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Programma ledenavond

De ledenavond van mei zal een speciale ledenavond op locatie zijn. Zie elders in dit blad
voor meer informatie!
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Verslag ledenavond

De avond werd geopend door Hans Ogg; voorzitter Rob Heckers was ziek. Voordat de spreker van de avond aan zijn lezing begon, hield Hans eerst een inleiding over de plannen van het
SOK-bestuur. Een korte samenvatting daarvan staat hieronder.
De SOK heeft de laatste jaren heel veel activiteit gestoken in zaken die voor de meeste
mensen niet zo zichtbaar zijn, maar wel heel belangrijk voor onze activiteiten, nl. verzekerde
toegang in kader van mijnwet. Nu wil het SOK-bestuur zich weer eens gaan bezig houden met
zaken waarvoor de SOK bestaat: het mogelijk maken van onderzoek en als het kan anderen
aanzetten tot onderzoek. Daartoe wil de SOK een aantal initiatieven gaan ontplooien waar in
de komende maanden verdere informatie volgt.
Die activiteiten gaan bestaan uit het opstarten van een paar werkgroepen op verschillende
gebieden, het organiseren van excursies naar voor onze leden interessante groeves of andere
interessante zaken etc. Het bestuur vindt het zijn taak daarin een aantal voorstellen te gaan
doen, maar zijn natuurlijk ook altijd geïnteresseerd in voorstellen van onze leden.
Uit wat we zelf ervaren en van andere partijen waar we in gesprek mee zijn horen, denken
we dat er een aantal interessante thema’s zijn. Het gaat dan met name om die zaken waar een
wat bredere deelname wenselijk is: sommige onderzoeken kun je heel goed alleen of met zijn
tweeën uitvoeren, soms heb je wat meer mensen nodig om het in beperkte tijd uit te kunnen
voeren.
We zien onze taak daarbij als tweeërlei: opstartend en faciliterend. Om een beeldspraak te
gebruiken: als je al die thema’s als een vliegwiel ziet, dan weet je dat het vaak moeizaam is om
dat vliegwiel in beweging te krijgen. Dat vinden we een mogelijke taak voor ons (waarbij uiteraard initiatieven en ondersteuning van jullie welkom zijn). Als dat vliegwiel draait is het aan
anderen om dat gaand te houden. Wordt dat niet gedaan, dan zullen we het niet kunstmatig
in leven houden, alleen maar met onze eigen inzet of die van een paar anderen. Wel willen we
helpen dat vliegwiel draaiend te houden: als daar speciale zaken voor nodig (vergaderruimte,
toegang tot stelsels, voorzieningen, coördinatie, publicitaire mogelijkheden), dan proberen we
dat te organiseren.
Een eerste project dat we willen opstarten heeft te maken met het thema van de avond. Kevin
Amendt publiceerde onlangs een artikel in de SOK-mededelingen over een specifieke benadering van zaken die met ontginning te maken hebben. Ook in andere publicaties van zijn en Peter Jennekens’ hand is daarover al een en ander naar voren gekomen. Wat we willen is, op een
rustig gefaseerde manier, een werkgroep oprichten die, volgens een specifieke methodologie,
ontginningstechnische aspecten in verschillende toegankelijke groeves in beeld gaat brengen.
Na deze inleiding gaf Kevin Amendt een overzicht van de door hem voorgestelde methodiek.
Voor een goede beschrijving van de ontginning van een groeve moeten volgens hem een aantal
zaken worden onderzocht en uitgewerkt. Hoe dat het beste kan gebeuren, wordt beschreven
in een handboek. Zo wordt de benodigde informatie verzameld om een gedegen beschrijving
te maken van ontginningsgeschiedenis van een mergelgroeve. Met de verkregen ervaring en
kennis kan het handboek worden aangepast als dat nodig is. Omdat er op een uniforme wijze
wordt gewerkt kunnen de gegevens van verschillende groeve met elkaar worden vergeleken.
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De negen aspecten zijn:
• Ontginningsrichting
• Ontginningsmethoden
• Meerlaagse ontginning
• Geologische invloeden op de ontginning
• Relevante inscripties
• Overige aan de ontginning gerelateerde zaken
• Archiefmateriaal en andere bronnen
• Soort ontginning
• Omgeving
Kevin liet aan de hand van voorbeelden zien hoe al die aspecten richting kunnen geven aan
een onderzoek. Gezien de uitgebreidheid van de materie was het een lange lezing, die zonder
pauze meer dan anderhalf uur duurde. Gezien de enthousiaste reacties na de lezing en in de
bespreking in het museumcafé was het een buitengewoon geslaagde avond.
Hans Ogg

Ledenavond op locatie

De dwaaldag die inmiddels een jaarlijks terugkomend evenement is geworden zal ook dit jaar
weer plaatsvinden en het bestuur is er trots op dat het haar weer gelukt is om een dwaaldag
te organiseren. Ook ditmaal weer in België, maar ondanks dat wij altijd bijzonder vriendelijk
zijn ontvangen in de gemeente Riemst en daar in de regel alle medewerking kregen, heeft het
bestuur besloten om ditmaal een groeve buiten deze gemeente te kiezen. Want ook daar
liggen nog groeven. We gaan zelfs naar Wallonië! Eben-Emael op precies te zijn. Want daar
ligt de groeve die bekend staat als de Trou-Lou-Lou. Deze, bij velen onbekende, groeve is
een grote groeve die erg mooi en oud is. Waarschijnlijk zéér oud. Beslist de moeite van een
bezoek waard.
Het bezoek is aan strikte voorwaarden verbonden en alleen toegankelijk voor SOK-leden.
Dus geen introducés. Enkele gebieden zijn duidelijk herkenbaar afgezet en mogen onder geen
enkele voorwaarde betreden worden. Hier zal streng op toegezien worden.
De Trou-Lou-Lou is vanaf 19.30 uur tot 24.00 uur toegankelijk. Aangezien de groeve midden
in het veld aan een ruilverkavelingsweg ligt vragen wij u in het dorp te parkeren en de laatste
meters te voet af te leggen. Zie de routebeschrijving voor meer informatie. Tot 20.30 uur is
er gegarandeerd iemand bij de ingang aanwezig. We vragen u om voor die tijd aanwezig te zijn.
In deze groeve zijn nog steeds veel landbouwers en een champignonkweker actief. Hun spullen dienen gerespecteerd te worden en iets meenemen als souvenir is dus heel erg verkeerd
en wordt niet getolereerd. Ook zal een deel van de gangen van de champignonkwekerij afgezet zijn. Om besmetting te voorkomen vragen wij u dringend deze afzetting te respecteren.
De avond wordt in samenwerking met de VZW Underground Adventure georganiseerd.
Frans Willems en Eric Hellinx zullen als vertegenwoordigers aanwezig zijn. Aangezien zij goed
bekend zijn met de groeve kunnen zij als vraagbaak en, indien gewenst, als gids dienen.
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Routebeschrijving:

Komende vanuit Maastricht: u rijdt door Kanne en over de brug. Bij de rotonde achter de
brug gewoon rechtdoor. Vervolg de weg todat u links de afslag naar het Fort Eben-Emael ziet
(aangegeven met een groot bord) hier slaat u NIET af maar rijdt nog zo’n 300 meter rechtdoor tot u een fel geel waarschuwingsbord in de vorm van een potlood ziet met het opschrift
“RALENTIR”. Dit staat vlak voor de kerk. Enkele meters voor dit bord is een smalle weg
naar rechts. U kunt het “doodlopende weg” bord negeren. Het beste kunt u op de grote weg
parkeren en niet op deze smalle weg (veel grote tractors en andere landbouwvoertuigen die
zich een weg banen over dit weggetje)..... u gaat deze weg omhoog, na 100 meter de eerste
weg rechts en dan naar een kleine 200 meter links. Richting de landbouwloodsen. De weg
loopt regelrecht de groeve in. Dit kunt u dus niet missen.
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Waar is dit?

Deze afbeelding heb ik ongeveer 30 jaar geleden uit een container op straat gevist. Het is een
groot-formaat glaspositief, 8 x 8 cm, voor de toverlantaarn dus. Maar waar is dit? Wie staan
er op? Wanneer ongeveer gemaakt? De eerste geluiden gaan richting Muizenberg bij Kanne.
Wie het precies weet doet mij plezier met een berichtje.
Alvast bedankt!
Ed de Grood
edegrood@belgacom.net

Mooi Stukje

Wie wel eens in Franse groeven komt, weet dat, zeker in Noord-Frankrijk, maar ook elders
– veel opschriften te vinden zijn die verwijzen naar ooit actuele zaken. Zo vind je onder Parijs
allerlei opschriften die herinneren aan de straatgevechten die daar plaatsvonden in 1870 en
die zich ook naar de groeven uitgebreid hadden. In Noord-Frankrijk waar zowel Duitsers als
Fransen en Engelsen kazernes en lazaretten in groeves hadden ingericht, tref je opschriften
aan als: Gott strafe England, Honneur et gloire, of Honneur et patrie. Dat soort rechtstreeks
maatschappelijk commentaar tref je eigenlijk weinig aan in onze groeves. Wel een hoop getuigenissen van aanwezigheid, maar wat je aan commentaar vindt is vaak cabaretesk van aard.
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Denk bijv. aan het Vierstuiversbier (in de Wildeberg) of de tekening van de Twie kwikke (in
Slavante).
Een heel mooie uitzondering daarop was een tekening die gewijd was aan de godsdiensttwisten in de 16e en 17e eeuw. Zoals bekend staat Luther aan het begin van de afsplitsing van de
Rooms-katholieke kerk die we kennen als het protestantisme. Daarbinnen heb je dan weer
verdere opsplitsingen: we kennen nog steeds het Lutheranisme, maar ook het strengere
Calvinisme, waarvan Jan Calvijn de voorman was. Beiden meenden dat een zuiverder en
authentieker geloofsbeleving nodig was en dat wat zij voorstonden, eigenlijk getrouwer was
aan het oorspronkelijke christendom dan wat Rome in die tijd uitdroeg. Daaraan is een mooi
opschrift gewijd die aan het begin van Slavante stond. Ik voeg een kaartje bij, waarop de plaats
staat aangegeven – tenzij ik me een kolom vergis.

De hoofdgang die onderaan van rechts komt, is de gang die aansluit op het grote kruispunt
van de Zonneberg en waar tegenwoordig de C-muur staat. Waar poortje staat is bedoeld
de ingang van de kwekerij van Pluymaekers. De pijl staat waar de tekening zich bevond. Er
lag, dat weet ik nog, een hoop losse mergel en blokjes op de grond: geen uitnodigend gebied, maar toch die mooie tekening. De tekst erbij luidt: Martijn Louter en Ia Calvijn groot
geweest en zijn nu klein, afgevallen om getrout te zijn. Of iets moderner: Maarten Luther en
Jan Calvijn, eens tot de groten behorend, maar nu tot ware proportie terug gebracht, afval9

lig geworden om trouw te blijven (nl. aan het “ware” geloof). Een mooie honende tekst,
die goed past in de contrareformatie die als reactie op de reformatie van Luther en Calvijn,
opkwam eind 16e eeuw.
Hans Ogg

Werkgroep

Eerste activiteit werkgroep ‘Het onderzoek naar de ontginning van een groeve’, een excursie
Tijdens de laatste SOK-Ledenavond is bekend gemaakt dat het bestuur van onze studiegroep
een aantal initiatieven wil gaan ontplooien. Daar hoort o.a. toe het opstarten van een aantal
werkgroepen op verschillende gebieden, het organiseren van excursies naar voor onze leden
interessante groeves of andere interessante zaken etc. De werkgroep ‘Het onderzoek naar
de ontginning van een groeve’ is het eerste project. Wat we willen is, op een rustig gefaseerde manier, een werkgroep oprichten die de ontginningsgeschiedenis van verschillende
groeves volgens een specifieke methodiek in beeld gaat brengen. De bedoeling is op die wijze
een grote verzameling gegevens aan te leggen die in hun uitgebreidheid een veel scherper
inzicht geven in dit soort zaken.
De onderzoeksmethode ‘Het onderzoek naar de ontginning van een groeve’ is een kader om
de ontginningsgeschiedenis van de groeven in het Limburgse groevegebied op een uniforme
wijze te onderzoeken en te beschrijven. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat zal de
komende maanden blijken. De eerste activiteit zal bestaan uit een excursie naar een groeve
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waar de onderzoeksmethode aan de hand van voorbeelden wordt toegelicht en waar deelnemers kunnen aangeven op wat voor een manier en in welke mate ze willen meewerken.
Die excursie zijn we van plan aan het begin van de zomer te organiseren. Tijdens de lezing op
de SOK-Ledenavond van 8 maart is al een en ander over dit onderwerp verteld. SOK-Leden
die in deze excursie geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij Kevin Amendt via het
e-mailadres kevinamendt@gmail.com. Deelname aan de excursie is geheel vrijblijvend. Het
doel is dat geïnteresseerden een beter beeld krijgen van de onderzoeksmethode waarmee de
werkgroep gaat werken (daarover in een latere fase meer informatie).
Ten slotte willen we nog melden dat de te gebruiken werkwijze van de werkgroep geen ‘rocket science’ is. Er zijn genoeg aspecten die (na een uitleg en ondersteuning) voor een ieder te
begrijpen zijn. Weliswaar is er soms specialistische kennis voor bepaalde zaken nodig, maar
we hopen door de breedheid van de werkgroep daarin te kunnen voorzien.
Hans Ogg & Kevin Amendt

Expositie Frans van de Laar.

Marjan Melkert wees ons op het volgende: Frans van de Laar is in de bergwereld bekend als
de mand die de mosasaurus in het oude museum van Slavante gemaakt heeft. Grottengidsen
kennen de man ook als de maker van de prachtige poster “Maastricht Vooruit”.

Nu is er dus een kans om andere (bovengrondse) aspecten van zijn werk te leren kennen via
de expositie die in Museum Het Domein te Sittard georganiseerd gaat worden.
Frans van de Laar
Artiste - sculpteur 1853 -1933
04.05.2013 - 11.08.2013
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Meet the underground press

“Aquariumcafé gaat plat” (Dagblad de Limburger van 15 maart 2013): het vroegere café
van het GROTTENAQUARIUM (Trichtergroeve – red.) ligt pal achter de ingang van
de algemene begraafplaats en het verpauperde gebouw is de gemeente Valkenburg al lang een
doorn in het oog. Eigenaar Franjo MAENEN krijgt drie maanden de tijd om het gebouw
te slopen. Het besluit van B & W is gebaseerd op een recent arrest van het gerechtshof in
Den Bosch. Het hof oordeelt dat de gemeente het recht van opstal voor het gebouw op
correcte wijze heeft beëindigd. Het vervallen gebouw dateert uit 1956. Kort daarvoor was
Maenens vader begonnen met het aquarium in de grotten aan de Trichtergrubbe.
“Odapark gaat ondergronds” (DdL van 28 maart 2013) en “Kunst in ondergronds
commandocentrum NAVO” (NRC-Handelsblad van 29 maart 2013): Odapark, centrum
voor hedendaagse kunst in Venray, gaat een deel van de 8 km gangen met een totale
oppervlakte van bijna 7 ha in de CANNERBERG te Maastricht gebruiken voor het
inrichten van exposities. Een plek met een beladen geschiedenis, door de Koude oorlog en
een asbestschandaal. De eerste expositie zal in september ingericht worden: “Het centrum wil
artistieke reflecties op het verleden van het complex uit de Koude Oorlog organiseren.” De plek stelt
wel bijzondere eisen aan de kunst: de geëxposeerde objecten moeten tegen vocht kunnen.
“Brand vernielt beschermende Caesterthoeve” (Het Belang van Limburg van 2 april
2013), “Crisisberaad na brand hoeve Caestert” (DdL van 3 april 2013), “Caestert
is ook een Waalse uithoek” (HBvL van 3 april 2013) en “Conciërgewoning hoeve
Caestert vernield door brand”(Nieuwsblad van 3 april 2013): een nachtelijke uitslaande
brand heeft hoeve Caestert zwaar beschadigd. Wellicht ontstond de brand door kortsluiting.
Burgemeester Marc VOS: “Het is zo’n waardevol gebied. Het kan alleen maar mooier worden
als je de oude hoeve, die centraal ligt, erbij betrekt. Vanuit de gemeente Riemst hebben we een SALKfiche ingediend voor een onderzoek om Caestert en zijn mergelgrotten, zowel boven- als ondergronds
dus, te laten uitroepen tot werelderfdeel. Maar de hoeve ligt wel op Waals grondgebied.”
“Het perfecte thrillerdecor” (DdL van 4 april 2013): het thrillerdebuut van Dennis
RIJNVIS moest zich afspelen op een plek waar de hoofdpersonen in zijn boek zich helemaal
konden afsluiten van de buitenwereld. Hij vond het perfecte decor in het SAVELSBOS
en de daar gelegen mergelgroeves. “Het Savelsbos is bijna on-Nederlands. De groeves zijn
surrealistisch: de ondergrondse tekeningen op de muren, de geschiedenis van de groeves als
verstopplek in de oorlog, de geschiedenis van verdwaalde monniken. Doordat ik zelf in groeves heb
rondgelopen weet ik welk beklemmend, onaangenaam gevoel dat kan geven om daar te zijn. Het
donker, het vocht, het zweten.” (....red.)
“Vleermuizen sterven door brand in mergelgroeve” (HBvL van 4 april 2013)
en “Vandalen stichten brand in Vleermuizenreservaat” (Het Nieuwsblad van 4
april 2013) : in de mergelgroeve DREIDEUGBERG (Roosburg) te Zichen is een hevige
brand ontdekt. Onbekenden hebben de poort geforceerd en hebben daarna vuur gesticht,
met een hevige rookontwikkeling tot gevolg. “De hele mergel is zwartgeblakerd”, aldus Marc
VOS, burgemeester van Riemst. “Het ergste van al is dat de vleermuizen, die in de groeve hun
winterslaap hielden, het niet hebben overleefd. Hun bestand dit jaar was erg groot.” De politie
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stelt een onderzoek in. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatset voor een sporenonderzoek.
“Piet Schipperus en de blokbrekers” (DdL van 6 april 2013): dagelijks vullen
bezoekers van de tentoonstelling “Geschilderd van Eijsden tot de Mookerhei” in het Limburg
Museum te Venlo stemformulieren in met hun persoonlijke top 3 van favoriete geschilderde
Limburgse landschappen. Het werk “Blokbrekers bij Geulhem”, rond 1880 geschilderd
door Piet SCHIPPERUS, bekoort velen. De schilder was een van de vaste begeleiders
van de bekende wandelboekenschrijver Jacobus CRAANDIJK. Voor de lezers en
bezoekers zijn de volgende vragen: wie herkent de plek waar het landschap is geschilderd en
het beroep van blokbreker, wat hield het precies in?
“Griezeldiner voor echte maffiosi” (Het Nieuwsblad van 9 april 2013): op 30 april
wordt wel een bijzonder etentje georganiseerd. In de GROTTEN VAN KANNE vindt
Hallow Diner plaats, een spannend diner, waarbij de gasten in dit vijf uren durend spektakel
actief betrokken worden. Sinds decennia strijdt de maffia onderling om geld, macht en eer.
Het gaat er bloederig toe. De tafelgasten komen als maffialeden terecht in een levensechte
film. Uiteindelijk eindigt de avond met een rechtszaak onder zware bewaking.
“Recordaantal vleermuizen geteld in mergelgroeves Riemst” (HBvL van
8 april 2013) en “Veel vleermuizen in groeves Riemst” (DdL van 10 april
2013): de telgroep van natuurvrijwilligers, die in de mergelgroeven van RIEMST
vleermuistellingen uitvoert, meldt over afgelopen winter een recordaantal van 3000
overwinterende vleermuizen. De ondergrondse groeves van Riemst behoren tot de
belangrijkste overwinteringplaatsen in West-Europa. De afgelopen jaren is ervoor gezorgd
dat de mergelgroeven meer speciale ingangen voor deze dieren kregen. Ondertussen werden
mensen juist beter geweerd uit de groeven om rustverstoring te voorkomen. Burgemeester
Marc VOS reageert opgetogen op het resultaat.
“Sibelco aast op nieuwe mergelgroeve in Riemst” (HBvL van 11 april 2013):
mineraalproducent Sibelco heeft plannen om mergel te ontginnen (200.000 ton per jaar) in
de buurt van de ROOSBURG en daarvoor een aanvraag ingediend bij het schepencollega
van Riemst. Ontginningen daar liggen gevoelig wegens de ramp in 1958. Burgemeester
Marc VOS: “In de directe buurt van de Roosburg zullen we sowieso geen ontginningen toelaten.
De grot is eigenlijk een massagraf: een aantal lijken zijn na de instorting niet geborgen en liggen er
nog altijd. Die laatste rustplaats willen we niet verstoren”.
“Riemst wijst mergelontginning af” (HBvL van 12 april 2013) en “Riemst: mergel
niet winnen” (DdL van 13 april 2013): het schepencollege van Riemst ziet mergelontginning
in de buurt van de WALENBERG helemaal niet zitten. “Mergel is ons uithangbord, we willen
zelfs het mergelplateau van Caestert beschermen”, zegt Marc VOS. “We kunnen dan ook niet
toestaan dat een landschap dat zich over een tijdspannen van miljoenen jaren heeft gevormd nu
permanent wordt beschadigd.” (red: op de begeleidende archieffoto Ger BECKERS en Ger
WISHAUPT in de PITJESBERG).
“De blokbrekers van Geulhem” (DdL van 13 april 2013): de schilder Piet Schipperus
(1840-1910) was een bekend kunstenaar, die dominee Craandijk op zijn vele wandelingen
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vergezelde. Het artikel doet verslag van enkele tochten door het Mergelland. En ook
een getuigenverslag van Hubert KLEIJNEN (1928), een van de laatste nog levende
blokbrekers: “Ik stond met mergel op en ging er mee naar bed. Als ik soep at, smaakte die naar
mergel. Ik heb mijn hele leven in de groeve gewerkt. Ik ruik nog steeds de geur van de ondergrondse
gangen en de carbidlampen, die we gebruikten. Mijn zoon is nu eigenaar van de groeve, maar van
het handwerk uit mijn tijd is weinig meer over.”
Met dank aan de trouwe correspondent Alan Claessens, Koen Coenegrachts, Philippe
Duchateau, Ed de Grood, Gilberte Nicolaes, Herman de Swart en Aldo Voûte. We zijn
nog steeds op zoek naar een of meerdere correspondent uit de omgeving
van Meerssen, Valkenburg, Geulhem e.d. !!
Voor knipsels, kopieën en uittreksels kunt u altijd terecht op het bekende adres: Ton Breuls,
Bovenstraat 28, B 3770 Kanne-Riemst. Telefoon/fax 012-454059. E-mail: tbreuls@telenet.be.
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Volgende ledenavond:
Vrijdag 10 mei 2013
OP LOCATIE!!!!
Aanvang 19.30 uur!
De SOK-Info redactie heeft het recht om een aangeboden artikel te weigeren. De
geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet automatisch de standpunten van de SOK-Info
redactie of die van het SOK-bestuur.
Groeven in beheer bij de stichting Ir. D.C. van Schaïk:
Bovengenoemde organisatie heeft een aantal groeven in beheer of een collectieve vergunning voor een groeve.
Voor het bezoeken 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 direct
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 hieronder.
2e Olav Hensing, Technische Commissie: 06 - 557 78 846.
3e Ieder bestuurslid van de Van Schaïkstichting. Voor namen en telefoonnummers, zie pagina 2.
De Van Schaïkstichting stelt zich ten doel de afsluiting van de groeve binnen 24 uur te herstellen.
Voor meer informatie: www.vanschaikstichting.nl
Groeve:
Apostelgroeve
Fallenberggroeve
Gewandgroeven
Heerderberg
Heideberggroeve
Houbensbergske
Groeve de Keel
Koeleboschgroeve
Groeve Eys
Keldertjes Slavante
Nieuwe Groeve
Roothergroeve
Scharnderberg
Scheuldergroeve
Theunisgroeve

(niet toegankelijk)
(niet toegankelijk)

Beheerder:
Ton Breuls
Pim Houben
Hub Geurts
Jan Laumen
Hub Geurts

Telefoon:
00-3212 45 40 59
00-3212 21 33 42
043-601 24 16
043-364 18 03
043-601 24 16

Luc Walschot

00-3212 44 13 50

Ger Wishaupt
Wil Ramaekers
Stefan Jerzykowski
John Hageman
John Knubben
Marco Slieker
Paul Magielse

046-475 13 99
043-364 52 39
043-364 54 19
043-361 12 27
045-522 39 74

De Sint-Pietersberg:
De Sint-Pietersberg wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. De SOK heeft een collectieve
onderzoeksvergunning voor de Zonneberg, het Noordelijk Gangenstelsel en het gebied onder het Fort.
Onderzoeksaanvragen moeten ingediend worden bij het secretariaat van de SOK.
Toezichthouder van de beide groeven is Harm Hovens, telefoon: 06-558 25 192.
Bij onraad of calamiteiten kunt u ook de boswachter, Tim Koumans, contacteren, telefoon: 06-832 15 415.

De SOK-Info
is een uitgave van de
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven,
Natuurhistorisch Genootschap Limburg.

