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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@xs4all.nl
Norbert Hensing     Ledencoördinator    043-3264114         n.hensing@wxs.nl
John Caris             Ledenactiviteiten    043-3432174         sonnie@home.nl

De SOK is geassocieerd met “Subterranea Brittanica”.

Redactie SOK-INFO:
Fons Leunissen, Wijnbesstraat 105, 6543 TL Nijmegen, Telefoon: 024 - 3781820
E-mail: katja.rodenburg@isvw.nl

De SOK op Internet:
De SOK is op Internet te vinden op: www.sok.nl

Groeven in beheer bij de SOK danwel de stichting Ir. D.C. van Schaïk
Bovengenoemde organisaties hebben een aantal groeven in beheer of een 
collectieve vergunning voor een groeve.
Voor het betreden van deze groeven moet U contact opnemen met de beheerder:

Bij inbraak in één van deze groeven:
Bij constatering van inbraak en of vernielingen aan een van de 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, telefoon: 00-3212454059
  4e Ieder ander bestuurslid. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven.
De SOK en de van Schaïkstichting stellen zich ten doel dat de afsluiting van de groeve bin-
nen 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: reclame in de Zonneberg.

Groeve:                                                    Beheerder:              Telefoon:

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 (niet toegankelijk)            Valère Ceulen          043-3211759



Nieuwe SOK-leden:
• P.J. Brull, Burgemeester Cortenstraat 4C-03, 6226 GV Maastricht, O43-6010648, 

e-mail: peterbrull@planet.nl
• P. Lina, E. de Boer van Rijkstraat 13, 2331 HH Leiden, 071-5314979, Fax: 071-5766268, 

e-mail: p.h.c. lina@tiscali.nl
• Th. Kostons, Menno van Coehoornstraat 48 b, 6217 CK Maastricht.
• J.J.M. Schrijnemaekers, A.G. Bellstraat 4, 3620 Lanaken, België, 00 32 89 723443,   

e-mail: 26joseph@belgacom.net
• A.M. Voute,Van Lijndenlaan 8, 3768 MG Soest, Tel/fax: 035-6015573, 

e-mail: amvoute@zonnet.nl

Adreswijziging SOK-lid:
• C. Peters, Brandenburgerweg 37, 6214 AJ Maastricht, 043-3219250, 06-18396632, 

e-mail:cham.peters@hetnet.nl

Nieuwe E-mail adressen:
• W. Kneepkens, kneep@home.nl
• G. Seegers, guus.seegers@libertel.nl
• A. van der Stroom, vdstroom@wanadoo 

Programma ledenavond:
Op vrijdag 11 mei zal de laatste SOK-ledenavond vóór de zomervakantie zijn in het
Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Deze avond begint zoals gebruikelijk om 
19.30 uur. Dit keer ziet het boeiende programma er als volgt uit;
• Fons Leunissen toont een aantal fraaie dia’s uit de serie: Zuid-limburg ons krijtland.
• Een aantal SOK-leden zullen namens de diverse werkgroepen, projecten e.d. over de actuele

stand van zaken m.b.t. hun werkzaamheden spreken.
• Gezellig naborrelen in het museumcafé.

Dringende Oproep!
SOK-leden die materialen (lampen, ladders, etc.) van de SOK in bruikleen hebben worden hierbij
nogmaals zeer dringend verzocht om dit zo snel mogelijk te melden aan Olav Hensing. Er kan
anders geen goede inventaris worden opgesteld.

Olav Hensing, Plateauweg 7,6212 EA Maastricht, 043-3218473, 
e-mail: olav_hensing@hotmail.com.nl

Te koop aangeboden
D.C. van Schaïk e.a., De Sint Pietersberg (1983) 
Inclusief bijlagen en in zeer goede staat!
A. van der Stroom, Kroesmeestersdreef 1d, 6216 PK Maastricht, e-mail: vdstroom@wanadoo. 

Mond-en Klauwzeer
Wegens de recente uitbraak van MKZ hebben de besturen van de SOK en de Van Schaïkstichting
gezamenlijk gesloten om alle groeven voor bezoek van SOK-leden en derden tijdelijk te sluiten.
Dit om te voorkomen dat door het belopen van de verschillende groeven een virus overgedragen
wordt van het ene (natuur)gebied naar het andere (boerderij)gebied. Het bestuur houdt contact
met de andere natuurorganisaties in Limburg en zal, zodra het gevaar voor verspreiding van het
MKZ - virus voorbij is, de groeven weer open stellen.

Joep Orbons

Sponsorboek Jezuïetenberg
In opdracht van de Rotary Maastricht werd enkele jaren geleden het boek “De Jezuïetenberg;
een monument in mergel” geschreven’door Pierre Rousseau. Inmiddels is het grootste gedeelte
van deze boeken door de stichting Jezuïetenberg verkocht; met de opbrengst hiervan zal het
onderhoudsfonds van de groeve gestalte worden gegeven.

Oproepen van en naar SOK-Leden



Mochten er nog SOK-leden belangstelling hebben in een exemplaar dan is enige haast geboden,
de stichting is aan de verkoop van de laatste honderd boeken begonnen. Belangstellenden kun-
nen een boek bij Peter Houben aanschaffen voor de prijs van ƒ60,00.
Het betreft hier een eenmalige oplage, dus op is op !!

Erik Lamkin

De voorgenomen dieptewinning van de ENCI.
De plannen van de ENCI om de groeve 20 jaar langer te exploiteren door 40 meter dieper te
graven heeft vele reacties en emoties ontlokt. Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met al
dan niet terechte argumenten en het is evident dat zij met alle middelen brede steun zoeken om
hun argumenten kracht bij te zetten. Merkwaardig is overigens, dat vele mensen uit alle delen
van de maatschappij, uit vele verenigingen en actiegroepen, hun zegje (meestal via de media)
doen maar dat er vanuit de politiek een ijzige radiostilte heerst. 

De SOK is door de media en door voor- én tegenstanders benaderd met de vraag, hoe wij erover
denken. We hebben het hier binnen het bestuur uitgebreid over gehad. Naast het feit, dat er ook
binnen de SOK een grote diversiteit is van meningen over de plannen (zo zijn er SOK-leden die
last hebben van stof-, geluid- en stankoverlast én er zijn SOK-leden die bij de ENCI werken) heb-
ben we ons beraden over de officiële positie en het standpunt van de SOK. Als SOK behartigen
we in de breedste zin van het woord de belangen van de onderaardse groeven. Komen die op
enige wijze in gevaar, dan heeft de SOK altijd de strategie van het overleg gevoerd. 
Dit “poldermodel avant la lettre” heeft tot nu toe geleid tot positieve resultaten. Ook met de
ENCI is tot op het hoogste niveau overlegd over de eventuele gevaren die dreigen bij een afgra-
ving van de Observant voor de Caestertgroeve. De directie heeft daartoe samen met de SOK een
ondergronds bezoek gebracht en uitgebreid de mogelijkheden tot bescherming van de groeve
bekeken. Ze heeft daar uitdrukkelijk beklemtoond, dat er alles aan gedaan zal worden om de
aantasting van Caestert uit te sluiten. Volgens directeur Theo Pluijmen zal geld daarbij geen rol
spelen! Ze zullen bij de nadere ontwikkeling van hun plannen betreffende de bescherming van
de kostbare ondergrond de SOK nadrukkelijk betrekken. Tot zover Caestert.

Daarnaast is het volgens het bestuur van belang dat we als SOK onze eigen doelstelling voor
ogen blijven houden. Die doelstelling is de studie, de bescherming en de toegankelijkheid van
de groeven. De verdere uitdieping van de Sint Pietersberg valt, technisch gezien, buiten onze
doelstelling, hoe wrang dat voor menigeen mag klinken. Zouden de plannen van de ENCI in the-
orie of praktijk leiden tot een aantasting van de groeven, in welke vorm dan ook, dan zullen we
direct met de ENCI in overleg gaan. Mocht dat niets opleveren, zal de ENCI zich ons op haar weg
tegenkomen! 

Het bestuur heeft daarom besloten als SOK geen standpunt in te nemen en daarmee naar buiten
treden. Het staat natuurlijk ieder SOK-lid vrij zijn eigen mening over deze kwestie te vormen en
te uiten! Ook naar het bestuur toe. Daarom is deze bestuursmededeling een standpuntverklaring
naar de leden toe en geen artikel dat een eind wil maken aan de brede discussie. 

Ton Breuls, voorzitter

Een nieuwe groeve voor de stichting Ir. D.C. van Schaïk
Onlangs is het huurcontract afgesloten met de stichting Het Limburgs Landschap voor het
Houbensbergske in Groot Welsden, op het plateau van Margraten. Door ruilverkaveling bestond
de mogelijkheid dat Het Limburgs Landschap eigenaar kon worden van het betreffende perceel
en dus ook het hierbij behorende Houbensbergske. In overleg met de van Schaïkstichting is ver-
volgens besloten het dagelijkse beheer van deze groeve bij onze groevenstichting onder te bren-
gen.
Vooruitlopend op een huurcontract is door de Technische Commissie in december 2000 de toe-
gang tot de groeve toegankelijk gemaakt voor de vleermuistellingen. Bij deze tellingen bleek een
aanzienlijke populatie Ingekorven Vleermuizen de groeve als overwinteringsplaats te gebruiken.
Mede op basis daarvan werd besloten deze groeve enkel voor bezoek toegankelijk te maken in



de periode van 1 april tot en met 30 september; gedurende de winterperiode is de groeve voor
alle bezoek gesloten om een maximale rust te kunnen garanderen voor de zeldzame populatie
vleermuizen. In de volgende SOK-INFO hopen we, behalve de resultaten van de vleermuistellin-
gen in onze groeven, ook wat meer historische informatie over deze nieuwe ‘SOK-groeve’  te
kunnen meedelen.
Het bestuur van de van Schaïkstichting heeft gemeend Ed de Grood als tijdelijk beheerder aan
te stellen voor het Houbensbergske. De komende periode gaan we op zoek naar een permanente
beheerder, zie hiervoor de oproep in deze SOK-INFO. Het bestuur van de van Schaïkstichting is
van mening met deze groeve een bijzonder ondergronds monument aan het groevenbestand te
hebben toegevoegd.

Groevenbeheerder gevraagd
Het bestuur van de stichting Ir. D.C. van Schaïk is op zoek naar een beheerder voor de onlangs
in beheer genomen groeve ‘het Houbensbergske’ in Groot Welsden. 

De werkzaamheden van deze beheerder, die SOK-lid dient te zijn, houden de volgende taken in:
•  De beheerder regelt de toegang tot de groeve; iedereen die de groeve wenst te betreden dient 
   dit met de groevenbeheerder te regelen.
•  De groevenbeheerder controleert minstens éénmaal per twee weken de groeve. Verslag van 
   deze bezoeken worden in het groevenlogboek opgenomen. Onregelmatigheden en ongevallen 
   dienen onmiddellijk bij het bestuur van de stichting gemeld te worden.
•  De beheerder is verantwoordelijk voor klein onderhoud aan de groeve, zoals het vervangen en 
   repareren van sloten, opruimwerkzaamheden en dergelijke. De Technische Commissie van de
   stichting kan bij deze werkzaamheden de helpende hand bieden.

De toekomstige beheerder van het Houbensbergske dient er rekening mee te houden dat de toe-
gang tot deze berg via een schacht en een ladder is. Enige lichamelijke conditie en handigheid
is daarbij absoluut noodzakelijk en een voorwaarde om beheerder te kunnen worden. 

Een uitgebreide taakomschrijving voor de groevenbeheerders is verkrijgbaar bij het secretariaat
van de stichting. Het bestuur ziet graag schriftelijke reacties van SOK-leden die in aanmerking
denken te komen voor de functie van beheerder van het Houbensbergske vóór 31 mei 2001
tegemoet; zie voor het postadres pagina 1 van SOK-INFO. Voor vragen en informatie kunt U
altijd één van de bestuursleden aanspreken.

Erik Lamkin, secretaris stichting Ir. D.C. van Schaïk

SOK-SILHOUET
Volgend jaar bestaat de SOK vijfentwintig jaar en daarom worden er door het bestuur diverse
bijzondere activiteiten gepland. Ook de redactie van de SOK-INFO wil graag ter ere van het jubi-
leum iets speciaals doen. Het is onze bedoeling om komend SOK-jaar een SOK-SILHOUET te
schetsen. Iedere bergloper kijkt wel eens naar zijn eigen silhouet, zijn eigen omtrekken die zich
als schaduw op de mergelwand aftekenen. Soms omlijnt iemand zo’n schaduw met houtskool en
vult daarna het afgebakende vlak in. Het SOK-SILHOUET zal een profiel worden van onze stu-
diegroep als geheel. Niet met houtskool op een mergelwand, maar met lettertjes op papier.

We zijn binnen de SOK druk bezig met studie van de meest uiteenlopende onderwerpen die met
onze onderaardse kalksteengroeven te maken hebben, maar tot nu toe bleef er één item in de
diepste duisternis gehuld: Wijzelf! Het wordt nu dus hoog tijd dat de Homo Subterraphilis Sokkus
eens goed onder de loep wordt genomen. Want waarom zou je wel de vleermuizen die in de
groeven verblijven bestuderen, en niet de berglopers c.q SOK-leden die er eveneens frequent
worden aangetroffen? 
Het SOK-SILHOUET wordt een momentopname uit de geschiedenis van de SOK. Het zal vastleg-
gen hoe de SOK nu is samengesteld en hoe de leden hun SOK-lidmaatschap en het berglopen in
praktijk brengen en ervaren. Wat is berglopen en waarom en hoe doen we het? Verder zal er
aandacht worden besteed aan het functioneren van onze studiegroep op alle niveau‘s en aan 
kritische opmerkingen en suggesties van leden. Het SOK-SILHOUET wordt dus een veelzijdig



beeld, gelardeerd met zowel strakke statistiekjes als smakelijke anekdotes. Het SOK-SILHOUET
zal voor ons een vermakelijk en wellicht leerzaam zelfportret zijn. Voor de vele generaties SOK-
kers die hopelijk nog na ons komen is het een leuk bericht uit het verleden en een historische
bron. Verder is het SOK-SILHOUET een stevig opstapje tot nadere cultuurhistorische studie van
het berglopen.

Om een SOK-SILHOUET te kunnen samenstellen is er veel informatie nodig. Mijn variatie op een
bekende slogan luidt: ‘DE SOK, DAT BEN JE ZELF’. Daarom zal ieder lid in het najaar een vra-
genlijst toegestuurd krijgen. Onvermijdelijk zullen in deze vragenlijsten veel van de gebruikelijke
vervelende enquêtevragen voorkomen, maar er zijn ook talloze interessante en grappige vragen
bij. Het leuke is dat ‘de bergloper in jezelf ‘ zich steeds duidelijker zal gaan aftekenen in je eigen
antwoorden. De vragenlijsten kunnen indien gewenst anoniem worden teruggestuurd omdat we
ieders privacy willen respecteren. Velen zullen ondanks dat toch nog een aversie hebben tegen
dit soort onderzoek. Het is echter heel erg belangrijk dat zo veel mogelijk leden 
meedoen, willen we een representatief beeld van de SOK kunnen schetsen. 

Het bestuur heeft unaniem zijn fiat aan ons plan gegeven en zal ons met raad en daad steunen.
Verder heeft het ons ruimhartig de materiële middelen toegezegd die noodzakelijk zijn om dit
project op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Volgende SOK-INFO dus meer over het
SOK-SILHOUET.

Fons Leunissen, 

Vleermuismeisje
De heer Voute reageerde op de foto op de voorkant van de vorige SOK-INFO.  Het ‘vleermuis-
meisje’ op de omslag is Mevrouw Elisabeth Dorothea van  Heerdt  Montagne (31 okt. 1921  10
dec. 2000), de echtgenote van de bekende vleermuisonderzoeker Dr. P.F. Baron van Heerdt. De
foto van Mevrouw Van Heerdt met een Vale vleermuis in de hand, is gemaakt in de periode 1945-
1950, de beginfase van het vleermuisonderzoek in de Zuid-Limburgse mergelgroeven.

Joep Orbons

                               fossielen zoeken
                              Leven stolde
                              tot zachte steen 
                              zeeën kwamen
                              gingen heen

                              steenoud kerkhof
                              zoek het af
                              werp licht
                              in dit massagraf

                              zaag, kap
                              en ontbloot
                              ontruk schelp
                              pantser, poot

                              stel tentoon
                              in het heden
                              deze getuigen
                              van het verleden

                             John Hageman



Onderaertse Weghen
Het gangenstelsel Zonneberg bevat een schat van opschriften en tekeningen. Vaak zijn die
beschadigd of deels onder het stof verdwenen. Teksten zijn dan soms nauwelijks nog leesbaar.

Vlak bij de tekening van Ahasverus (Simays en Van der Veur, plm. 1904) staat een tekst op de
muur, deels moeilijk leesbaar, deels incompleet (zie foto). Fotograferen, bewerken met de com-
puter en ter plekke bestuderen met wisselende belichting leidt dan tot opheldering. Marie -José
Kerbusch zorgde voor de computerbewerking en in laatste instantie hebben Peter Jennekes en
John Knubben de tekst gecontroleerd en waar dat mogelijk was verbeterd, waarvoor hierbij mijn
dank!
Het resultaat is als volgt:

          Hier inde dees Onderaartsche weghen
          Waer de son gheen straelen schiet 
          Ende U tellekens op den tel van neghen
          Een droppel waeter troos aanbiet
          Wonderbaar wel te beschouwen
          Op het onbekende Spoor
          Vergeselt men U met Flambouwen
          Het Onderaertse doolhof door 
          Milioene Naemen staen gheschreven
          Tog als men van bekende siet 
          Hij U tog hier gheen hulde biet
          Groote (stenen) Hooghe (staeten)
          (Betrouw U sellef waerachtig niet)
          Want alleen voelt ghij U verlaeten 
          Hier inde dit akelig speeltoneel
          De laatste dag die eens sal naken
          Bij alle die Naemen die ghij hier siet
          Die sullen eens hun rekening maeken
          Oock ghij die dit Spelonk ((ontvliedt))

(.....) = onzeker, ((...)) = eigen aanvulling 

Deze tekst hoort kennelijk bij de negendrup, en
vlak in de buurt staan zeventiende-eeuwse
opschriften van fraters, dus........
Toch leiden deze gegevens in een minder waar-
schijnlijke richting. De spelling lijkt deels
negentiende-eeuws of zelfs ouder, maar is niet
consequent. De inhoud en de structuur van de
tekst wijzen niet op een hoogstaand dichter of
literator. Zo loopt het rijmschema bijvoorbeeld
spaak, en het doet nogal amateuristisch aan.
Het handschrift is onregelmatig en er is geen
mooie plek op de muur uitgezocht, maar er is gepriegeld op het randje bij de hoek. Het lijkt dan
ook al met al waarschijnlijker dat deze ‘oude tekst’ een vervalsing is. Hij werd aangebracht in
de nabijheid van de namaak-negendrup in dezelfde tijd dat die werd gemaakt, namelijk zo rond
1900. Men wilde toen de ‘Berg van Willems’ ook toeristisch te gaan exploiteren.

Hoe dan ook, het blijft een leuk opschrift. Aanvullingen of verbeteringen met betrekking tot dit
artikel zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Ad Lagas



Vermelding behaald bij Speleografia 2000
Eind vorig jaar organiseerde het Slowaaks Museum voor Natuurbescherming en Speleologie te
Liptovsky Mikulas tezamen met enkele andere organisaties voor de tiende maal de jaarlijkse
Speleografia, een internationale foto-wedstrijd voor ‘ondergrondse plaatjes’. De foto’s werden
door een vakkundige jury beoordeeld en de winnaars kregen op 7 november, op de vernissage
van de bij de wedstrijd behorende tentoonstelling, een prijs en een oorkonde uitgereikt. Verder
ontving iedereen, wiens bijdrage uitgekozen was voor de tentoonstelling, een certificaat en een
catalogus. 

Bovenstaande informatie komt uit een foldertje dat SOK-lid Jan-Paul van der Pas ons stuurde,
tezamen met zijn ‘zelfportret in de instortingen’dat we hierbij afdrukken. Deze foto was door
Jan-Paul opgestuurd naar Speleografia en werd geselecteerd voor de wedstrijd. De foto viel ten-
slotte niet in de prijzen maar Jan-Paul is al zeer tevreden dat zijn bijdrage uit het grote aantal
inzendingen werd uitgekozen en een vermelding kreeg.

De naam van de foto-wedstrijd wijst er al op dat alleen natuurlijke grotten het thema zijn.
Oplettende SOK-leden zullen zich daarom vast afvragen of bijgaande foto, gemaakt in een door
mensen gemaakte mergelgroeve, daar wel thuishoorde. Welnu, dat blijkt inderdaad het geval te
zijn. In Slovenië is namelijk sinds kort een nieuwe term gelanceerd: Consequence Cave.
Letterlijk vertaald betekent dit ‘konsekwentiegrot’ of ‘grot ten gevolge van’. Onder deze noemer
vallen, onder andere, ruimten die zijn ontstaan ten gevolge van instortingen. Wat voor soort
ruimte het oorspronkelijk was - door mensen gemaakt of niet - speelt daarbij geen enkele rol
meer, want de nieuwe vorm is immers door natuurlijke krachten ontstaan. In onze mergelgroe-
ven komt deze situatie zeer vaak voor. D.C. van Schaïk schreef reeds in 1938 over zo’n ingestort
gebied: ‘bij wat hier vroeger gebeurd was (de instorting) had de natuur het evenwicht zelf
gevonden...’. 

Redactie



Zeldzame foto van de Pinweggroeve  

De bijgaande foto is een bijdrage van Jaques

Maes. De foto werd rond 1949 gemaakt bij de

Pinweggroeve (Van Wijngaarden 125). Aan de

linkerkant zit Martin Menten en aan de rechter-

kant Jaques Maes zelf. Dit ontspannen kiekje is

niet alleen een leuke foto, maar tevens een van

de zeer weinige foto’s die van de Pinweggroeve

zijn gemaakt. De groeve is inmiddels verdwenen

door dagbouw. De resterende ingang werd

dichtgestort met aarde. Deze ingang lag onge-

veer 50 tot 70 meter voorbij de kruising van de

weg naar de NEKAMI en de Mergelgroeve van ‘t

Rooth, en lag rechts van de kiezelweg naar het

plateau.

Op de foto kun je een smalspoor zien dat diende

voor de afvoer van de losse mergel. Alle mergel

die in de Pinweggroeve werd gewonnen werd

gebruikt voor het branden van kalk. De restan-

ten van de kalkoven zijn nu nog te zien vlak bij

de ingang van de groeve van de NEKAMI. Over

de Pinweggroeve is verder maar heel weinig

bekend.

Redactie

Filmteam brengt hoog bezoek aan Zonneberg

Guus Seegers stuurde ons een digitale foto die op vrijdag 16 februari in de Zonneberg werd

gemaakt. Enkele recreatieve berglopers waren die avond gewapend met camera, videorecorder

en monitor de berg ingetrokken

om met behulp van een stellage

in de hoge nissen en op hoogge-

legen richels te kunnen kijken.

De hele operatie werd uitgevoerd

onder grote belangstelling van

de andere berglopers die pas-

seerden. Hieruit blijkt dus eens

te meer dat er altijd wel weer

iets leuks te beleven valt op de

avonden van de

Berglopersregeling. Of het

onderzoekje verder ook nog iets

opleverde is de redactie niet

bekend.

Redactie



MEET THE UNDERGROUND PRESS
“Nuuj belastingplan sjtuut op verzèt” (Heuvelland-carnaval 2001): volgens dit carnavalesk
artikel gaat de carnavalsverenging de Mirlitophile speciale belasting betalen voor het gebruik van
hun ruimte in de GEMEENTEGROT. En de “Auw Wiever” ook, omdat vrouwen bij elkaar meer
lawaai maken dan mannen, “dat ies algemein  bekind”.

“Vreemde nis ontdekt in Geulhemmergroeve” (Heuvelland van 13.02.2001): een klein
(maar fijn) artikel over de vondst van de kleine nis in de GEULHEMMERGROEVE door de werk-
groep GRONOMA en gepubliceerd in de laatste SOK-Mededelingen. Ook de andere artikelen uit
SOK-Mededelingen 34 worden genoemd. 

“Camera tegen vandalisme in Catacomben” (Dagblad de Limburger-DdL van 16.02.2001):
de Stichting Katakomben, beheerder van de Romeinse CATACOMBEN, wil het ondergrondse
museum met camera’s tegen vandalisme gaan beveiligen. Het is inmiddels al tien keer in twee
jaren tijd, dat de stichting met ernstig vandalisme in aanraking is gekomen!

“Ik volg altijd mijn fascinatie” (Maas en Regio febr-apr. 2001): is een artikel over beeldend kun-
stenaar en dichter Lou HEYNENS, die uit zijn jeugd een bijzondere fascinatie voor grotten heeft
over gehouden. “In mijn vroegere werk schilderde ik grotten en nu ben ik bezig met bomen.

Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer grotten zal schilderen”.

“Duitse soldaten in de “tunnels” van Maastricht (Maaspost van 28.02.2001): in opdracht
van het Amerikaanse tv-station History Channel zijn in de SCHARK twee scènes van (uiteinde-
lijk) 7 minuten opgenomen voor een documentaire over The Secret Passages of War. De eerste
scène gaat over een gids die een groep Duitse soldaten door het gangenstelsel voert, de 
tweede is het verhaal van een groepje vluchtelingen, dat zich verschuilt in de gangen en dat net
op tijd weet weg te komen als de Duitsers naderen.

“Liefhebbers grotten demonstreren ook” (DdL van 13.03.2001): op 31 maart zal er gede-
monstreerd worden door mensen die de ENCI een warm hart toedragen. “Grottenliefhebster”
Desiree MAAS wil die dag een tegendemonstratie organiseren “om iedereen te laten weten dat

de grotten verloren gaan als de ENCI doorgaat met graven”. Ze is oprichtster van KRYPTON,
een club van grottenliefhebbers. De groep zal zich met rugzakken, zaklampen en spandoek ver-
zamelen op het Vrijthof. 

“ENCI-protest op Pietersberg ‘verstandiger” (DdL van 22.03.2001): “Bang zijn ze niet,

maar het lijkt de grotwandelaarsclub Krypton “verstandiger” hun demonstratie tegen ENCI op

31 maart te verplaatsen naar de Sint Pietersberg” Volgens MAAS zijn “de driehonderd leden

van haar club allemaal uitgenodigd”. 
Noot redactie: Op 32.01.2001 stond er al een artikel in DdL over de “cave-woman”, zoals Maas
zich zelf noemt. “Al dansend en zingend trekt ze door de grotten met haar gezelschap”. In de
Caestertgroeven kan men het gevolg zien van deze grottenslopers: een groot en intens triest
vuilstort. Alleen al de duizenden lege waxinelichtjes vullen tientallen vuilniszakken......   

“Terug naar de steentijd” (DdL van 03.04.2001): een verhaal met kleurenfoto’s over de win-
ning van vuursteen in de vuursteenmijn van Rijckholt  5000 jaar geleden en de bezoekmogelijk-
heden ervan deze zomer. 

“Toon noodzaak dieptewinning aan” (DdL van 06.04.2001): de hele discussie over de plan-
nen van de zogenaamde dieptewinning door de ENCI vult tientallen krantenkolommen. Om hier-
van een uittreksel te maken voor deze rubriek zou ondoenlijk zijn. Dit artikel gaat over de eis
van de provincie aan de ENCI om eerst te bekijken of de kalksteen niet elders te halen valt. In
de richtlijn geeft de provincie verder aan wat de ENCI allemaal moet onderzoeken. Daaronder
valt ook de aantasting van de archeologische waarden en het risico van het instorten van delen
van het gangenstelsel in de Sint Pietersberg en het plateau van Caestert. 



Met dank aan onze vaste correspondenten Erik Lamkin, Gilberte Nicolaes en Jacques Maes.

Bijgewerkt tot 07.04.2001

Voor inlichtingen, kopieën en knipsels op het bekende adres:

Bovenstraat 28 te B 3770 Kanne Riemst

Tel/fax: (00 32) (0)12 - 45 40 59

Email:   tbreuls@skynet.be

Niet vergeten: Ledenavond op vrijdag 11 mei vanaf 19.30 uur
in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

Tot dan!


