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Secretariaat:
Joep Orbons
Holdaal 6
NL 6228 GH Maastricht
Tel:  043-3618793
Fax: 043-3672585

Stichting IR. D.C. van Schaik:
Beheer Onderaardse Kalksteengroeven
Postbus 882
NL 6200 AW Maastricht
Fax: 043-3672585
E-mail: vanschaikstichting@nhgl.org

SOK-Mededelingen:
Ton Breuls 
Bovenstraat 28
B 3770 Kanne/Riemst
Tel:  00-3212454059
Fax: 00-3212454059

Het SOK-bestuur:
Ton Breuls             Voorzitter               00-3212454059      tbreuls@skynet.be
Erik Lamkin           Vice-voorzitter        043-3479823         e.lamkin@mecc.nl
Joep Orbons          Secretaris              043-3618793         jorbons@xsall.nl
Norbert Hensing     Ledencoördinator    043-3264114         n.hensing@wxs.nl
John Caris             Ledenactiviteiten    043-3432174         Sonnie@cuci.nl

De SOK is geassocieerd met “Subterranea Brittanica”.

De SOK op Internet:
De SOK is op Internet te vinden op: http://www.xs4all.nl/~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:

Bij inbraak in de SOK-groeve:
Bij constatering van inbraak en of vernielingen aan een van de SOK-groeven dit direkt 
melden, liefst dezelfde dag nog.
Melden van vernielingen bij onderstaande personen. Als de eerste niet bereikbaar is, 
dan de volgende op de lijst.
  1e Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven.
  2e Han Bochman, materiaalbeheer.
  3e Ton Breuls, voorzitter SOK, tel: 00-3212454059
  4e Ieder 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.

SOK-ledenpasjes:
SOK-leden kunnen een SOK-lidmaatschapspasje 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 2e vrijdag in de maanden januari, maart, mei, 
september, en november gehouden in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 
Aanvang 19.30 uur.

Voorpagina:De Apostelgroeve.

Groeve:                                                    beheerder:              Tel:
Koeleboschgroeve                                      Ed de Grood            043-3505490
Roothergroeve                                           John Hageman         043-3645419
Nieuwe groeve                                           Han Bochman          
Apostelgroeve                                            Ton Breuls               00-3212454059
Theunisgroeve                                           Giel Bindels             043-3472560
St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg)   Erik Lamkin             043-3479823
Scharnderberg                                           John Knubben          043-3611227
Fallenberggroeve (nog) niet toegangkelijk    Peter Houben           043-3213488
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Adreswijzigingen:
Ger Goessens is verhuisd naar Sint Maartenstraat 78, 
B 3770 Genoelselderen-Riemst, Belgie.

Roger Reinartz, Chico Mendesring 286, 
3315 NN Dordrecht, 078-6229908, 
e-mail: rwfreinartz@hetnet.nl

Nieuwe aspirant SOK-leden:
M. (Martin) Hoogerwerf, Marie Koenenstraat 6, 
6372 KX Landgraaf, 045-5316026

J.J.L. (Joop) Smit, Bogaertsborg 24, 6228 AM Maastricht, 043-3615265

Oproep
In SOK-Info 87 werd aan iedereen met e-mail gevraagd om hun e-mailadres door te geven
aan de redactie. Op verzoek van enige SOK-leden doe ik hierbij deze oproep nu nog een
keer. De bedoeling is dat diegenen die dit handige communicatiemiddel ter beschikking
hebben dit ook onderling kunnen gebruiken om met elkaar informatie uit te wisselen. Als
je adres al eerder hebt opgestuurd dan gaarne nogmaals. Het is de bedoeling meteen in
de volgende info een lijstje te publiceren. 

Dus gaarne het adres sturen naar het e-mailadres van de redactie (o.v.v. SOK-lid):
katja.rodenburg@isvw.nl 

SOK-Ledenavond
Het programma voor de SOK-ledenavond van vrijdag 8 september ziet er als volgt uit;
•  mededelingen van het bestuur
•  Diverse SOK-leden hebben deelgenomen aan de reuzenstoet.        
   Vanavond zal hiervan een video getoond worden.
•  Iedereen die tijdens zijn/haar vakantie dia's gemaakt heeft wordt
   uitgenodigd deze vanavond mee te nemen. 
•  Naborrelen in het museumcafe.

Oproep aan SOK-Leden
De vakantie is weer voorbij en heel wat berglopers zijn met tassen vol dia’s teruggekomen
van verre oorden met donkere groeves of andere ondergrondse zaken. Iedereen die nog
wat dia’s, video opnames of andere interessante zaken heeft is bij deze uitgenodigd dit
materiaal te laten zien tijdens een SOK-Ledenavond. 
Bel even met John Caris: 043 - 343 21 74. 

SOK-excursie voor beginnende bergonderzoekers
Het is weer zover. Voor beginnende bergonderzoekers organiseert de SOK weer een excur-
sie naar een SOK-groeve. De doelstelling van deze excursies is het stimuleren van onze
beginnende SOK-leden die graag onderzoek willen doen. De nadruk tijdens deze excursies
ligt dan ook op studie/onderzoek in en naar groeves. Onder leiding van een ervaren berg-
onderzoeker zullen allerlei aspecten van het ondergrondse worden besproken. 
Ditmaal zal Ed de Grood ons de mooiste plekjes van de Koeleboschgroeve laten zien. Niet
alleen beginnende SOK-leden mogen zich aanmelden, ook de ‘oude rotten’ zijn van harte
welkom. Net als voorgaande keren is het, in verband met een maximum aantal deelne-
mers (15), noodzakelijk dat men zich vooraf aanmeldt. Als er meer dan vijftien aanmel-
dingen zijn zal er een selectie gemaakt moeten worden, want vol is vol. 
De SOK-leden met de meeste ‘bergervaring’ zullen dan een bericht ontvangen dat 
ze helaas niet mee kunnen, deze excursie is immers in de eerste plaats bedoeld voor
beginnende bergonderzoekers.

Oproepen van en naar SOK-Leden



De excursie staat gepland voor vrijdag 22 september. Om 20.00 uur zal de excursie ver-
trekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk van Bemelen (vanaf Maastricht direct rechts na
de kerk). Vandaar gaat het gezelschap te voet naar de Koelebosch. De weg er naar toe
kan modderig zijn dus trek de juiste schoenen aan! 
Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch aanmelden bij John Caris: 043 - 343 21 74 of
per e-mail: sonnie@cuci.nl

Ger, redacteur van SOK-INFO
Van SOK-INFO 77 uit december 1997 tot en met nummer 89 uit mei van dit jaar stond
Ger aan het roer van de SOK-INFO. Wegens drukte op zijn werk, ziet Ger zich genoodzaakt
om te stoppen met SOK-INFO. Ger heeft de grafische kwaliteit van de SOK-INFO flink
vooruit doen gaan. De aandachtige lezer is het zeker niet ontgaan dat de foto’s 
aanmerkelijk helderder werden en dat de diverse rubrieken met terugkerende herken-
ningstekentjes direct thuis te brengen zijn.
In deze tijd zag de SOK de oprichting van de van Schaik Stichting, werden enkele excur-
sies georganiseerd waarvan in SOK-INFO zowel aankondiging als verslag werd gedaan,
kortom een periode waarin Ger ervoor gezorgd heeft dat de SOK-leden goed op de hoogte
bleven van alles wat gebeurde binnen de SOK. Vooral de voorplaat heeft Ger menig hoofd-
brekens gekost: iedere keer iets nieuws vinden dat toch iets te maken heeft met de
inhoud.

Wij danken Ger voor zijn werk en inzet in de redactie van SOK-INFO en wensen hem veel
succes in zijn nieuwe baan.

Joep Orbons
Namens het SOK-bestuur.

Van de nieuwe redactie
Toen ik tijdens onze zeer geslaagde ledenavond in de Zonneberg vernam dat er een opvolger
werd gezocht voor Ger Goessens hoefde ik niet lang te denken en stelde me meteen kandi-
daat. Ik wilde eigenlijk al van het moment dat ik lid werd, in 1994, me nuttig maken voor
de SOK en dit is dus een mooie gelegenheid. Aangezien ik momenteel in Nijmegen woon
is een taak waarbij ik voornamelijk schriftelijk, telefonisch of per E-mail contact onderhoud
natuurlijk wel zo makkelijk. Daarbij vind ik het leuk om te schrijven.

Uit praktische overwegingen wordt de SOK-INFO in het vervolg door twee personen in
elkaar gezet. Rob Heckers zal zich met het hele technische gebeuren - de lay-out en de
grafische vormgeving - bezighouden. Deze belangrijke taak is bij hem in goede handen
gezien zijn professionele ervaring met de computer. Samen met Erik Lamkin zal hij verder
ook de distributie verzorgen. Mijn taak zal bestaan uit het verzamelen en corrigeren van
de kopij, het verzamelen van illustratiemateriaal, het verwerken van informatie, het
opstellen van redactionele tekstjes en mededelingen, de zorg voor de inhoud in het algemeen
en last but not least: het stimuleren van bijdragen van de leden.
De SOK-INFO zal voorlopig uiterlijk niet zo veel veranderen, omdat we in de eerste plaats
vooral de continuïteit willen garanderen. Gezien de mogelijkheden zat het blad vaak al
prima in elkaar. We gaan het ons dus niet extra moeilijk maken door te experimenteren
en te proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Komen we echter gaandeweg mogelijkheden
tot verbetering tegen dan zullen we die natuurlijk wel gaan gebruiken. Inhoudelijk zullen alle
vaste rubrieken die er al waren worden gehandhaafd. De SOK-INFO is natuurlijk allereerst
het informatiekanaal voor mededelingen van het bestuur aan de leden. Het SOK-bestuur
en de redactie vinden dat het blaadje daarnaast vooral als een spreekbuis vóór en dóór
de leden moet functioneren. Op dit moment ligt de nadruk nogal op het “voor” en zou het
accent wel wat meer naar “door” kunnen verschuiven. 
Met andere woorden; we kunnen altijd bijdragen gebruiken. Bijdragen zijn: artikeltjes,
foto’s voor de voorpagina of ander beeldmateriaal, oproepen, mededelingen, leuke of inte-
ressante bladvullertjes en brieven.
Ik krijg de indruk dat het effect van een oproep in de SOK-INFO nog steeds wordt onder-
schat, waardoor niet zo veel mensen er gebruik van maken. Zo’n oproep kan bijvoorbeeld
gaan om een onderdeeltje voor een carbidlamp, een vraag in verband met je onderzoek,
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of om een boek dat je dubbel hebt en van de hand wil doen. De oproepen die geplaatst
werden leverden echter over het algemeen wel iets op, het is dus beslist de moeite waard
om het te proberen en het kost niks. Zo’n oproep moet natuurlijk wel iets te maken hebben
met de doelstellingen van onze studiegroep.

Het zou toe te juichen zijn als de redactie regelmatig brieven ontving zodat er misschien
zelfs een vaste rubriek “brieven” zou kunnen komen. We zijn zeer geïnteresseerd in berg-
lopersherinneringen, waarnemingen, belevenissen, en meningen van onze leden. Ook al
gaat het maar om enkele regeltjes, stuur ze op! Het zou interessant kunnen als zich bin-
nen de rubriek “brieven” een pittige discussie over een bepaald thema, dat met groeven of
berglopen te maken heeft, zou kunnen ontwikkelen. Wie levert ons de eerste gewaagde
stelling?!

SOK-MEDEDELINGEN publiceert onderzoeksverslagen en andere resultaten van studie en
inventarisatie waar vaak langere tijd aan is gewerkt. In de SOK-INFO profileert de studie-
groep echter vooral zichzelf. Ook dit is belangrijk materiaal! Bijna ieder SOK-lid is zeer zuinig
op zijn INFO’s en bewaart ze zorgvuldig. En terecht, het blaadje is een bron van informatie
en je kunt allerlei ontwikkelingen volgen door de jaren heen. Hoe ziet de organisatie er
uit? Wat gebeurt er op de ledenavonden? Welke excursies worden gehouden? Hoe zit het
met het beheer van de groeven? Deze en nog veel meer vragen zijn te beantwoorden door
de SOK-INFO’s te bestuderen. Toch ontbreekt er nog zeer veel informatie, en dan vooral
met betrekking tot de leden zélf. Wie doet welke onderzoeken? Waarom? Wat is er eigen-
lijk zo leuk aan berglopen? Wat vinden de leden goed aan de SOK, wat slecht? Zo zijn er
nog talloze vragen te bedenken die een arme cultuurhistoricus uit het jaar 2163, die een
onderzoek doet naar het reilen en zeilen van het vreemde verschijnsel dat SOK heette,
beslist tot wanhoop zullen drijven.

Ook al hoeven we dan misschien geen medelijden met die toekomstige onderzoeker te
hebben, toch zou het goed zijn wanneer de leden zich wat meer profileren in de SOK-INFO.
Het blad wordt dan nog informatiever. We zijn met ongeveer honderdvijftig man (en
vrouw) waarvan ten hoogste tien procent wel eens schriftelijk van zich laat horen in de
SOK-Mededelingen of de SOK-INFO. Het gaat daarbij bijna steeds om hetzelfde groepje
mensen. Een methode om wat meer “gezichten” te krijgen zou zijn om leden te gaan
interviewen over hun onderzoek of over hun bergloperservaringen. Waarschijnlijk gaat dit
in de toekomst ook gebeuren. Beter zou echter zijn als meer leden zelf het initiatief nemen
en van zich laten horen. Buiten de ledenavond, de groeve of de kroeg is de SOK-INFO ook
een uitstekende plaats om ervaringen uit te wisselen! Ben je het met me eens of vind je
dit juist onzin, schrijf dan even een briefje.................

Fons Leunissen

SOK-MEDEDELINGEN
SOK-Mededelingen mag het visitekaartje van de SOK worden genoemd. De grottenlopers
presenteren in dit blad hun resultaat van onderzoek, inventarisatie of ontdekking en zon-
der schroom mag gesteld worden, dat in brede kring het niveau en de gevarieerde inhoud
van de rond 150 artikelen (geschreven door 60 auteurs) zeer sterk gewaardeerd wordt.
Het aanbod van artikelen voor nieuwe uitgaven van SOK-Mededelingen mag, met een 
voorzichtig optimisme, redelijk genoemd worden. De redactie wordt weliswaar niet over-
stelpt met bijdragen, maar met enige acquisitie krijgt ze toch twee nummers per jaar
gevuld. Dat aantal van twee uitgaven per jaar is ook het streven van de redactie, maar
méér nummers (met een maximum van drie?) mag natuurlijk ook. 

Het schrijven van een artikel is niet altijd even gemakkelijk. Voor menigeen is het zelfs
een regelrechte gruwel! Nou is het absoluut niet zo, dat een onderzoeker met een vlotte
pen een betere onderzoeker zou zijn dan iemand, die (naar zijn eigen gevoel) geen letter
op papier krijgt. En juist deze laatste groep zouden we via deze oproep graag willen berei-
ken. We weten dat bij menigeen binnen (en buiten) de SOK prachtige zaken op de plank
liggen. Deze mensen hebben veel tijd gestoken in een onderzoek of inventarisatie en heb-
ben daarbij soms unieke gegevens of foto’s verzameld. Het resultaat van dit alles is vaak



zeer indrukwekkend! Maar om deze gegevens te vertalen in een artikel of verslag is voor
velen niet gemakkelijk. Bovendien speelt er ook vaak een soort valse bescheidenheid mee
omdat men zijn of haar onderzoek te klein of niet belangrijk genoeg vindt. Daardoor blij-
ven deze soms zeer verrassende onderzoeken en resultaten, hoe klein of groot in omvang
dan ook, verborgen. En dat mag zonder meer doodjammer worden genoemd.  Jammer
voor de onderzoeker voor de vele tijd en energie die hij of zij erin gestopt heeft, en jam-
mer voor de  vele geïnteresseerden die verstoken blijven van deze informatie. 

De redactie van SOK-Mededelingen heeft een aantal mensen met een vlotte pen bereid
gevonden ondersteuning te verlenen aan al die aanstaande auteurs, die moeite hebben
met het verwoorden van hun onderzoeksresultaten in een artikel of verslag. Vandaar deze
oproep in SOK-INFO. Heeft u iets op de plank liggen in welke vorm dan ook, neem dan
alstublieft contact op met de redactie. Samen bekijken we uw concept of verhaal en spreken
we af hoe we verder gaan en of het aangeleverde in artikelvorm geschikt is voor SOK-
Mededelingen (of SOK-INFO). Uiteraard verschijnt het artikel onder uw naam, want u bent
per slot van rekening degene, die het onderzoek e.d. gevoerd heeft. De meer dan 60
auteurs die u vooraf gegaan zijn, kunnen de positieve reacties beamen die zij ontvangen
hebben na publicatie van hun artikel(en). De redactie kijkt reikhalzend uit naar uw reactie!! 

De redactie van SOK-Mededelingen 
Ton Breuls en Joep Orbons 

Portret
Naarstig op zoek naar beeldmateriaal voor deze SOK-INFO leek het me een goed idee om
in het Mosalab van het Natuurhistorisch Museum wat foto’s van de preparatiewerkzaam-
heden aan de Mosasaurus te maken. Met mijn camera op scherp toog ik er dus op een
goeie dag heen. Die dag bleek niet zó goed want er was nét niemand aan het werk en het
lab was daarom gesloten. Aan de balie vernam ik echter dat Rudi Dortangs toevallig op
dat moment bezig was een rondleiding te geven in het museum. Ik besloot even op hem
te wachten. Ik bedacht dat dit SOK-lid, tevens bestuurslid van de Limburgse afdeling van
de Geologische Vereniging, al aardig wat wapenfeiten op zijn naam heeft, en daarom best
wel een portretje in onze Info waard is. Zo werd er een nieuw type fossiele cirripede, de
Arcoscalpellum dortangski, door hem ontdekt en naar hem vernoemd. Ging het hier nog
maar om een miniem beestje van zeven millimeter, daarna pakte hij de zaken meteen in
het groot aan, en vond voor ons een Mosasaurus, en nog een joekel ook! Er is mij verteld

dat men nog niet precies weet wat voor
soort Mosasaurus het is, wordt dit dan mis-
schien de volgende dortangski?

Het glazen paviljoentje op de zonnige bin-
nenplaats van het museum, met daarin de
inmiddels half geprepareerde kop van de
Mosasaurus, vormde een prima locatie. Al
spoedig kwam een verraste Rudi Dortangs
naar me toe en voldeed, een beetje verle-
gen en in alle bescheidenheid, aan mijn
verzoek om bij zijn “Beest van Maastricht”
te poseren. Ik zag dat zijn blik bijna verte-
derd over de machtige kaken met de
dolkachtige tanden in het blok steen gleed.
Zo ziet dus iemand er uit wiens jongens-
droom werkelijkheid wordt, dacht ik. Bij het
afscheid mompelde hij verontschuldigend;
“Niet voorbereid... kleren.....
mergelstof...net nog even in de groeve
wezen kijken...” Ik verzekerde hem echter
dat dit geen enkel probleem was omdat we
hem immers het liefst zo zien!
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auteurs die u vooraf gegaan zijn, kunnen de positieve reacties beamen die zij ontvangen
hebben na publicatie van hun artikel(en). De redactie kijkt reikhalzend uit naar uw reactie!! 
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Voor wie geïnteresseerd is in het Mosalab:
http://www.nhmmaastricht.nl/maastrichtian/nl/vondst/mosalab.htm voor de actuele
stand van zaken kies link “mosalab actueel”.

Fons Leunissen

Reuzenstoet Maastricht
Op 4 juni j.l. trok, georganiseerd door de stichting Reuzengilde Gigantius Maastricht, een
internationale Reuzenstoet door de straten van Maastricht. Een grote verzameling reuzen
uit binnen- en buitenland gaf akte de presénce om deze optocht inhoud en kleur te geven.
Het centrale thema dit jaar was “Mie es twiedoezend jaor Mestreech”; dit thema werd
vormgegeven door meer dan tweeduizend Maastrichtenaren en niet- Maastrichtenaren die
zo’n beetje de gehele geschiedenis van onze stad uitbeeldden.

De oplettende toeschouwer kon waarachtig in dit bonte palet ook berglopers en leden van
onze studiegroep herkennen. Onlosmakelijk met de geschiedenis  van Maastricht en de
Sint Pietersberg is het verhaal van het vinden van de Mosasauruskaak in 1770 verbonden,
beschreven door Faujas de Saint Fond in zijn boek over de natuurlijke historie van de Sint
Pietersberg. Dit verhaal werd treffend uitgebeeld door ruim 30 (!) bergliefhebbers, deels
afkomstig van de Regeling Recreatief Berglopen, de SOK  en andere vrienden en beken-
den. Geheel in de stijl van het verhaal van Faujas de Saint Fond kon men in deze groep
ook een tweetal “volksvertegenwoordigers” herkennen, voor deze gelegenheid in de per-
sonen van Maxime Verhagen (CDA Tweede Kamerlid) en Jan- Willem Bertens (voormalig
D’66 Europarlementariër).

Er mag worden teruggekeken op een schitterende dag waarbij een terecht en wel-
gemeend dankwoord aan Han Bochman en Harm Hovens zeer op  zijn plaats is. Mede door
hun inzet en organisatie hebben we voor de toeschouwers een prachtige groep gevormd
die het bekijken meer dan waard was. Op de komende SOK-ledenavond van 8 september
hopen we dit aan de hand van onze gigantische verhalen en reusachtige foto’s aan ieder-
een te tonen.

E. Lamkin

Contactcommissie Sint Pietersberg.
In het kader van de Natuurbeschermingswet stelt de Vereniging Natuurmonumenten dit
jaar een nieuwe beheervisie op voor de Sint Pietersberg. Dit doet Natuurmonumenten niet
alleen, maar in samenwerking en samenspraak met een groot aantal belanghebbende
organisaties verzameld in de Contactcommissie Sint Pietersberg. Deze Contactcommissie
Sint Pietersberg, bestaande uit 21 personen, vertegenwoordigt de belangrijkste betrokken
organisaties, denk hierbij aan de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht, het Centrum
voor Natuur- en Milieueducatie (CNME), het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg,
Staatstoezicht op de Mijnen, stichting Oud Sint Pieter, VVV- Maastricht, de Regeling
Recreatief Berglopen enzovoorts. Ook de SOK en de stichting Ir. D.C. van Schaïk zijn ver-
tegenwoordigd in de persoon van J. Orbons namens de SOK en ondergetekende namens
de van Schaïkstichting.

In april j.l. is de Contactcommissie voor het eerst bij elkaar gekomen met als uiteindelijk
doel, gezamenlijk een gedragen beheervisie voor 10 jaar en daaruit voortrollend maatre-
gelenplan voor 3 jaar op te stellen. In de Contactcommissie is afgesproken om in afzon-
derlijke werkgroepjes de aanwezige knel- en discussiepunten uit te werken en vervolgens
met voorstellen naar de Contactcommissie terug te komen. Met name de recreatieve
zonering, zowel ondergronds als bovengronds, is een belangrijk aspect voor nadere uit-
werking. Voor de ondergrondse gangenstelsels is afgesproken dat er een waardenkaart
ontwikkeld moet worden. Aan de hand van deze waardenkaart moet duidelijk zichtbaar
worden gemaakt waar zich de meest kwetsbare gedeelten bevinden en hoe het onder-
grondse gebruik het beste gezoneerd kan worden. De waarden die in kaart gebracht wor-
den zijn bijvoorbeeld de natuurwaarden (vleermuizen) maar ook de historische waarden
zoals mergelwinning, secundair gebruik, recreatievormen, geologische verschijnselen



MEET THE UNDERGROUND PRESS

“Zoektocht onder de grond” en “Valkenburgse KATAKOMBEN mooier dan de
echte in Rome” (LD van 10.02.2000): De Katakomben zijn 90 jaar geleden geopend voor
het publiek en dat wordt gevierd met speciale rondleidingen en lezingen. In 1910 werd het
eerste gedeelte opengesteld. Directeur Heggen: “Ik heb verhalen gehoord van leraren, die
met hun leerlingen naar Valkenburg en de Katakomben fietsten. De rondleiding duurde
zeven uur, dat moet een verschrikking zijn geweest voor die kinderen”.

“Stevaert in mergelgrot” (LD van 18.02.2000): Minister Stevaert van de Vlaamse 
deelregering heeft zich voor een televisie-interview 24 uur lang teruggetrokken in een
mergelgrot. De redactie weet dat hiermee de JEZUIETENBERG wordt bedoeld. “Ik heb er
frieten gebakken en we hebben tussen de ernstige gesprekken door ook wel gelachen”.
Alles is tenslotte goed  gekomen, omdat secretaris en gids Hub MOMMERS met zijn impo-
sante figuur garant stond voor de veiligheid.

“Het rijke leven vóór de klap”: (VK van 25.3.2000: Een artikel over het gedreven
onderzoek van de (toen nog) promovendus John JAGT, die met de journalist een bezoek
brengt aan de K/T grens in de GEULHEMMERGROEVE.

“Ingang” (LD van 04.04.2000): De nieuwe ingang van de Sibbergroeve op de kop van
de Daelhemmerweg, waar via een wenteltrap dagelijks tot 1000 mensen afdalen om met
een mountainbike door de groeve te razen, is officieel door de burgemeester van
Valkenburg in gebruik genomen.

“Grot Valkenburg in natuurkunde” (LD van 23.05.2000): Een verslag van student Ber
van Dijk, VWO, die eindexamen heeft gedaan in natuurkunde. “De GEMEENTEGROT van
Valkenburg vormde een van de opgaven voor het examen natuurkunde. Het ging over het
inzakken van de grot en dat moest  je bepalen aan de hand van meetgegevens. Daar kwa-
men de trillingen en dergelijke nog bij. Het viel allemaal best wel te doen”. Och, zo denkt
de redactie van deze rubriek er toevallig ook over.......

“Kasteelstichting zoekt uitbreiding” (DdL van 25.05.2000: De stichting, ondermeer
exploitant van de FLUWEELENGROT wilt de boer op en denkt aan uitbreiding van manife-
staties op cultureel, historisch en commercieel terrein. Aan de nieuwe directeur Vossen de
taak om kasteel en grot zo winstgevend mogelijk te maken,”zonder dat er kostbaarheden
worden aangetast. Zo is de kunstacademie van Maastricht benaderd over de restauratie
van de oude tekeningen en het aanbrengen van nieuwe mergeltekeningen”.

“Vleermuizen zijn niet griezelig” (De Maaspost  van 31.05.2000): Tijdens een sympo-
sium in 1998 in Utrecht werd vastgesteld dat er dringend behoefte was aan een 
(gemeentelijk) meldpunt voor “vleermuisoverlast”. De Stichting IKL coördineert sindsdien
zo’n netwerk van gemeentelijke meldpunten en vrijwillige vleermuiswerkers.

“PANORAMAGROT” (DdL van 10.06.2000): toont een prachtige kleurenfoto van de grot,
een van de ondergrondse toeristische attracties in Valkenburg: een overdekte koepel met
op de wanden het evolutieverhaal in vogelvlucht. Het oude dak wordt vervangen door een
nieuw. De tekeningen zijn weggehaald en de eigenaar wil de koepel voor evenementen
gaan gebruiken. Het artikel vermeldt niet wat er met de oude tekeningen gebeurd is of
gaat gebeuren.

“Bewaker H. Engberts keert terug naar de kunstkluis in Sint PIETERSBERG” (Het
Nederlands Dagblad van 17.06.2000) Een van de marechaussees, die van 1942 tot 1945
de kunstschatten in de kluis bewaakte keerde na 54 jaar weer terug. Het is een prachtig
artikel, vol vermeldenswaardige anekdotes van een van de weinige ooggetuigen, die er
nog zijn.

enzovoorts.
De SOK en de stichting Ir. D.C. van Schaïk zijn gevraagd deze waardenkaart te vervaardi-
gen. Met name de SOK heeft voor het samenstellen van een dergelijke waardenkaart voor
een aantal Valkenburgse groeven reeds ervaring opgedaan. J. Orbons en ondergetekende
zullen de Maastrichtse waardenkaart inhoud gaan geven. Wij hopen in een van de komen-
de SOK-Info’s en SOK-ledenavonden aandacht aan te kunnen besteden.

E. Lamkin

Overname Apostelgroeve.
Het heeft lange tijd geduurd, maar nu eindelijk is het dan zover. De stichting Ir. D.C. van
Schaïk heeft haar eerste groeve officieel in beheer: de Apostelgroeve in het Maastrichtse
Jekerdal. Na ruime tijd van plannen maken is dan nu datgene aangebroken waar de stich-
ting voor opgericht is, namelijk het daadwerkelijke beheren van de ondergrondse groeven.
Na overleg met de eigenaar van de groeve is een huurcontract getekend en is de stichting
formeel de nieuwe huurder van de groeve. De SOK-groevenbeheerder had reeds te kennen
gegeven om ook voor de stichting als groevenbeheerder aan te willen blijven; zodoende is
Ton Breuls dan ook onze eerste groevenbeheerder. Met een pas gerestaureerde ingangs-
partij beschikt de stichting dan ook over een prima visitekaartje om aan de buitenwacht
duidelijk te kunnen maken hoe wij denken de groeven in de toekomst te kunnen beheren.

Met de overdracht van de Apostelgroeve moet dan ook de toon gezet zijn om in de zeer
nabije toekomst de overige SOK-groeven, maar ook andere ondergrondse groeven, aan
ons beheerbestand te kunnen toevoegen. Hiervoor zijn vòòr de vakantieperiode de eerste
gesprekken gestart. In de komende maanden hopen we dan ook voor de overige SOK-
groeven de contracten met de betrokken eigenaren om te kunnen zetten. Uiteraard hou-
den wij U via SOK-Info en de SOK-ledenavonden hiervan op de hoogte.

E. Lamkin
Secretaris stichting Ir. D.C. van Schaïk

Vacatures stichting Ir. D.C. van Schaïk.
Sinds de oprichting van de stichting, in december 1997, is er niet stilgezeten.
Een gedegen beleidsplan is opgesteld, de eigenaren van de huidige SOK-groeven zijn
benaderd om de groeven onder te brengen bij de stichting, wat onlangs leidde tot de over-
dracht van de Apostelgroeve.

Ook op financieel terrein is er hard gewerkt om het toekomstige beheer van de kalk-
steengroeven veilig te stellen; denk hierbij ondermeer aan de loten van de Nederlandse
Sponsorloterij, de Vrienden van de van Schaïkstichting en de subsidie van de Provincie
Limburg.

Dit heeft geleid tot een overweldigende respons van particulieren en bedrijfsleven die vrij-
willig bijdragen, maar ook een belangrijke bijdrage van de Provincie Limburg in de vorm
van een subsidie mag hierbij genoemd worden.

Dit succes brengt echter met zich mee dat het bestuur van de stichting dringend op zoek
is naar uitbreiding en versterking voor de vele werkzaamheden die op hen af gaan komen
nu de kar aan het rollen is gebracht.
Het gaat hierbij om de functies van penningmeester en secretarieel medewerker.

Het bestuur van de stichting beveelt dan ook alle leden van de SOK de vacatures aan,
welke in het augustusnummer van het Natuurhistorisch Maandblad staan, van harte aan.
Lees deze vacatures en kijk of er wellicht in uw omgeving zich geschikte kandidaten bevin-
den die ons kunnen versterken.
Voor nadere informatie kunt U terecht bij het secretariaat van de stichting, 
telefoon 043- 347 98 23 (na 18.00 uur).

E. Lamkin
Secretaris stichting Ir. D.C. van Schaïk
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Verkiezing vice-voorzitter.

Volgens het reglement van de SOK zullen de bestuursleden periodiek gekozen of herkozen
worden voor een periode van drie jaar. Per 1 januari 2001 is de (her)verkiezing van de
vice-voorzitter aan de orde. Eigenlijk zou ook de ledencoördinator (her)kozen moeten 
worden, maar aangezien deze functie vorig jaar verkiesbaar was, zal deze plaats nu niet
verkiesbaar zijn. 

De functie van vice-voorzitter wordt nu beheerd door Erik Lamkin. Volgens de spelregels
van de structuurschets dienen de kandidaten te voldoen aan een profielschets, welke
inhoudt dat hij/zij de voorzitter vervangt tijdens zijn of haar afwezigheid en dat de vice-
voorzitter bovendien in staat is tot ondermeer: 

•  het verlenen van algemene ondersteuning van andere bestuursleden en hun 
   vervanging tijdens afwezigheid; 

•  het (mede) vertegenwoordigen van de SOK in de diverse overlegstructuren en/of 
   onderhouden van contacten met of binnen het NHGL, het NHMM, (semi)overheidsin-
   stanties, natuurbeschermingsorganisaties, pers, groeveneigenaren of beheerders, enz;

•  het (mede) ontwikkelen van initiatieven en/of ondersteuning daarvan binnen en 
   buiten de SOK.

Meent u zich te herkennen in de profielschets of weet u anderen die u daarvoor geschikt
acht, dan verzoeken we u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

De spelregels zijn als volgt: 

•  kandidaten moeten voldoen aan de door het bestuur opgestelde profielschets; 

•  de verkiezingsdatum is op de datum van de ledenbijeenkomst van vrijdag, 
   10 november 2000;
•  tot één maand voor deze datum, dus uiterlijk 10 oktober 2000, kunnen de kandidaten
   zich voorstellen of voorgesteld worden.
•  aanmelding uitsluitend schriftelijk op het secretariaat SOK, 
   Holdaal 6 6228 GH Maastricht;
•  de verkiezing vindt plaats d.m.v. hoofdelijke (schriftelijke) stemming. 
   De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen;
•  bestuursleden worden gekozen voor 3 jaren, dus verkiezing van de volgende 
   vice-voorzitter is op de laatste ledenavond voor 1 januari 2004.

Het is van groot belang dat de SOK en het bestuur een zo breed mogelijk platform
vormt. Uw kandidaatstelling is daar een wezenlijk onderdeel van.

Ton Breuls, voorzitter.

“Weg ingestort in Zussen boven holle ondergrond” (HBvL van 25 juni 2000): Een
bewoner van de Misweg, die aan zijn dak aan het werken was, zag het asfalt van het weg-
dek openscheuren, toen een bus passeerde. Even later volgde nog een personenwagen.
Hij zette zelf de weg af voor verder verkeer en waarschuwde de gemeente Riemst. Toen
de technische dienst arriveerde was er al een krater met een diameter van 5 meter en
anderhalve meter diep. Een lekkende waterleiding had de grond weggespoeld op het uiter-
ste uiteinde van de Lacroixberg, onder de Misweg, dat onbereikbaar is en ook (net) niet
opgevuld is. De krater is inmiddels gevuld met 35m vulspecie, maar omdat er nog naver-
zakkingen worden verwacht -er lopen scheuren in het wegdek tot aan de huizen - zal met
de definitieve herstellingen enkele weken worden gewacht.

“Geen gevaarlijk afval in CANNERBERG” (DdL van 13.07.2000) en “Vervuiling CAN-
NERBERG vormt geen bedreiging” (HBvL van 15.07.2000): hierbij moet aangetekend
worden, dat de bekende asbestvervuiling geen deel uit maakt van het onderzoek van
Defensie. Het overige afval is in twee groepen te splitsen. Het “gewone afval” dat in de
gangen gestort is, zoals computers, lampen, bureaus en ander meest ondenkbaar spul.
“Dit mocht niet meer boven de grond komen, uit angst voor Russische spionnen”, aldus
de schepen van milieu en groeven van de gemeente Riemst, Ivo THYS. Daarnaast is er de
olieverontreiniging, die echter nog niet tot het grondwater is doorgesijpeld. In ieder geval
zijn er volgens de onderzoekers “geen verdachte zaken aan het licht gebracht”. Wel heb-
ben twee medewerkers tijdens het onderzoek serieuze maag- en darmklachten gekregen.
Maar het is volgens Defensie niet zeker of die verband hielden met de werkzaamheden in
de berg.....Dat relatief veel medewerkers last hadden van keelklachten wordt geweten aan
de zware omstandigheden waarin er werd gewerkt, zoals de hoge luchtvochtigheid, het
gebruik van maskers en  de veranderde luchtdruk....... Tsja.......

“Inventarisatie van bossen en grotten op PIETERSBERG” (L.D. van 13.07.2000):
naar het voorbeeld van het zgn. WOM-project in Valkenburg, uitgevoerd door Jacques
DIEDEREN, wil Natuurmonumenten ook een “waardenkaart”  van de Sint Pietersberg. Uit
de inventarisatie moet blijken wat bovengronds en ondergronds  de kwetsbare delen zijn
en welke delen bijvoorbeeld toeristisch geëxploiteerd kunnen worden of eventueel
geschikt zijn voor andere recreatieve activiteiten dan wandelen. Volgens het artikel denkt
Natuurmonumenten daarbij ondermeer aan handboogschieten en mountainbiken. 

Bijgewerkt tot 16.07.2000

Met dank aan onze correspondenten Valère Ceulen, Erik Lamkin, Gilbert Nicolaes, 
Jacques Maes en Wiel Miseré. 

Voor kopieën of knipsels kunt u terecht op het redactieadres:

Ton Breuls
Bovenstraat 28
B 3770 Kanne Riemst
Tel/fax  (00 32) (0)12 - 45 40 59

En toen ging het licht uit ....
Gehoord tijdens een rondleiding ....

“Vleermuizen die tijdens de jaarlijkse winterslaap wakker worden moeten natuurlijk af en
toe drinken; hiervoor maken zij dankbaar gebruik van de hoge luchtvochtigheidsgraad in
de berg.
Zij likken eenvoudig de verzamelde waterdruppeltjes uit hun veren!!!”

(Nadere informatie is verkrijgbaar via de redactie)



Verkiezing vice-voorzitter.

Volgens het reglement van de SOK zullen de bestuursleden periodiek gekozen of herkozen
worden voor een periode van drie jaar. Per 1 januari 2001 is de (her)verkiezing van de
vice-voorzitter aan de orde. Eigenlijk zou ook de ledencoördinator (her)kozen moeten 
worden, maar aangezien deze functie vorig jaar verkiesbaar was, zal deze plaats nu niet
verkiesbaar zijn. 

De functie van vice-voorzitter wordt nu beheerd door Erik Lamkin. Volgens de spelregels
van de structuurschets dienen de kandidaten te voldoen aan een profielschets, welke
inhoudt dat hij/zij de voorzitter vervangt tijdens zijn of haar afwezigheid en dat de vice-
voorzitter bovendien in staat is tot ondermeer: 

•  het verlenen van algemene ondersteuning van andere bestuursleden en hun 
   vervanging tijdens afwezigheid; 

•  het (mede) vertegenwoordigen van de SOK in de diverse overlegstructuren en/of 
   onderhouden van contacten met of binnen het NHGL, het NHMM, (semi)overheidsin-
   stanties, natuurbeschermingsorganisaties, pers, groeveneigenaren of beheerders, enz;

•  het (mede) ontwikkelen van initiatieven en/of ondersteuning daarvan binnen en 
   buiten de SOK.

Meent u zich te herkennen in de profielschets of weet u anderen die u daarvoor geschikt
acht, dan verzoeken we u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

De spelregels zijn als volgt: 

•  kandidaten moeten voldoen aan de door het bestuur opgestelde profielschets; 

•  de verkiezingsdatum is op de datum van de ledenbijeenkomst van vrijdag, 
   10 november 2000;
•  tot één maand voor deze datum, dus uiterlijk 10 oktober 2000, kunnen de kandidaten
   zich voorstellen of voorgesteld worden.
•  aanmelding uitsluitend schriftelijk op het secretariaat SOK, 
   Holdaal 6 6228 GH Maastricht;
•  de verkiezing vindt plaats d.m.v. hoofdelijke (schriftelijke) stemming. 
   De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen;
•  bestuursleden worden gekozen voor 3 jaren, dus verkiezing van de volgende 
   vice-voorzitter is op de laatste ledenavond voor 1 januari 2004.

Het is van groot belang dat de SOK en het bestuur een zo breed mogelijk platform
vormt. Uw kandidaatstelling is daar een wezenlijk onderdeel van.

Ton Breuls, voorzitter.
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