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Voorpagina: Grote Berg - Van Schaïk-punt 29 foto: Frans Willems 
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Van onze voorzitter:                                                                             
Beste SOK-leden,                                                                                                                                       
We zijn alweer toe aan de laatste SOK-Info en ledenavond voor onze zomerstop. 

Ondanks alle moeite van de redactie en de zeer snelle verwerking van de lay-out door Frans 
Willems, komt de SOK-Info toch bij enkele leden pas kort voor de ledenavond, of zelfs net na 
de ledenavond, aan. 
Zeker voor onze leden in België zal dat het geval zijn. 
Daarom willen we de mogelijkheid bieden om de SOK-Info digitaal te ontvangen. 
Voor degenen die daar prijs op stellen, graag even een mail sturen naar: 
hanssen.susanne@gmail.com met of vanuit het mailadres waarop je de Info wilt ontvangen. 
Dan zullen wij er zorg voor dragen dat de Info, op het moment dat hij bij de meesten op de 
deurmat valt, in jullie mailbox belandt. 
Het is op de valreep niet gelukt om voor komende ledenavond een dwaaldag op poten te 
zetten als afsluiting van ons seizoen maar we hebben enkele ijzers in het vuur liggen om 
komend seizoen te openen met een dwaaldag. 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Zoals iedereen weet, is het SOK-doc al ruim 10 jaar in goede handen bij Peter Jennekens.  
Hij heeft het, nog steeds groeiende archief niet alleen een plek geboden in zijn huis, maar ook 
nauwkeurig bijgehouden welke stukken toegevoegd werden in de loop der jaren, waardoor hij 
ondertussen een mooie documentatie over onze documentatie tot stand gebracht heeft. 
Vooral ruimtegebrek heeft Peter recent genoodzaakt om aan te geven dat het tijd wordt voor 
een nieuw onderkomen voor het SOK-doc. 
Begrijpelijk natuurlijk, maar de SOK verliest daarmee haar enthousiaste en accurate SOK-doc 
houder. 
We danken Peter dan ook hartelijk voor alle goede werk dat  hij verricht heeft voor het SOK-
doc en voor de ruimte die hij daarvoor heeft moeten opofferen in zijn huis. 
Peter doet natuurlijk veel meer voor de SOK dan alleen het SOK-doc, vooral op 
onderzoeksgebied en we hopen dat hij daar nog jaren met plezier mee door gaat. 
Het SOK-doc zal in de komende weken overgebracht worden naar mijn adres, waarmee het in 
ieder geval voor voorlopig een plek in Maastricht heeft  waar het, net als bij Peter al die jaren, 
ingezien kan worden door alle leden. 
 
Tijdens het periodiek overleg met het NHGL op 13 april jl. bleek dat de opzet van onze 
ledenavonden, zoals die nu plaatsvinden in het Natuurhistorisch Museum, in de toekomst 
wellicht verandert. Hoe een en ander eruit gaat zien is nog onduidelijk. De gesprekken 
daarover tussen het NHGL en het Museum zijn nog in volle gang en we houden jullie zoveel 
mogelijk op de hoogte. 

Dit geldt voor alle studiegroepen van het NHGL waarvan activiteiten in het Museum 
plaatsvinden. 

mailto:hanssen.susanne@gmail.com
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Het gevolg voor de SOK op korte termijn, waarschijnlijk al vanaf komende ledenavond, is dat 
we in het Museum café enkel consumpties  kunnen kopen uit de automaten die er staan. Geen 
losse verkoop meer van pilsjes dus. 
Gelukkig begrijpt Harry Tolkamp, voorzitter van het NHGL volledig het belang voor de SOK om 
deze informele contacten op onze gezellige nazit te behouden en zullen we allemaal ons best 
doen om de ledenavonden op de vertrouwde manier te laten blijven plaatsvinden. 
 
Nog enkele NHGL tips: 
Genootschapsweekend: Het jaarlijkse inventarisatieweekend van het NHGL staat voor de deur 
(zie blz 91 van het maandblad). Het vindt plaats in de nieuw ontstane natuurgebieden langs de 
grensmaas tussen Maastricht en Stein, van 17 t/m 19 juni en start op vrijdagavond met een 
inleidende lezing en een zoektocht naar nachtvlinders en vleermuizen. 
Waarnemingen.nl:  Er is een applicatie beschikbaar voor je telefoon om makkelijk in het veld 
waarnemingen vast te leggen, waardoor ze achteraf thuis via WIFI te uploaden zijn naar 
waarnemingen.nl. Voor vragen of hulp, email naar martine.lemmens@nhgl.nl of bel 0475-
386473. 

 
Vorige ledenavond 
11 maart 
Nadat Susanne als voorzitter de avond geopend had met het vermelden van de afwezigen, 
waaronder vaste presentator John Hageman, kon de lezing van Ed de Grood beginnen. Voor 
een iets meer dan een half gevulde zaal begon Ed zijn verhaal over de Franse groeves in de 
streek van Soissons. Soissons is een stad in het departement “Aisne” in het gewest “Picardie”. 
Er werd ingegaan over de ligging en het hedendaags gebruik van het grote aantal groeven die 
de streek rijk is. Eveneens dat ze een rol hebben gespeeld in de oorlogen die het noorden van 
Frankrijk te verwerken heeft gekregen. Enfin, het zijn niet alleen wij (de Zichenaren) die in het 
verleden te lijden gehad hebben onder de aanvallen op nabij liggende steden. Dus daar is er 
ook wat “afgebatterd” geworden. 
Halverwege het verhaal werd er een plas- en eventuele rookpauze ingelast.  
Ik moet hier even iets van het hart laten. Ik kan niet voor alle SOK-leden spreken, maar ik ken 
in elk geval één iemand die onze voorzitter  Susanne heeft aangeboden met haar mee te gaan 
naar de Genootschapsdag in Roermond, namelijk ikzelf. MAAR enkel in het uiterste geval dat 
er zich helemaal niemand zou aanbieden, dit om reden dat ik het zelf uiterst druk heb met het 
berggebeuren. Dit had ik haar beloofd in de zomer van vorig jaar. Dat wilde ik hier even kwijt. 
 Na de pauze werd er nog even verder gegaan met het gebruik van de veelal verlaten groeven 
uit die streek, op enkele na dan die in gebruik zijn bij plaatselijke boeren als opslag of als 
champignonkwekerij. De overige zijn in gebruik als afvalstort van de gemeenschap.  
Na afloop van het verhaal van Ed had Olaf Hensing nog een aanvullende reeks foto’s van een 
trip naar deze streek, spijtig genoeg waren deze opnames niet uitgesorteerd. 
Al bij al een internationaal gebeuren, een Franse mergelgerelateerde avond die zijn afloop 
vond in de kantine van het museum met een (stevige?) Hollandse pot bier. 
 
Frans Willems 

mailto:martine.lemmens@nhgl.nl


5 
 

Hallo John  
Iets voor je collectie of een volgende Sok-Info. 
Gevonden in het Vogelbosch Daelhemerweg in een kleine groeve, ongeveer 10 meter van de 
ingang 
Ik ben benieuwd wat voor soort honderdpoot of wat dan ook het is . 
 

 
 
Luck Walschot 
 
Naar alle waarschijnlijkheid de miljoenpoot Grote platrug, Polydesmus angustus. Deze soort 
houdt een soort winterslaap en wordt weer actief in de vroege lente. 
Komt voor in een permanent vochtige omgeving en is een goede graver die vaker ondergronds 
gaat. Het is dus niet vreemd dat ze ook in onderaardse kalksteen-groeven kunnen worden 
aangetroffen. 
Miljoenpoten hebben ieder segment twee paar poten in tegenstelling tot duizendpoten die er 
slechts één hebben.   
Houd er rekening mee dat miljoenpoten ter verdediging tegen vijanden of parasieten 
irriterende vloeistoffen of schadelijke gassen kunnen uitscheiden. Deze veroorzaken bij de 
mens rode bulten en vlekken. Veel soorten kunnen zich ook oprollen. Bijten en steken doen ze 
(en kunnen ze ook) niet. Ze zijn als huisdier te houden, maar niet aaibaar en hebben een hekel 
aan licht. Een vochtige bak met voldoende bosgrond uit een loofbos is een goede 
namaakbiotoop. 
 
John Hageman 
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Rian Pulles 

 

Tijdens een dubbele vleermuistelling in de Valkenburgse Gemeentegrot onder leiding van Hans 
Weinreich ( vóór en ná het optreden van Douwe Bob, om vast te stellen of de overwinterende 
vleermuispopulatie het kind van deze nieuwe rekening was geworden) maakte Rian Pulles 
deze compilatie van uw redacteur. 

Klimaatonderzoek in Zonneberg, de resultaten 
Alweer ruim anderhalf jaar geleden is op de SOK- ledenavond gesproken over een 
klimaatonderzoek in de Zonneberg, waarbij gekeken zou gaan worden naar het klimaat met de 
luchtstromingen, temperaturen en alles in relatie tot de vleermuizen en de cultuurhistorie. Er 
is toen een oproep gedaan aan SOK- leden om een bijdrage te leveren. Het onderzoek is 
inmiddels afgerond en gerapporteerd en er zijn heel mooie resultaten uitgekomen. Aan het 
onderzoek hebben heel veel SOK- leden meegewerkt. Zowel bij de vleermuistellingen als bij de 
cultuurhistorische inventarisatie of gewoon om kritisch mee te denken met het onderzoek. 
Daarvoor dank want zonder die hulp was het onderzoek niet zo goed geweest.  
Op de komende ledenavond zal aan de SOK- leden verslag gedaan worden van de resultaten 
van het onderzoek. Zowel het klimaat, de vleermuizen en de cultuurhistorie komen aan bod.  
 
Joep Orbons 
 
Werkdag bij de Apostelgroeve 
In mei worden grote onderhoudswerkzaamheden aan de Apostelgroeve uitgevoerd. De 
ingangstunnel is slecht geworden door vorstinwerking en daardoor is deze ingangstunnel niet 
goedgekeurd voor bezoek. In mei zal de Firma Kleijnen deze tunnel verbeteren door in de 
tunnel een beschermende muur te bouwen, zodat de tunnel weer volkomen veilig is en er 
weer voor lange tijd tegen kan. Op een van de afgelopen SOK- ledenavonden heeft Wilfred 
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Schoenmakers deze plannen getoond. Tijdens deze presentatie van Wilfred is ook 
aangekondigd dat als de werkzaamheden van Kleijnen afgerond zijn, de Van Schaikstichting 
een werkdag zal organiseren om de laatste zaken die na de verbouwing zijn blijven liggen, op 
te ruimen. Hierna zal een herkeuring plaatsvinden en kan hopelijk de Apostelgroeve weer als 
bezoek-groeve gebruikt worden. 
Omdat op het moment van het ter perse gaan van deze SOK- Info nog niet bekend is hoe lang 
de werkzaamheden zullen duren, is het lastig een datum voor een werkdag te prikken. Dit zal 
naar verwachting op een zaterdag zijn rond het midden van juni. Maar tijdens de ledenavond 
weten we de datum zeker. Op deze ledenavond zal de Van Schaikstichting een oproep doen 
voor SOK- leden om die zaterdag mee te komen helpen bij deze werkdag aan de 
Apostelgroeve. Maar voor de actieve SOK- leden die de SOK- Info tot de laatste letter 
doorlezen, jullie zijn dan nu alvast op de hoogte. En zoals vanouds, zal de Van Schaikstichting 
weer een aangeklede lunch verzorgen voor alle harde werkers tijdens deze werkdag. 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan de Van Schaikstichting op 
info@vanschaikstichting.nl of door je op te geven tijdens de komende SOK- ledenavond. 
 

MEET THE UNDERGROUND PRESS 
“Einstein telescoop in de grotten?” (Maastricht van 18 februari 2016): in de Verenigde Staten 
opende zich onlangs een nieuw venster op het heelal met het waarnemen van de door 
Einstein voorspelde zwaartekrachtgolven. De regio Zuid-Limburg is kandidaat om locatie te 
worden voor de Einstein Telescoop. Het toonaangevend instituut Nikhef en het KNMI zijn 
beide lovend over de MERGELGROTTEN, na eerdere metingen. Het is een van de locaties die 
door de Europese Commissie worden onderzocht. De kosten van de ambitieuze telescoop 
bedragen circa 1 miljard euro. 

“Opening” (Dagblad de Limburger van 23 februari 2016): in Valkenburg worden verschillende 
mergelwanden ontdaan van begroeiing. De kaalslag moet er voor zorgen dat de wortels de 
broze kalksteen niet kapot drukken. Na het weghalen van de dichte begroeiing komen soms 
verborgen mergelgangen tevoorschijn, zoals aan de DAALHEMERWEG. Het gaat meestal om 
eeuwenoude gangen die zijn ontstaan bij het winnen van mergelblokken voor de bouw van 
kastelen, kerken en huizen in het Geuldal. 

“Riemst valt in de prijzen” (DdL van 27 februari 2016): Zichen-Zussen-Bolder (gemeente 
Riemst) is uitgeroepen tot Belgisch-Limburgs “dorp van het jaar”. Het drie kernen tellende 
plaatsje verwierf in de vorige eeuw vooral faam met zijn talrijke champignonkwekerijen in 
onderaardse gangenstelsels. In 1958 stortte een aantal gangen, waarin de ondergrondse 
kwekerijen waren gevestigd, in. (ROOSBURG – red.) Bij de ramp kwamen achttien werknemers 
om het leven. 

“Extra kaarten festival in de Gemeentegrot” (DdL van 2 maart 2016): de organisatie van Dig 
out the Gems, dat z’n debuut beleeft in de GEMEENTEGROT, heeft nog enkele tickets 
beschikbaar voor de tweede festivaldag. Door een andere opstelling op zondag kunnen er 
meer mensen toegelaten worden dan de dag ervoor. “Op zondag werken we met twee podia 
waardoor we de mensen beter kunnen spreiden in de grot”, aldus de organisatie. 
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“Riemst lokt Duitse toerist” (DdL van 2 maart 2016); elk jaar overnachten ruim 23.000 
toeristen in Riemst, maar slechts een klein deel komt uit Duitsland en daar moet verandering 
in komen. Over twee weken worden door de Dienst Toerisme 1400 nieuwsbrieven gemaild 
naar Duitse reisbureaus en touroperators waarin de toeristische trekpleisters zoals de 
MERGELGROTTEN van Kanne onder de aandacht wordt gebracht van de oosterburen.  

“Aubade voor Gilbert” (DdL van 2 maart 2016): “Philippe GILBERT is de Kampioen van de 
Cauberg”, aldus burgemeester Martin EURLINGS. Hij kreeg op verschillende plekken in 
Valkenburg een eerbetoon. Zoals een speciale wandtekening in de GEMEENTEGROT. Gilbert 
signeerde met houtskool zelfs twee muurtekeningen: voor zijn WK-titel en zijn drie zeges in de 
Amstel Gold Race. De schilderingen zijn van Antoine AARTS, die er ruim dertig maakte in de 
afgelopen twee decennia. 

“Grotfestival toegestaan onder strikte voorwaarden” (DdL  van 4 maart 2016): het 
popfestival in het ondergrondse theater van de GEMEENTEGROT mag alleen onder strenge 
voorwaarden doorgaan. Het doorgaan hing aan een draadje omdat o.a. de 
vleermuisdeskundigen zich ernstige zorgen maakten over de overwinterende 
vleermuispopulatie. Een popconcert gepaard met onder meer trillingen kan “ernstig 
verstorend” werken. Enkele maatregelen zijn de verplaatsing van de ingang naar de 
Plenkertstraat, het aanbrengen van geluidwerende buffers en dat gordijnen opgehangen 
worden om tocht te beperken.   

“Spelen in een grot? Zalig!” (DdL van 7 maart 2016): de eerste editie van het Grotfestival in de 
GEMEENTEGROT hing aan een zijden draadje toen de vleermuizen roet in het eten dreigden te 
gooien. Deskundigen meenden dat het welzijn van de dieren geschaad zou worden. “Gedoe als 
dit blijft jammer”, aldus de organisator Wim SMEETS. “Ik wil al tijden een festival in de natuur 
organiseren. In feite is dat in Limburg niet te doen. Er zijn altijd partijen die zulke plannen 
blokkeren ‘namens de natuur, omdat de natuur zelf geen stem heeft’. Er wordt in problemen 
gedacht en niet in oplossingen.”  

“Vuursteenmijn gaat dicht” (DdL van 30 maart 2016): de VUURSTEENMIJN  in het Savelsbos 
bij Rijckholt gaat volgend jaar dicht. De gangen moeten vernieuwd worden, maar eigenaar en 
exploitant Staatsbosbeheer heeft daar geen geld voor. “De ijzeren stutten beginnen na vijftig 
jaar te slijten.” Ook de klank- en lichtshow is aan vervanging toe. “Daarnaast moeten er 
nieuwe gidsen geworven en opgeleid worden”,aldus een woordvoerder. De afgelopen vijf jaar 
schommelde het aantal bezoekers steeds rond de 1200. Dat wordt voor een exploitatie als te 
weinig ervaren.  

“ ‘Alles uit kast voor mijn’ “ (DdL van 31 maart 2016): wethouder OPREIJ van Eijsden-
Margraten wil “alles uit de kast halen” om de sluiting van de VUURSTEENMIJN in het Savelsbos 
te voorkomen. “Dit archeologisch monument is uniek voor Europa”. De gemeente is bereid 
haar bijdrage te leveren. Ook wil de wethouder op korte termijn rond de tafel gaan zitten met 
instellingen en organisaties om te bekijken hoe de mijn opengehouden kan worden. “Deze plek 
kun je zomaar niet op slot gooien.” 

“Grond onder veld onstabiel” (DdL van 1 april 2016): er moet nader onderzoek gedaan 
worden naar de stabiliteit van de grond onder het voetbalveld van Berg en Terblijt. Een eerste 
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onderzoek heeft uitgewezen dat het niet zonder meer mogelijk is om hier, boven het 
gangenstelsel van de GEULHEMMERGROEVE, zomaar een kunstgrasveld aan te leggen. De 
gemeenteraad (van Valkenburg – red.) wordt gevraagd ruim 40.000 euro uit te trekken voor 
het aanvullend onderzoek. 

“Davidsfonds beleeft Nacht van de duisternis in mergelgrotten” (Het Belang van Limburg van 
1 april 2016): de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds stond dit jaar in het teken 
van de smaak. De deelnemers bezochten de mergelgrotten van het AVERGAT in Kanne. Tijdens 
de wandeling door de vele historische mergelgangen mochten ze het grottenbier, de 
grottenkaas, een grotchampignonsoepje en heerlijke rijstevlaai degusteren. Ze kregen uitleg 
over de mergelwinning en ontdekten muurschilderingen, zelfs van prehistorische dieren. Ook 
werd duidelijk waarom champignons het zo goed doen in de ondergrondse kwekerij en hoe de 
bakker uit Kanne zijn rijstepap bereidt en bewaart.  

“Dagelijkse popvideoshows in Valkenburgse mergelgrot” (DdL van 4 april 2016): de derde 
editie van de Cave Experience, een multimediale licht- en geluidshow in de GEMEENTEGROT 
van Valkenburg, staat in het teken van videoclips uit de popmuziek. “We laten de ontwikkeling 
van de videoclip zien vanaf de jaren zeventig tot aan de dag van vandaag.” De première van 
het evenement, dat tot komend najaar vrijwel dagelijks plaatsvindt,  staat gepland op 22 april. 
Het Geulstadje zet tegenwoordig fors in op evenementen. Inmiddels vinden er zo’n 400 per 
jaar plaats.  

“Het landschap vertelt ons verhalen” (DdL van 11 april 2016): een landschap is meer dan 
natuur. Een van de aparte landschappen van het Limburgs Landschap is het voormalig NAVO-
hoofdkwartier in de CANNERBERG. “Een bizarre plek, niet met de mooiste geschiedenis”,zegt 
Edmond STAAL. “Er zijn kaarten gevonden waarop te zien is dat Maastricht doelwit was voor 
een atoomaanval. Waarom? Omdat je het commandocentrum in één klap kon uitschakelen. 
Wat je vooral beseft tijdens excursies is de waanzin waartoe de mens in staat is.” 

“Conservatorium gaat ondergronds” (DdL van 15 april 2016): studenten van het 
conservatorium in Maastricht hebben muziek gecomponeerd met als thema kinderarbeid. Ze 
voeren die stukken op in het voormalig NAVO-hoofdkwartier in de CANNERBERG. Het 
Limburgs Landschap raadt bezoekers aan zich warm te kleden en rekening te houden met het 
ontbreken van een toilet.  

“Levensgevaarlijk stelsel van 350 kilometer gangen” (HBvL van 18 april 2016): de gemeente 
Riemst heeft als eerste gemeente in Vlaanderen een coördinator groeven en veiligheid 
aangeworven. De Maastrichtenaar Mike LAHAYE wordt de grottendeskundige van de 
gemeente. “In de grotten voel ik mij als een vis in het water.” Philippe DUCHATEAU, die met 
pensioen gaat, begeleidt zijn nieuwe collega. De nieuwe grottendeskundige krijgt ook hulp van 
de vzw Hulpdienst Groeven, de zogenaamde grottenlopers.    

Met dank aan de trouwe correspondenten Alan Claessens, Johan Janssen, Gilberte Nicolaes, 
Jan Paul van de 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. 

mailto:tbreuls@telenet.be
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Reddingswerken in de Roosburg (1958)                                    Foto: collectie H. Smets(+) 
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De SOK en haar bestuur. 
Het is algemeen bekend dat het uitvoeren van een bestuursfunctie binnen de SOK niet op 
ieders verlanglijstje staat. 
Het bestuur bestaat uit welgeteld 2 personen: een voorzitter en een secretaris. 
Hoewel Erwin en ik onze taak met plezier doen, hebben wij met zijn tweeën maar beperkte 
tijd en vooral beperkte ideeën. 
Gelukkig hebben we natuurlijk hulp van John Hageman en Frans Willems die de redactie en 
lay-out van de SOK-Info verzorgen, Ton Breuls als redacteur van de SOK Mededelingen, Ger 
Beckers die de ledenadministratie onder zijn hoede heeft, Jos Cobben en Hendrik 
Erkenbosch die als gastheren optreden op de ledenavonden, Ger Goessens die de website 
beheert en Roland Bekendam, Jaap Brandsma en Rob Heckers die de cursus voor het EBC 
organiseren. 
Het lukt prima om de lopende zaken draaiende te houden maar we willen meer. 
Meer onderzoeken en publicaties, meer activiteiten, vernieuwend bezig zijn, noem het maar 
op. 
 
We hebben dus gezocht naar een werkvorm waarop we meer mensen kunnen betrekken bij 
het bestuur. 
Graag zouden we enkele keren per jaar een overleg/bijeenkomst willen houden met het 
bestuur en een soort adviesgroep, die bestaat uit mensen die serieus mee willen denken 
over de toekomst en het wel en wee van de SOK. 
In de tijd dat de SOK een interim-bestuur had, bestond er een soortgelijke groep, de 
stuurgroep, die bestond uit mensen die desgevraagd, gelukkig bereid waren om in tijden van 
nood, de SOK door woelige wateren te leiden. Dat is gelukt, waarvoor nogmaals dank en 
hulde aan het interim-bestuur en deze stuurgroep. 
Leden binnen deze stuurgroep hadden niet perse de bedoeling om deze taak voor de lange 
termijn uit te voeren, terwijl er misschien andere leden zijn die graag actief willen 
meedenken. 
Vandaar onze oproep:  
Ben je bereid om mee te komen denken en praten op reguliere bijeenkomsten over de SOK? 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om alleen te komen luisteren, dan wordt de groep te 
groot  en komt er niets van de grond. 
We hebben natuurlijk een “oude garde” van mensen die in het verleden al heel veel gedaan 
hebben binnen de SOK, o.a. bestuursfuncties vervult en we hebben een latere generatie met 
een frisse kijk op zaken. Een mix van beiden lijkt mij gezond   dx fdm, dus denk niet: laat die 
ander het maar doen, maar meld je bij Erwin of Susanne. 
 
De SOK is van en voor ons allemaal. 
 
Susanne Hanssen, voorzitter 
i.s.m. Erwin Geuskens, secretaris 
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Volgende ledenavond: 
Vrijdag 13 mei 2016 

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 st lchtina lr. O.C. van Sch~ilc: 

Sovtntteno•mde organisatie heeft een aantal ~troeven in beheer of een collectitve verAunninR voor een ttroeve. 

VOO< het bezoeken van deze groeven moet U contKt opnemen met de beheerder. 

Bijinbraak In één van deze groeven: 
B•J constaten na: van inbraak en of vemieHngen aan een van de groevM dit direct 
melden. liefst dezelfde dag nog. 
Melden von vernielinacn bij onderstaande pen.onen. Als de eerste niet bereikbaar is. 
dan de voaendc op de lijst. 

t• Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zte hieronder. 
2' Olav Hcnsing, Technische Commissie: 06 . 55 7 78 846. 
3'1eder bestuurslid van de Van Schall<stlchtlna. Voor namen en t elefoonnummers, zie pagina. 2 

Oe Van Schaikst ichting stelt zich ten doel de afsluiting van de groeve binnen 24 uur te herstellen. 
Voor mHr informatie: www.von.schoiksticlltlna.nl 

Groeve: Beheerder: Tl'lf"fnnn: 

Apestetaroeve Ton 8re<Jis 00.3212 45 40 59 

Fallenberggroeve (niet toeaankeli1kl GerBeekers 043-367 OB 57 

Gewandaraeven Hub Geurts 045-405 32 81 

Hel berggroeve 

Groeve de Keel luc Walschot 00·3212441350 

GroeveEvs Wim Kneepkens 043-3471188 

Keldertjes Slavante Wil Ramaekers 043·364 52 39 

Roothergroeve John Hageman 043·364 54 19 

Scharnderberg (niet toegankeliJk) John Knubben 043·36112 27 

SchculderRroeve Jan·Paul van der Pas 045·40 41 600 

TheuniSRroeve Paul Magielse 06·12687174 

Oe Slnt·Pietersberg: 

Oe Slnt· Pietersbera wordt beheerd door de Verenlgina Nal\lurmonumenten. Oe SOK heeft een collec1leve 

onderzocksvergunning voor de Zonneberc. het NOO<dei•Jk Ga neenstelsel en het geb<ed onder het fo<t. 
Ondenoeksaanvragen moeten ingediend worden 1><1 het secretaroaat van de SOK. 

Toezichthouder van de beide groeven os H.,.m Havens. telefoon: 06·5582.5192. 

BIJ onrud of calamiteoten kunt u ook de boswachter, Tim Koumans, contacteren, telefoon: 06·832 15 415. 

Deze uitgave wetd mede mogelijk gemaakt doot een financiële bijdrage van de 

&S.O.K. 
De SOK-Info 

is een uitgave van de 

Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven, 

Natuurhistorisch Genootschap Limburg. 

Provincie Limburg 




