeester PEU
MANS, die al jaren strijdt tegen "illegale grotlopers" wil de organisatoren aanpakken en 
daar zie hij een taak voor de Nederlandse politie. In een minioverzicht in het Limburgs 
Dagblad van 29.09.98 worden diverse "bobo's" aan het woord gelaten, die hun mening ge
ven over het onderwerp "Illegale houseparty's strenger aanpakken?" Iedereen is er op 
tegen dat het in een grot gebeurd, zelfs een regelmatige bezoeker van de party's: "Ik moet 
toch eerlijk bekennen dat ik een feest in de grotten toch een ander verhaal vind dan een ille
gale party in bijvoorbeeld een leegstaande fabriek op op een fabrieksterrein ". 
Dat er overleg komt is zeker. 

In een artikel van het Laatste Nieuws van 07 .I 0.98 onder de kop "Levensgevaarlijke fui
ven" wordt gewag gemaakt van overleg tussen de gemeentelijke en politiediensten in beide 
landen over een gezamenlijke aanpak. Zo zijn er juridische zaken die bekeken moeten wor
den. Zoals een arrestatie in het Nederlandse deel van de groeve, waarna de arrestant via Bel
gië de groeve uitgaat en dan in Nederland weer "ingevoerd" moet worden. Gelukkig hoeft er 
geen BTW betaald te worden. Maar alle gekheid op een stokje: het is verheugend dat er aan 
deze mistoestanden een eind gemaakt wordt. Dat kan de reguliere bergloper alleen maar ten 
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goede komen. En dat wordt wel eens vergeten door de collega's. 

"Geschichte von unten" lesen wir in das Prisma Wochenmagizin (36/98) en daar vertel
len gids Peter GULIKERS und der Willem van SCHAlK das bekende verhaal over de 
Sint Pietersberg. Een bekend toeristisch plaatje, niets nieuws voor de ervaren SOKkers. 
Toch kutmen we nog iets leren: "Selbst mit verbundenen Augen wiirde ich den Ausgangjin
den" zegt Peter. Und das fmden wir sehr fahig, nichtwar? 

De WK-wielrennen in Valkenburg heeft weer de nodige plaatsjes in de kranten geleverd met 
oude of nieuwe vedetten die hun handtekening onder de zoveelste tekening in de GE
MEENTEGROT zetten. We zullen u de opsomming besparen. 

De aktie van de RRB-regeling (toegang tot de ZONNEBERG op de vrijdagavond) om de 
berg te ontdoen van zwerfvuil en dergelijke was succesvol. "Negentig kruiwagens afval uit 
Pietersberg" {DdL 05.10.98) en "Bezem door mergelgangen" (Limburgs Dagblad 
05.10.98) waren de koppen boven de artikelen in de kranten. "Bezoekers hebben in de loop 
van de tijd een hoop afval achtergelaten. Het platform vond dat daar iets aan gedaan moest 
worden en is een opruimactie gestart", aldus Erik LAMKIN, namens de SOK lid van het 
platform RRB. "Helemaal schoon is het nog niet, dat zal nog enkelejaren duren". 

Het gaat dan toch gebeuren: "Tweede kerstmarkt Valkenburg gaat door" {DdL 
12.10.98). Al op 20 november wil de Kasteelstichting de kerstmarkt in de FLUWELEN
GROT openen. Omdat het Sinterklaasseizoen nog volop draait zal er ook aandacht aan dat 
feest besteed worden. De redaktie vraagt zich af wanneer in deze gekke wereld genoeg ei
genlijk genoeg is? We geven de moed (bijna) op. 
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