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Secretariaat, SOK-Mededelingen, Beheerstichting groeven, SOK-I nfo, 
Joep Orbons Ton Breuls St. Ir. D.C. van Schaïk Ger Goessens 
Holdaal 6 Bovenstraat 28 Postbus 882 Valeriushof 33 b 
6228 GH Maastricht B 3770 Kanne/Riemst 6200 A W Maastricht 6215 GC Maastricht 
Tel: 043-3618793 Tel: 00-32-12454059 Banknr. SNS: 92.98.12.034 Tel: 043-3438206 

e Het SOK bestuur: 

Voorz itter 
Vice voorzitter 
Secretaris 

Ton Breuls 00-32-12454059 Ledencoördinator Jan Paul v.d. Pas 045-4041600 
Erik Lamkin 06-654 20 523 Fax: 045-4042198 
Joep Orbons 043-3618793 Ledenactiviteiten John Caris 043-3432174 

~ De SOK is geassocieerd met "Subterranea Britannica". 

e De SOK op Internet: http:!lwww.xs4all.nll-jorbonslsok.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: 

Gro e v e B e h ee rd e r T e lefoon 

Koelebosch groeve Ed de Grood 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 06-654 20 523 

Sc hamderberg John Knubben 043-361 1227 

Fallenberggroeve (Nog niet toegankelijk) Peter Houben 043-321 3488 

- -
Bij inbraak in SOK-groeve: 
Bij constatering van inbraak en/ of vernielingen aan een van onze SOK-groeven dit d irect 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 telefoonnum mers. z ie 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 ledenpas jes, SOK leden kunnen een SOK-Iidmaatschapspasje 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 Maastricht beginnend om 19:30 uur 

e Voorpagina: Close-up van de tekening de Lezende Monnik. Museum Zonneberg. 



~ Nieuwe aspirant SOK-leden. 

Wij heten als aspirant SOK-lid hartelijk welkom: 

Kim Franssen. 
Unostraat 59 
6336 BS Hulsberg 
Tel: 045-4053059 

'\j> Adreswijzigingen. 

Ru di W. Dortangs 
Hoofdstraat 36 
6436 CG Amstemade 
Tel: 046-4422601 

• John Knubben, Rijksweg 49, 6228 XX Maastricht, Tel: 043-36 1227. (per 3 juni '99) 
• Ad Lagas, Ruiterij 3 B, 6221 EW Maastricht, Tel: 043-3253586. (per I juni '99) 
• Joep Orbons heeft nu ook een prive-fax deze is: 043-3672585. 
• John Caris heeft een nieuw email-adres : Sonnie@cuci.nl 
• Luc Walschot, Lindestraat 9, 3770 Zichen-Zussen-Bolder/Riemst, Belgie 

Oproep aan SOK-leden. 

• Al sinds geruime tijd verschijnt in SOK-info de rubriek Bezoekers opgespoord. 
Hierin vertel ik in het kort het verhaal bij een opsclu·ift van een bekende of minder 
bekende bergbezoeker. Het is me opgevallen dat meerdere SOK-leden een opschrift 
kennen waarvan ze een en ander weten te vertellen. Vandaar dat ik alle SOK-leden 
wil uitnodigen hun eigen ' 'opgespoorde bezoeker'' voorzien van foto aan de redactie 
van SOK-info willen zenden of e-mailen (gergoes@cobweb.nl). 

John Caris. 

• Mochten er nog mensen zijn die het gedenkboek "Roosburgramp eist achttien doden" 
van Vita! Medaerts dubbel hebben dan houd ik mij aanbevolen; in de boekhandel is 
het kennelijk niet meer verkrijgbaar. 

Huub Hameleers. 
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Museum Zonneberg. 
Het museum in de Zonneberg is weer een "klein beetje verder gered". 
In de afgelopen periode is door een groep berglopers, waaronder enkele SOK-leden, een 
muur gemetseld aan de groeve-zijde van het museum. 
Het betreft hier een samenwerking russen ondermeer E Cl, Vereniging arummonumenten 
en vrijwilligers van de Regeling RecreatiefBerglopen. 
Door het bouwen van een betonnen muur is in ieder geval bewerkstelligd dat aantasting van 
de achterliggende gangen door allerlei invloeden niet meer mogelijk is. 
Op deze wijze is een uniek stukje Zonneberg dan ook veiliggesteld. 
Een volgende stap is, op termijn, een openstelling van het ondergrondse museum en een 
eventuele restauratie van de tekeningen die zich aldaar bevinden. 
Rest enkel nog een groots compliment voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, niet in 
de laatste plaats de harde werkers die gedurende enkele dagen in tropische omstandigheden 
dit bewonderenswaardige resultaat hebben bereikt. 

'ne Groete merci veur uuch allemaal!! 
amens het besruur van de SOK, 

Erik Lamkin. 

Internet links. 
• Zaklampen. 

Welke merken bestaan er zoaP 
Welke zijn oplaadbaar en welke heeft hoeveel cp oftewel candlepower? 
Ga naar de volgende site en kijk zelf. 
http://www.brightguy.com/ 

• Zit u nog om een originele Petromax verlegen? Nieuw of gebruikt? 
http://www.ranger.de/petromax.hm1 

• U heeft al een ""perromax" '? Maar nog geen handleiding? 
Bekijk dan hier de handleiding (Duits). 
http://www.h I e.com/manuaVmanual.htm 
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-T. 
·Volgende SOK-Ledenavond. 

Op 10 september, de tweede vrijdag van september. is er weer een SOK-avond om 19.30 
uur in het atuurhistorisch Museum Maastricht. 

Op het programma staan de volgende zaken: 

• Tijdens de laatste SOK-excursie is een onderzoeksidee geboren. De koe is gelijk bij de 
horens gevat met spectaculair resultaat. De leden van het team doen verslag. 

• Kees van Hooijdonk heeft zijn videocamera altijd paraat tijdens een bergtocht. Van
avond laat hij een selectie zien van diverse opnamen. 

• Vele SOK-leden zijn weer terug van hun (groeve)vakantie, de filmpjes zijn ontwikkeld, 
de dia· s zijn ingeraamd. Een projector staat klaar voor iedereen die ons zijn/haar dia· s 
willaten zien. Voor degenen die videobeelden heeft gemaakt tijdens een groeve
vakantie staat ook een videorecorder gereed. 

Daarna is, zoals gebruikelijk, naborrelen in het museumcafé onder het genot van een ver
frissing. 

Tot vrijdag 10 september 1999 om 19:30 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

Wegens de vakantie zijn er noch van de SOK, noch van de Stichting Ir. D.C. van Schaik 
vergaderingen geweest. Daarom kan er dus ook geen bestuursinfom1atie van deze beide 
organen geplaatst worden. 
In de volgende SOK-INFO zal weer uitgebreid hier op ingegaan worden. 

Joep Orbons, Secretaris SOK, voorzitter Stichting Ir. D.C. van Schaik. 
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~Bezoekers opgespoord. 
door John Caris. 

Aan de toeristische route van Zo!U1eberg kan men, op ooghoogte, onderstaand opschrift 
vinden. 
Frederic Archibald Lamontwas in zijn tijd een bekend pianist/componist. Het eerste levens
licht zag hij in Glasgow in 1868. Op veertienjarige leeftijd ging hij naar het conservatorium 
in Frankfurt waart hij les had van o.a. Frans Liszt. Zijn concert debuut beleefde hij in Berlijn 
in 1885. Daama gaf hij concerten in Oostemijk, Schotland en Engeland, maar vooral in 
Duitsland. Vanaf 1904 woonde Lamont in Berlijn maar bezocht regelmatig, reislustig als hij 
was, Engeland. 
Toen in de jaren dertig de Nazi's aan de macht kwamen voegde hij zich bij de oppositie tot
dat hij zoals zovele intellectuelen zich genoodzaakt zag Duitsland te verlaten. Hij week uit 
naar Engeland, waar hij weer in alle vrijheid kon componeren en optreden als concertpianist 
Hij componeerde onder andere een symfonie en een pianoconcert. 
Hij speelde werken van Brahrns, Liszt en Saint-Saëns. Ook nam hij enkele populaire werken 
van Beethoven op op grammofoonplaat. Riemaast schreef hij een publicatie over de sonates 
van Beethoven en werkte hij aan zijn autobiografie: 'The memoirsof Frederic Lamont'. Dit 
werk heb ik niet ku!U1en vinden, dus kan ik helaas niet mededelen of hij iets interessants te 
vertellen had over zijn bezoek aan Maastricht en de berg. Was hij in Maastricht voor een op
treden, als toerist of slechts op doorreis? Ik weet het niet. het opschrift is jammer genoeg 
niet gedateert, dus het is niet gemakkelijk hier iets over te achterhalen. 
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Verkiezing voorzitter en leden-coördinator. 
ln november van dit jaar zijn er weer verkiezingen voor twee functies in het SOK bestuur. 
Het zijn de post van voorzitter en die van leden-coördinator. De functie van ledencoördina
tor is een jaar eerder vrij gekomen dan het normale schema aangeeft doordat Jan-Paul van 
der Pas zijn functie wegens omstandigheden eerder ter beschikking heeft gesteld. 

Hieronder volgt een profielschets van deze twee functies. 
SOK-leden worden dringend uitgenodigd deze functie-omschrij\'ingen goed te bestuderen 
en indien ze vem1oeden dat deze functie op hun van toepassing is, zich hiervoor kandidaat te 
stellen. De functie van voorzitter wordt aangegaan voor een periode van drie jaar waarna 
herverkiezing mogelijk is. De functie van leden-coördinator wordt aangegaan voor een pe
riode van vier jaar waarna herverkiezing mogelijk is. Volgens het SOK-reglement zou deze 
functie volgend jaar verkiesbaar zijn, maar voor de continuïteit is het beter deze verkiezing 
te vervroegen en de periode te verlengen tot 4 jaar. waarmee weer het normale schema is 
aangenomen. 

Voorzitter: 

De voorzitter is een persoon die vooral beschikt over goede communicatieve 
en sociale vaardigheden en bovendien in staat is tot ondem1eer: 

• het voorzitten van bestuursvergaderingen en ledenbijeenkomsten; 
• het onderhouden van contacten met zoveel mogelijk leden, werk- of 

onderzoeksgroepen en andere SOK medewerkers: 
• het tijdig signaleren van lmelpunten en de bestrijding van polarisatie 

binnen en buiten de SOK; 
• het delegeren van taken en stimuleren van onderzoeken; 
• het onderhouden van inteme contacten binnen het atuurhistorisch 

Genootschap in Limburg; 
• het onderhouden van exteme contacten met het atuurhistorisch Museum, 
• (semi)overheidsinstanties, pers, groeve-eigenaren em -beheerders. enz. 

• Leden-coördinator: 

De leden-coördinator is binnen het SOK bestuur de persoon die de 
individuele contacten met de SOK leden onderhoudt. Hierbij komen de volgende 
taken duidelijk naar voren: 

• de begeleiding van aspirant SOK leden door hen bekend te maken met de SOK 
en hen bekend te maken binnen de SOK. 
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• het opzenen en onderhouden van een groep mentoren en hen in contact brengen met 
aspirant leden. 

• het in kaart brengen van de activiteiten en interesses van de individuele leden. 
• het met elkaar in contact brengen van leden die met gelijksoortige werkzaamheden of 

interesses bezig zijn. 

Meent u z ich te herkennen in een van deze profielschetsen of weet u iemand die u daarvoor 
geschikt acht, dan verzoeken we u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 
Wij verzoeken u in de inschrijving uw naam, adres en gebomtedatum te vernoemen, de 
functie die u ambieert en uw motivatie voor deze functie te omschrijven. 

De spelregels ::ijn als volgt: 

• Kandidaten moeten voldoen aan de door het bestuur opgestelde profielschets 
(Zie hierboven). 

• De verkiezingsdatum is op de datum van de ledenbijeenkomst van vrijdag, 
12 november 1999. 

• Tot een maand voor deze datum, dus uiterlijk 12 oktober 1999, kutmen de 
kandidaten zich voorstellen of voorgesteld worden. 
Aanmelding uitsluitend schriftelijk op secretariaat SOK, Holdaal 6 te 6228 GH 
Maastricht. 

• De verkiezing vindt plaats d.m.v. hoofdelijke (schriftelijke) stenm1ing. 
De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen. 

• Indien voor een bestuursfunctie slecht een kandidaat is, zal voor deze 
functie geen verkiezing gehouden worden en is deze persoon daarmee in deze 
functie benoemd. 

• Bestuursleden worden gekozen voor 3 jaren, dus verkiezing van de volgende 
voorzitter en leden-coördinator is op de laatste ledenavond voor I januari 2003. 

I let is van groot belang dat de SOK en het besrum een zo breed mogelijk platfmm ,·omlt. 
Uw kandidaatstelling is daar een wezenlijk onderdeel van. 

Ton Breuls. voorzitter. 
Joep Orbons, secretaris. 
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Verslag SOK-excursie 21 mei. 
Acht man verzamelden zich in het idyllische landschap voor de ingang \'an de Roothergroc
ve(Schoorberg); behalve beheerder en excursieleider J.Hageman waren W.Colen, 
T.Abben.huis, W.Kneepkens, R.Dortangs, J.Orbons, J.Cobben en ondergetekende aanwezig. 
We vonden het bijna januner om op deze mooie avond de berg in te gaan, maar toen we de 
koele berglucht voelden waren we verloren voor de ondergrondse verleiding waaraan geen 
bergloper weerstand kan bieden. Vanaf de eerste meter was het duidelijk wat John telkens 
weer de Schoorberg in drijft om samen met los Cabben onderzoek te doen: pure liefde \'OOr 
de berg. 
Jol111 vertelde honderduit en deelde met ons de mooiste plekjes van deze groeve met alle bij
zondere verhalen die daaraan verbonden zijn. Alle onderwerpen passeerden de revue; pa
leontologie, geschiedenis, biologie, kunst en zelfs de wetenschap van de fluorescente dento
logie werd niet gemeden. Na bijna vier uren van ronddwalen door de berg en de geschiede
nis was een kordaat ingrijpen van de excursieleider noodzakelijk om iedereen uit de berg te 
krijgen en voor een passende afsluiting van deze avond richting cafe te bewegen. Eenmaal 
verzameld rond een tafel ging het gewoon verder over de berg. onze berg. 
Enkele van de belangrijkste conclusies van deze avond is dat deze excursie zondem1eer ge
slaagd is en dat berglopers een klap van de molen hebben of op zijn minst een beetje 
vreemd zijn. 

Jolm Caris 
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Hier had uw artikel kunnen staan!!!!!!!! 
Dus mensen kom op en schrijf uw oproep. groeveverhaal etc .. naar de redactie van de Sok
In fo. 

Ger Goessens. 
Vale riushof 33b 
6215 GC Maastricht 
Tel : 043-3438206 
Email: gergoes@cobweb.nl 
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Open Monumentendag 1999. 

Zaterdag 11 september aanstaande zal in Maastricht de jaarlijkse Open Monumentendag 
worden gehouden. Ieder jaar worden een aantal monumenten met een bepaald thema in de 
schijnwerpers gezet: dit jaar heeft de conm1issie Open Monumentendag gekozen voor het 
thema "alles wat onder het maaiveld ligt". 

In dit kader zijn een aantal monumentale plaatsen geselecteerd waar de bezoeker niet iedere 
dag binnen kan. Zo worden er een aantal wijnkelders in de Maastrichtse biru1enstad openge
steld, onderaardse vestingwerken zoals fort Konil1g Willem I en het gangenstelsel onder fort 
Sint Pieter, maar ook groeve de Scharken de Rijksbergplaats voor schilderijen in het noor
delijk gangenstelsel in de Smt Pietersberg staan op het programma. De werkgroep Kluis, 
waarin ook SOK-leden zijn vertegenwoordigd, zal op deze dag excursies verzorgen. 

In de loop van augustus zal het definitieve progranm1a worden gepresenteerd onder meer in 
der vorm van een speciaal boekwerkje voor deze dag. Geïnteresseerden die één of meerdere 
lokatie willen bezoeken dienen er echter rekening mee te houden dat voor een aantal lokaties 
insclu·ijven noodzakelijk is; dit om grote bezoekersstromen in goede banen te kunnen leiden. 
Infonnatie en inschrijvingen geschieden via de VVV-Maastricht Kleine Staat I. telefoon
nunm1er 043- 325 21 21. 

E. Lamkin. 

~"Uit de Oude Doos op Zolder" 
door Luc Walschot. 

In verband met de verhuizing vanLucWalschot zal het vervolg van de vorige ''Uit de Oude 
Doos op Zolder" artikel pas in de Sok-info 86 verschijnen. 

Onze excuses hiervoor. 
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Achtervolgd. 

Als beginnend SOK lid had ik mij als eerste voorgenomen de groe,·e Zonneberg te leren 
kennen. 

Ik had nog geen ervaring met in het donker lopen en aangezien de gangen voor mij nog on
bekend waren had ik altijd een schrijfplankje met plattegrond en potlood (dat ik middels een 
koortje tussen de klem van het schrijfplankje had bevestigd) bij me. Na even wennen ging 
het ontdekken mij goed af en vond ik het fijn zo rustig in mijn eentje. 

1 a een tijdje gelopen te hebben hoorde ik een geluid. Dit geluid liep constant met mij mee 
en stopte wanneer ik ook stopte. Vreemd, misschien een controle .. , of ik zou ik mij maar iets 
verbeelden? 

Ik liep verder, maar het geluid ook. Zouden mijn "bergmakkers" mij misschien een poets 
willen bakken? Even licht uit en wachten achter een kolom. Na I 0 minuten echter geen reac
tie. 

Om·errichter zake deed ik mijn licht weer aan en liep verder met het geluid weer achter mij 
aan. Laat ze hun pleziertje maar hebben dacht ik en liep verder. 

Bij een interessant object gekomen bleef ik staan om aantekeningen te maken. Mijn potlood 
stak echter niet meer in de klem van mijn schrijfplankje. Toen werd mij alles duidelijk. Ik 
\\'as de hele tijd achtervolgd door mijn potlood welke over de grond sleepte. 

Wim Kneepkens 

Wist u dat ..... . 

Een oproep plaatsen in SOK-Info best zinvol is? 
In SOK- Info 80 plaatste ik een oproep voor onderdelen voor mijn CEAC-mijnlamp. 
I-Iet gevolg hiervan was dat ik door middel ,·an diverse reacties mijn mijnlamp weer opti
maal kan functioneren. 
Alle tipgevers, met name I-I arm Hovens. wil ik dan ook ,·an harte bedanken. 

1-Iuub Hameleers. 
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~Meet The Underground Press. 
We starten deze rubriek met een typisch groevenprobleem. iets wat iedere rechtgeaarde 
grottenloper tot het diepste van zijn ziel zal raken: "Aparte toiletten bij grotten blijven uit" 
(Limburgs Dagblad 30.04.1999). Zo, de toon is gezet. "De Dorpsraad Sibbe pleit voor 
integratie in gebouw". Ze zijn tegen het plaatsen van losse toiletcabines bij de nieuwe 
ingang van de SIBBERGRUBBEGROT, die de plek te zeer zouden ontsieren. Na de opening 
van de nieuwe ingang gaat de bestaande entree aan deLokerstraat dicht. Hij mag alleen nog 
door blokbrekers en de plaatselijke verenigingen worden gebruikt. 

Niet direct iets over groeven, maar wel over mergel: "Nachtwacht in mergel: passie én 
nachtmerrie" (Dagblad de Limburger 06.05.1999). Sjaak van der Velden uit Valkenburg 
heeft twee jaar gewerkt aan het metershoge kunstwerk, dat nu staat te pronken in het 
restaurant Rembrandtshuis in Brunssum, eigenaar Cees Janssen. Het idee ontstond ergens in 
de trein tussen Heerlen en Den Haag. Het beroep van beide heren? Jawel: hoofdconducteur 
bij de NS. Hebben die gasten dan zoveel vrij? 

"Wanneer het grotgevoel verdwijnt" (NRC? 06.05.1999) 75 Deelnemers reageerden op 
het verzoek van de gemeente Valkenburg om een invulling te bedenken voor de 1ach1ig (?) 
meter onder de grond gelegen gangenstelsels in Valkenburg. Winnaar werden twee Oosten
rijkse studenten met hun visie op "a room with no view", een ondergronds luxueus hotel. 
slechts zichtbaar doordat een paar lichtbakken tussen struiken en bomen getuigen van 
ondergronds leven. Een tentoonstelling "Geotecture" over alle ingezonden ontwerpen. 
draaide in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam (tot 27 juni). "Of binnenkon de 
pa lOlkraam van het Valkenburgse loerisme ook onder de grond ::al gedijen. hang/ af 1·an het 
gemeentebestuur van Valkenburg. Die beslist of een van de ll'innende onl1t'elpen gerealiseerd 
::al worden". 

Enige tijd gelden berichtten we u van het gat dat in Heers in een akker was ontstaan. De 
redaktie van deze rubriek ontving van het "Mijnwezen" uit Gem t\\ ee artikelen. met de 
nadmkkelijke aantekening dat de strekking van de artikelen niet geheel o,·ereenstemt met de 
woorden van de geïnterviewden: "Raadsel van Heers opgelost" (onbekend uit welke krant) 
en "Onverklaarbaar" gat door uitbating van kalksteen" (Nieuwsblad 14.05 .1999). 
Volgens ir. Ivo van ISTERDAEL van het (voormalige) Mijnwezen en Philip DUCHA
TEAU van de gemeente Riemst is het gat te wijten aan de .uitbating van kalksteen in Heers 
en omstreken (Vechmaal en Horpmaal) vanaf 1600. Toch blijft het vreemd dat een dergelijk 
gat :i eh nu ook aan de linkerkant van de NJ richting Sint- Truiden voordoet. aldus de krant. 
Mogelijk zorgde ondergrondse rivieren, gevormd door permanente waterillsijpelillg, en,oor 
dat de kalksteenpilaren oplosten en uiteindelijk ineenzakten. Het Mijnwezen adviseerde de 
gemeente Heers om de nog alle onbekende groeves in kaart te brengen. Dat lijkt de redaktie 
van deze rubriek een verdomd zware klus! 
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Nogmaals een redaktioneel stuk over het beroemdste, maar nog ongelezen boek over de 
groeven: "Studie over gangenstelsel van ST. PIETERSBERG" (De Maaspost 
19 .05.1999). Bedoeld wordt natuurlijk het boek over CAESTERT van Jacquo SILVER
T A.. "''T. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het lijkt zoiets als een beloofd cadeau voor 
de jarige. alleen duurt het zolang tot dat hij of zij jarig is. 

"Onderzoek naar afval CANNERBERG" (DdL 22.05.1999). Vanafkomende week gaat 
Defensie (steek)procven doen naar de afval in de groeve, om een beter inzicht te krijgen in de 
mil ieurisico's van de af\·alstoffen die daar in het verleden gestort zijn. De resultaten moeten 
duidel ijk maken op welk termijn het stelsel schoongemaakt kan worden en welke kosten 
daaraan verbonden zijn. Eerunaal daarmee begonnen zal het schoonmaken van de 13000 
kubieke meter in de 12 gangen jaren duren. 
"Er zitten koelers tussen het mergelgruis" (DdL 04.06.1999) gaat over de inventarisatie 
van het afval in de CANNERBERG. Met een kleurcamera worden de tien specialisten in 
witte pakken met maskers in de gaten gehouden. Alleen zij mogen het met asbest vergiftige 
deel van de groeve in. Hun namen staan op twee bordjes op de wand, met daarop "in" of 
"uit". Met een groene minigraver happen ze stukken mergel en afval, veel afval weg. Andere 
specialisten in blauwe superkleding scheppen het in speciale zakken. Ze draaien beurtelings 
diensten van twee uur. Bij terugkomst met kleren en al onder de douche, dan mag het pak pas 
uit. En maar afval analyseren. Speciale vondsten gaan naar een laboratorium, maar "een 
skelet hebben :e nog niet gevonden". Voorlopig zijn ze nog Uaren) bezig: de schatting is 
2700 grofvuilcontainers oftewel 700 vrachtwagens van 20 kuub. Groevenopzichter Otto 
EVERS zal het niet meer meemaken, dat alle gangen schoon gemaakt zijn. Hij zit er al 37 
jaar en over 3 jaar gaat hij met pensioen. 

De gemeente Valkenburg is eigenaar van de grotten onder Sibbe, maar "Mergel breekt 
Valkenburg op" (Limburgs Dagblad 12.06.1999). De vraag is of de gemeente er zo blij 
mee moet zijn. Het zijn lusten, maar ook lasten, volgens de burgemeester. Bij een grondver
zakking in een tuin werd de gemeente aansprakelijk gesteld. De rechter in Maastricht besliste 
dat de gemeente eigenaar was van de ondergrond. maar niet aansprakelijk was voor de 
verzakking. Daartegen is beroep aangetekend in Den Bosch. De gemeente voorlopig blij , 
want nu kan ze de revenuen plukken van iedere mergelblok die wordt uitgezaagd. Eerst 
durfde ze dat geld niet goed te innen, omdat ze zich dan al te nadrukkelijk gedroeg als 
eigenaar. Dat had de rechter op het idee kunnen brengen dat ze wél aansprakelijk was voor 
de verzakking en de schade. De vraag is of het juridisch kan om geld van de blokbrekers te 
eisen. die jarenlang zonder vergoeding hebben gewerkt. Uiteraard zeggen die nee. Enkelen 
hebben zich neergelegd bij de situatie. anderen houden de poot stijf. De gemeente vindt in 
1eder geval dat het in de toekomst wel moet gebeuren. Binnenkort zal de gemeenteraadbeslis
sen over een voorstel van het college. We houden u op de hoogte. 

"Fuifnummers in grotten riskeren gevangenisstraf" (HBvL 22.06.1999). Na een vergade
ring tussen de magistraten van de parketten van Tongeren. Luik en Maastricht en verregen-
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woordigers van de verschillende politiediensten is bepaald, dat "jongeren" die voortaan de 
grotten van Kanne (eigenlijk worden de groeven van Caestert en de groeve de Keel bedoeld 
-noot red.) betreden zich bloot stellen aan gerechtelijke vervolging: boete van 200 tot 5000 
frank en een gevangenisstraf van één tot acht dagen. De politie zal zwaar optreden als ze op 
een fuif uitkomen. Zo zal de geluidsinstallatie meteen in beslag worden genomen. Van 
Waalse zijde wordt er bovendien aan gewerkt om de groeven als wetenschappelijk waardevol 
te laten klasseren. Het gevolg daarvan is dat overtreders zwaarder kmmen worden gestraft. 
Voor de echte liefhebber natuurlijk geen leuk verhaal. Ze zijn de dupe van de gekken met 
hun house-party's. Van de andere kant, heeft menig grottenbezoeker in het verleden niet de 
andere kant opgekeken als hij op zo'n fuif stootte, ja zelfs een pintje mee dronk? Verzoeken 
vanuit de SOK om direct alarm te slaan bij Ton Breuls, zodat aktie ondemomen kon worden, 
zijn slechts door enkele mensen gehonoreerd. 't Is nu maar te hopen dat de politie goede 'en 
slechte schapen kan scheiden. Een soortgelijk artikel verscheen ook in De Weekkrant I 
Tongeren. De Gids van 13.07.1999 onder de kop "Illegale berglopers en fuivers Mergel
grot strenger aanpakken" 

Met dank aan Philip Duchateau, Ivo van Isterdael en Peter Kleynen. 

Voor copieën, knipsels, enz: 
Ton Breuls 
012 -454059 
e-mail: tbreuls@skynet.be 
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