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Nieuwe leden en adreswijzigingen 

lidnummer NHGL:10628 
Robrecht Schmitz 
p/a Defesche, 
Maastrichtse Smedenstraat 15 
6211 GK Maastricht 
Robrecht.schmitz@alumni.ulg.ac.be 
 
lidnummer NHGL: 10650 
G. Beekwilder 
Van Schaluynhofstraat 25 
6269 DC Margraten 
g.beekwilder@kpnplanet.nl 
 
lidnummer NHGL: 10551 
A. Stols 
Sionsweg 38 
6222 EK Maastricht 
arthurstols@ziggo.nl 
 
lidnummer NHGL: 10534 
M. Lahaye 
Prinses Christinalaan 48 
6301 VZ Valkenburg 
mfalahaye@gmail.com 
 
lidnummer NHGL: 10581 
B. Borsboom 
Blanckenberghofstraat 16 
6227 XN Maastricht 
bramborsboom@home.nl 
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Van onze nieuwe voorzitter 

Beste SOK‐ leden, 

Tijdens de laatste ledenavond, in januari, is door het interim bestuur bekend 
gemaakt dat ik jullie nieuwe voorzitter mag zijn. 

In deze SOK‐  Info wil  ik mezelf graag  iets uitgebreider voorstellen, ook voor 
degenen die niet aanwezig waren. 

Mijn  naam  is  Susanne  Hanssen, 49  jaar  oud  en moeder  van  een  20‐jarige 
dochter en een 10‐jarig zoontje. 

Ik ben geboren  in  Landgraaf,  in wat  toen nog Nieuwenhagen heette en na 
wat  omzwervingen  via  Kerkrade,  Sittard,  Geleen, Toronto  en  nogmaals 
Landgraaf, kwam  ik in Maastricht  terecht omdat  ik een  leuke baan vond bij 
de universiteit, waar ik ondertussen alweer 15 jaar met plezier werk. 

Sinds 10  jaar woon  ik ook  in Maastricht en het  is bijna 5  jaar geleden dat  ik 
"de berg" heb ontdekt. 

Ik heb het  geluk  gehad dat  ik  contact heb weten  te  leggen met 2  ervaren 
berglopers, die ook nog eens bereid bleken om mij jarenlang op sleeptouw te 
nemen en in te wijden in de wereld van de onderaardse kalksteengroeven.  

Ik ben Rob Heckers en Jacques Konings hiervoor erg dankbaar.  

Met Rob als  voorzitter  van de  SOK en  Jacques als  lid en  vaste  auteur, was 
voor mij de stap naar de SOK makkelijk gemaakt. 

Mijn  betrokkenheid  bij  de  SOK is  snel  gegroeid  en  nadat  er 
noodzakelijkerwijs een  interim  bestuur  gevormd werd  na  Rob’s  vertrek,  er 
zich  uiteindelijk  een  secretaris  aandiende  maar niemand  de  taak  van 
voorzitter wilde overnemen, was het voor mij een logische stap om deze taak 
op me te willen nemen. 

 Als nieuwe voorzitter wil ik onze oud‐voorzitter Rob Heckers bedanken voor 
alles wat hij, in zijn 10‐jarig voorzitterschap, voor de SOK gedaan en betekend 
heeft. 

Het  is teveel om hier op te noemen en  ik vind het dan ook een hele opgave 
om in zijn voetsporen verder te gaan. 
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Daarnaast wil  ik het  interim  bestuur,  Ton  Breuls  en  Hans  Ogg,  hartelijk 
bedanken  voor alle moeite die  ze hebben  gedaan om de  SOK draaiende  te 
houden  en  te  zoeken  naar  een  permanente  oplossing.  Beiden  hadden 
natuurlijk al ruime bestuurservaring binnen de SOK en waren inmiddels bezig 
met andere interesses binnen de berg. Toch waren ze bereid om de SOK door 
moeilijke tijden heen te loodsen. 

Samen met Erwin Geuskens, die in november al bij jullie geïntroduceerd is als 
nieuwe secretaris, wil ik me inzetten voor de toekomst van de SOK. 

We beraden ons nog over de  juiste  structuur hiervoor,  in overleg met het 
bestuur van het NHGL. 

Ondertussen hopen wij op een goede samenwerking met ieder van jullie, dus 
als er  zaken  zijn die  je wilt  inbrengen, vragen, veranderen enz. enz., aarzel 
dan niet om contact op te nemen met een van ons beiden. 

Onze mailadressen zijn o.a. te vinden in het colofon op pagina 2. 

Tot slot wil ik hier nog vermelden dat ik er trots op ben dat ik jullie voorzitter 
mag zijn en dat  ik mijn best zal doen om alle mensen en groepen die bezig 
zijn  met  berggerelateerde  zaken,  zoveel  mogelijk  te  verenigen  zodat  we 
gezamenlijk nog veel onderzoek mogen en zullen verrichten in de berg.  

Met veel artikelen in de SOK‐Mededelingen en de SOK‐Info natuurlijk. 

Susanne Hanssen 

hanssen.susanne@gmail.com 

 

Vorige Ledenavond. 

Vorige  ledenavond was best gevarieerd. Als gewoonlijk werd deze geopend 
en aan elkaar gepraat door John Hageman. Onze nieuwe voorzitster, Susanne 
Hanssen, sprak vervolgens enkele woorden als start van haar voorzitterschap 
vanaf  01‐01‐2015.  Ook  Hans  Ogg  deed  nog  een  korte  toelichting  over  de 
stand van zaken  inzake het bestuur.  Joep Orbons deed hierna op zijn beurt 
een  oproep  naar  hulp  in  de  vorm  van  ledenwerving  voor  het  Natuur 
Historisch Genootschap Limburg. 
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Dan een hele ommezwaai naar beelden uit het verleden. Dit gebeurde door 
een  tweetal  filmpjes  die  verband  hielden  met  de  geschiedenis  van  de 
Roosburgramp van Zichen‐Zussen‐Bolder in 1958. Eerst was er een kort beeld 
over  de  geschiedenis  van  de  instortingen  aldaar.  Het  tweede  was  een 
compilatie  van  oude  (1958‐1996)  beelden  over  deze  ramp.  Deze  beelden 
maakten het toch stil na afloop in het zaaltje, het is en blijft toch raken als je 
iets hebt met de ondergrond! 

Even een korte pauze. 

Hans Ogg  stelde eerst  voor om het op de nostalgische  toer  te  gooien met 
oude dia’s uit zijn  rijke archief. Toch kwam hij met een andere presentatie, 
namelijk  een  lezing  over  het  (levens)werk  van  Jan  Spee.  Het  digitaliseren 
hiervan, zijn manier van aanpak bij het archiveren, inventariseren en ook wie 
Jan was en nog steeds is, werd hier uitvoerig besproken. Hierna werd er weer 
rustig nagebabbeld in het kroegje van het museum.  
Al bij al weer een mergelverzadigde avond met  voor  iedereen wel  iets dat 
aansprak tot eigen belangen. 

Frans Willems 

 

MEET THE UNDERGROUND PRESS 

“Valkenburg  in  Top12  van  CNN”  (Dagblad  de  Limburger  van  20  december 
2014):  Valkenburg  glimt  van  trots  nu  de  kerststad  door  de  Amerikaanse 
nieuwszender  CNN  is  opgenomen  in  de  lijst  van  ‘twaalf  beste  plekken  om 
kerst  te vieren’. Valkenburg wordt geprezen om  zijn kerstmarkt  in de  ‘grot 
met zijn achttiende eeuwse kapel en muurschilderingen die  teruggaan  tot 
de Romeinse tijd’.  

“Vergeten  ondergrondse  ‘stad’  biedt  plaats  aan  15.000  mensen”  (De 
Trompetter/De  Maaspost  van  24december  2014):  niemand  van  de 
tienduizenden bezoekers aan de GEMEENTEGROT realiseert zich dat op een 
steenworp  afstand  van hun  route een  verborgen  stad  achter een  sluisdeur 
verscholen  gaat.  Een  stad  die  in  de  jaren  zeventig  door  de  Bescherming 
Bevolking  ingericht werd  in de oude mergelgangen: een atoomschuilkelder. 
Vader en zoon Geraards hebben de  laatstemaanden alles van de verborgen 
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stad opnieuw  in kaart gebracht en zijn op zoek gegaan naar handleidingen, 
instructies en geschiedenis van de schuilgrot. Wie de verborgen stad zelf wil 
bekijken, kan dat via mail regelen: rendez‐vous‐gemeentegrot.com 

“New  Year’s  Climb”  (DdL  van  5  januari  2015):  in  en  rond  de  Cauberg  in 
Valkenburg  vond de  eerste New  Year’s Climb plaats. Een pittig wandel‐ en 
hardloopparcours, bedoeld als alternatieve “nieuwjaarsduik” voor een goed 
doel.  Het  voert  de  deelnemers  vanaf  het  openluchttheater,  door  de 
GEMEENTEGROT, over de Cauberg en door het kuurbos. Het is de bedoeling 
er een jaarlijks terugkerend evenement te maken. 

“Ondergrondse  bioscoop  in  Cannerberg”  (DdL  van  7  januari  2015)  en 
“Ondergrondse filmvertoning voor het Jaar van de Mijnen”  (Gezien van 14 
januari 2015):de mergelgangen van het voormalig NAVO‐hoofdkwartier in de 
CANNERBERG worden voor een dag omgetoverd in een bioscoopzaal voor de 
voorvertoning van de  film The Cave Connection,  into the unknown over een 
team van speleologen dat in de wildernis van Nieuw‐Zeeland een verbinding 
zoekt tussen twee grottenstelsels. De voorstelling is een project in het kader 
van het  Jaar van de Mijnen. Het Dutch Mountains Film Festival  is daar een 
onderdeel van.  

“Hoeve Caestert  takelt verder af”  (Het Belang  van  Limburg  van 12  januari 
2015) en “Hoeve Caestert steeds verder  in het verval”  (DdL van 15  januari 
2015): niet direct een berichtgeving van de ondergrond, maar voor velen er 
onlosmakend mee verbonden: na de brand van 2013 stortte nu, na een stevig 
storm,  de  voorgevel  van  het  woonhuis  verder  in.  Alle  beloftes  om  het 
historisch monument te herbouwen, zijn tot nu toe loos gebleken.  

“Steptocht  in Grotten Zonneberg”  (Gezien van 14  januari 2015): Sinds kort 
kunnen bezoekers de diepste geheimen van de Sint Pietersberg ook per step 
ontdekken,  samen met  een  gids.  De  step  is  een  ideaal middel  om  lange 
afstanden af  te  leggen. De gids  laat bezoekers  in een dik uur kennis maken 
met deze ondergrondse wereld van de ZONNEBERG, die letterlijk verder reikt 
dan  een  reguliere  rondleiding.  De  steptocht  dient  vooraf  gereserveerd  te 
worden bij het VVV‐Maastricht. 

“Dwingel  afgesloten  na  verschuiving”  (DdL  van  21  januari  2015):  het 
voetpad  de  Dwingel,  vlak  langs  de  kasteelruïne  in  het  centrum  van 
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Valkenburg,  is afgesloten omdat een deel van de bergwand naar beneden  is 
geschoven.  Men  is  momenteel  bezig  de  steilwanden  in  de  gemeente  te 
ontdoen  van  begroeiing  en  oude  bomen,  om  dit  soort  incidenten  te 
voorkomen. Niet alleen het groen, maar ook de grote hoeveelheid kleinere of 
grotere  grotten  en  gangen  in  de wanden, maken  die  instabiel.  Vooral  ter 
hoogte  van  de  kasteelruïne  is  er  een  wildgroei  van  zogenaamde 
“mineergangen”, kruipgangen die eeuwen geleden werden uitgegraven door 
de Luikenaren, tijdens hun poging de vesting Valkenburg in te nemen.    

“De generaal kwam  juist na de mis” (DdL van 22  januari 2015): Kerstavond 
1944. Amerikaanse  soldaten die ver van huis  in Zuid‐Limburg gelegerd  zijn, 
bezoeken  in  het  geheim  een  uitzonderlijke  nachtmis:  ondergronds  in  de 
groeve De SCHARK. Over deze  indrukwekkende gebeurtenis  is zeventig  jaar 
na dato een boek verschenen van de hand van historicus Paul Bronzwaer. Er 
is nogal wat fictie en mythe rondom deze beroemde nachtmis en hij zet, na 
uitgebreid archiefonderzoek, de feiten op een rij. Het boek is te koop voor € 
19,50 in Chalet d’n Observant bij de ENCI. 

.Met dank  aan de  trouwe  correspondenten  Jan Paul  van der Pas en Peggy 
Versteegh 
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. 

 
 
 
 
In de Vastelaovendsgezet DE KENGKEE stond deze aankondiging. 
Hoe de opkomst was is mij niet bekend. 
 
Martha van de Ven‐Kuypers 
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Dubbelstipsnuituil 

(Onze  SOK‐leden  Wilma  van  der  Laak  en  Rian  Pulles  maakten  me, 
onafhankelijk  van  elkaar,  opmerkzaam  op  de  publicaties  over  deze 
(waarschijnlijk)  nieuwe  nachtvlindersoort  voor  Nederland.  De  Hopsnuituil, 
Hypena rostralis, wordt door onze vleermuis telgroep  in de Limburgse forten 
en groeven regelmatig aangetroffen. J.H.) 

Bij  de  controle  van  bunkers  op  vleermuizen  werden  drie  overwinterende 
Dubbelstipsnuituilen gevonden. Deze soort  is nog nooit eerder  in Nederland 
gezien. Het feit dat er drie exemplaren zijn gevonden is een aanwijzing dat de 
soort zich mogelijk al in ons land heeft gevestigd.  

Jaarlijks worden in Zuid‐Holland alle bunkers en ijskelders eenmaal per winter 
geteld op overwinterende vleermuizen. Sinds de  jaren negentig worden ook 
andere  overwinterende  diersoorten,  zoals  enkele  vlinders  en  amfibieën, 
meegenomen met  deze  telling.  Deze  winter  werd  er met  extra  interesse 
uitgekeken naar een mogelijk overwinterende Oostelijke vos, welke eind juni 
en begin juli een kleine influx kende in Nederland.  

Zaterdag, 24  januari 2015, vond de  laatste  telling van deze winter plaats  in 
het  Staelduinse  Bos  bij  's‐Gravenzande.  Normaal  gesproken  overwinteren 
hier, naast vleermuizen, enkele honderden Roesjes, enkele Dagpauwogen en 
enkele Kleine vossen. Driemaal werd hier Grote boomspanner gevonden. Dit 
maal  troffen  de 
onderzoekers  ook  in 
drie  verschillende 
bunkers  een 
snuituiltje  aan 
(geslacht  Hypena). 
De diertjes vielen op 
door  hun  iets 
bontere  verschijning 
dan  de  Hopsnuituil 
(Hypena  rostralis), 
een  bekende 
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verschijning in bunkers.  

Wat vooral op viel was dat er veel wit  in de buitenste dwarsband  zat. Om 
deze  reden  werden  de  vlinders  uitgebreid  gefotografeerd.  Eenmaal  thuis 
werd,  in  samenspraak met  andere  nachtvlinderkenners  als  Rob  de  Vos  en 
Willem  Ellis,  snel  duidelijk  dat  het  hier  om  de Dubbelstipsnuituil  ging,  een 
nieuwe Nederlandse soort (en Nederlandse naam) voor Hypena obsitalis.  

Er zijn aanwijzingen dat deze soort zich vanuit Frankrijk aan het uitbreiden is 
in  noordelijke  richting.  De  toekomst  zal  uitwijzen  of  we  hier  met  een 
incidentele waarneming  van de Dubbelstipsnuituil te maken hebben of dat er 
sprake is van een uitbreiding van het verspreidingsgebied.  

Kees Mostert & Ben van  As  

 

SOK	‐	lidmaatschap	

Alle personen die lid zijn of worden van het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg  en  daar  jaarlijks  contributie  aan  betalen,  kunnen  lid  worden  van 
ruim twaalf studiegroepen en zich daar voor aanmelden. 

Fotostudiegroep 
Herpetologische studiegroep 
Libellenstudiegroep 
Mossenstudiegroep 
Paddenstoelenstudiegroep 
Plantenstudiegroep 
Sprinkhanenstudiegroep 
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven 
Vissenwerkgroep 
Vlinderstudiegroep 
Vogelstudiegroep 
Zoogdierenwerkgroep 
Kijk voor alle informatie hieromtrent op de  website van het NHGL. 

Ieder kalenderjaar opnieuw vallen er leden af om diverse  redenen; dit wordt 
ook gerespecteerd. 
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Wanneer er dus geen  contributie meer betaald wordt, dan vervalt ook het 
lidmaatschap  van  bijvoorbeeld  de  Studiegroep  Onderaardse 
Kalksteengroeven. Met als direct gevolg het stoppen van toezending van de 
SOK‐Info. Vindt U  dat  dit  ten  onrechte  is  gebeurd,  neem  dan  rechtstreeks 
contact op met de SOK‐ledenadministratie, sinds 2007 in de handen van Ger 
Beckers, Moesdaal 65, 6228 HX Maastricht, telefoon 06 51058333. 

Ger Beckers SOK‐ledenadministratie 

 

Stichting Ir. D.C. van Schaik 

De Stichting Ir. D.C. van Schaik, beter bekend als de van Schaïkstichting, is in 
1997 door de SOK en het Natuurhistorische Genootschap opgericht met als 
doelstelling de mergelgrotten voor de toekomst te behouden. De SOK  leden 
beoefenen graag hun hobby berglopen en hebben een nieuwsgierigheid naar 
al het moois dat  ze  in de groeven aantreffen. De  van  Schaïkstichting heeft 
zich  ingezet zoveel mogelijk groeven te behouden door ze van de eigenaren 
te  huren  en  te  beheren  zodat  groevenonderzoek  en  berglopen  ook  in  de 
toekomst mogelijk blijft. De activiteiten van de Van Schaïkstichting hebben in 
de afgelopen twee decennia geleid tot vele mooie onderzoeken, bezoeken en 
activiteiten in en bij deze groeven.  

De afgelopen 7  jaar heeft het bestuur van de van Schaïkstichting vooral erg 
hard  gewerkt  om  de  veranderde wetgeving  vorm  te  geven  en  er  voor  te 
zorgen  dat  het  berglopen  in  groeven  nog mogelijk  is.  Dit werk  heeft  heel 
sterk op de  achtergrond plaats gevonden,  samen met het  SOK bestuur, en 
was voor velen niet echt zichtbaar. Gelukkig is dit nu allemaal goed geregeld 
en kan het berglopen en groeven onderzoek gewoon doorgaan.  

Ondertussen hebben de andere medewerkers van de van Schaïkstichting hun 
werk doorgezet maar zijn er geen nieuwe  initiatieven opgestart, simpelweg 
omdat de mensen er niet waren en omdat  alle energie naar de wetgeving 
ging.  

Hierdoor  is de van Schaïkstichting voor veel SOK  leden onzichtbaar geweest 
en heerste  zelfs de  indruk dat de van Schaïkstichting niet meer actief was. 
Niets is minder waar zoals uit bovenstaande blijkt.  



13 
 

Ook  is  er  veel  veranderd bij de  groeveneigenaren. Groeveneigenaren  zoals 
Limburgs  Landschap  hadden  de  mergelgrotten  in  het  verleden  minder 
belangstelling voor de groeven. Dat  is tegenwoordig anders zoals op de SOK 
ledenavond van afgelopen november bleek waarbij een heel aantal groeven 
van  Limburgs  Landschap  voor  onderzoek  beschikbaar  zijn. Ook  van  andere 
groeveneigenaren  krijgen we  signalen  dat  ze  graag  iets moois willen  doen 
met de groeven. Hierdoor is de situatie in ons Mergelland geheel anders dan 
20  jaar  geleden  toen  bijna  niemand  belangstelling  had  voor  de 
mergelgrotten. De  samenwerking  SOK en Van  Schaïkstichting heeft  in deze 
veranderde houding zeker een belangrijke rol gespeeld dus op dat resultaat 
mogen we zeker trots zijn.  

Doordat er zoveel veranderd  is, zal ook de van Schaïkstichting mee moeten 
veranderen.  Als  eerste  is  er  een  bestuurwissel  geweest.  Wilfred 
Schoenmakers,  Jim  Janssen  en  Moses  Rathbun  hebben  alle  drie  om 
persoonlijke  redenen  afscheid  van  het  bestuur  genomen.  Om  voor  een 
continuïteit in het bestuur te zorgen, is de oprichter en oud‐voorzitter van de 
Van Schaïkstichting Joep Orbons gevraagd om het bestuur tijdelijk te komen 
versterken.  het  bestuur  bestaat  momenteel  daarmee  uit  Joep  Orbons, 
voorzitter  a.i.  en  Bram  Borsboom,  penningmeester.  Het  secretariaat  zal, 
voorlopig, door beiden worden opgevangen. 

Het  bestuur  van  de  van  Schaïkstichting  gaat  het  jaar  2015  gebruiken  om 
nieuwe  initiatieven  te  ontplooien,  nieuwe mensen  er  bij  te  halen  en met 
grotte‐liefhebbers  te praten om  te onderzoeken hoe de van Schaïkstichting 
kan  assisteren  bij  het  beheren  van  groeven.  Want  voor  ons  als  van 
Schaïkstichting  staat  voorop  dat  wij  de  groeven  voor  de  toekomst  willen 
behouden voor onderzoek en berglopen. 

Ook  zal  de  Van  Schaïkstichting  op  iedere  SOK  ledenavond melden  hoe  de 
vorderingen  zijn.  Ook  tijdens  de  komende  SOK  ledenavond  zal  de  Van 
Schaïkstichting de SOK leden op de hoogte brengen van de stand van zaken. 
Andersom  zal  het  bestuur  dit  jaar  ook  bij  de  SOK  leden  aankloppen  voor 
ideeën en activiteiten.  
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In Memoriam 

 
Cunie Landeweert 

 
 
Afgelopen 23 februari is Cunie Landeweert na een lang ziekbed overleden.  
Cunie is een SOK‐lid dat bij vele SOK‐leden niet bekend zal zijn. Toch heeft hij 
de  afgelopen  tien  jaar  meerdere  SOK‐ledenavonden  bezocht  en  was  hij 
geregeld  ondergronds  te  vinden.  Beroepsmatig  was  Cunie  opgeleid  in 
bosbouw  en  cultuurtechniek  en werkte bij de  landinrichtingsdienst  en was 
vanuit  die  functie  veel  met  het  landschap  bezig.  Aangestoken  door  zijn 
collega Hans Weinreich is Cunie met de groeven in aanraking gekomen en zo 
bij  ons  uit  gekomen.  Cunie  heeft  de  afgelopen  jaren met Hans Weinreich, 
Stefan  Jerzykowski  en  Joep  Orbons  druk  gewerkt  aan  het 
vleermuisverstoringsonderzoek dat nu  in de afrondende  fase  zit. Cunie was 
een van de kartrekkers. Helaas heeft hij de  finale afronding niet meer mee 
mogen maken. Hij was net  twee  jaar geleden met pensioen gegaan en had 
tijd en ambitie om zich vol op het vleermuis onderzoek te gooien. Want dat 
project  bracht  hem  geregeld  ondergronds  in  de mergelgrotten. We  zullen 
hem en zijn kritische kijk zeer missen.  
 
Wij  hebben  Cunie  op  zijn  laatste  reis  een  vleermuis  en  wat  mergel 
meegegeven.  
 
Hans Weinreich, Stefan Jerzykowski, Joep Orbons 
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Programma ledenavond 13 maart 

Toen deze SOK‐Info drukklaar was, was het programma van 
de ledenavond nog niet bekend. Het wordt steeds moeilijker 
geschikte  sprekers  voor  deze  avonden  te  vinden  en  het 
vissen  in de vijver van bekende sprekers kan natuurlijk ook 
niet blijven duren. De  respons van SOK‐leden om ook eens 
het woord te voeren is minimaal. Het blijft vreemd dat bijna 
niemand  een  mondeling  verslag(je)  wil  geven  over  een 
onderzoekje of zaken gerelateerd aan het ondergrondse. Dat 
is ook van toepassing op het leveren van copy voor de SOK‐
Info.  Als  wij  een  levensvatbare  studiegroep  willen  zijn  en 
blijven ( wij zijn ruimschoots de grootste studiegroep van het 
Genootschap), moet deze  interactie een positievere balans 
gaan opleveren. 
 
John Hageman 
 


