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  SOK wordt 40 jaar 

 
 

Een datum om alvast te noteren 
 
 

Adres wijzigingen SOK-leden 

Verwijderd ivm. privacywet

 
 
Nieuwe SOK- leden 

Verwijderd ivm. privacywet
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Beste SOK-leden, 

2017!!! 

Op het moment dat ik dit schrijf, staat het nog voor de deur, nu jullie het lezen is de 
kop er vanaf. 

Het SOK- bestuur wenst jullie allen een gezellig, gelukkig en vooral gezond 2017. 

Een jubileumjaar voor de SOK. 

De SOK, 40 jaar geleden ontstaan uit een handjevol geïnteresseerden in de 
onderaardse kalksteengroeven die zich organiseerden. 

De eerste pogingen hiertoe (in 1969 door Hans Ogg en Frans Bunnik) resulteerden in 
de “Vereniging tot Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Sint Pietersberg” , vaak 
beter bekend onder de naam “de vereniging met de lange naam”. 

Deze vereniging was helaas geen lang leven beschoren, waarna 4 ex-leden van deze 
vereniging, te weten Jos Cobben, Jacques Diederen, Hans Kamphoven en Max Wijnen 
een  nieuwe  poging  waagden  en  het  “Groevenonderzoek  in  Limburg  in  oprichting” 
(IGL i.o.), van de grond probeerden te krijgen. 

Voordat  de  werkelijke  oprichting  plaatsvond, voegde  zich  in  1977  Ed  de  Grood  bij 
hen,  met  het  idee  om  als  studiegroep  onder  de  vlag  van  het  Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg, onderzoek te gaan verrichten in kalksteengroeves.   

Op 7 oktober 1977, aan de Reutjesstraat 1 te Wolfshuis/Bemelen, bij het 
openhaardvuur in Ed’s huis, besloten bovenstaande 5 leden tot de geboorte van de 
SOK. 

Het  NHGL,  dat  op  dat  moment  op  sterven  na  dood  was,  heeft  onze  studiegroep 
inderdaad  omarmd  en  de  SOK  is  nog  steeds  een  van  de  grootste  studiegroepen 
onder de vlag van het NHGL. 

Hoe ging het verder? 

De SOK is uitgegroeid tot een studiegroep van zo’n 160 leden, waarvan het 
merendeel betrokken is bij allerlei onderzoek,  beheer en activiteiten die in  de 
mergelgroeven plaatsvinden. 

Artikelen worden gepubliceerd in ons blad, de “SOK-Mededelingen”, nog geen 
officiële  impactfactor,  maar  toonaangevend  en  onmisbaar  voor  iedereen  die  zich 
interesseert en onderzoek doet in kalksteengroeven. Ton Breuls was de 
initiatiefnemer  voor  dit  blad  dat  voor  het  eerst  verscheen  in  oktober  1982,  de 
redactie is nog steeds in zijn handen, nummer 65 is net verschenen. 
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De  SOK  is  een  serieuze  gesprekspartner  geworden  voor  gemeenten,  provincie  en 
andere overheden  en  instanties,  als  het  gaat  over kalksteengroeven,  mijnen  in het 
algemeen of allerlei groeve-gerelateerde onderwerpen. 

In 1997 werd de "Stichting Ir. D.C. van Schaïk" opgericht vanuit de SOK om het SOK-
groevenbestand over te nemen, omdat een studiegroep geen groeven in beheer mag 
hebben. 

Er is heel wat bereikt door SOK-leden, ondanks tegenslagen zoals de steeds strenger 
wordende regelgeving, die het bestaansrecht van de SOK soms doen wankelen. 

Hopelijk houden we met zijn allen de SOK springlevend. 

Op  naar  een  jaar  vol  SOK-activiteiten,  te  beginnen  natuurlijk  bij de  ledenavond  op 
vrijdag 13 jan. 

Met vriendelijke berggroeten, 

Susanne Hanssen. 

 

Vorige ledenavond 

Deze avond was tegen alle verwachting in, toch nog redelijk vol gelopen. Stel u voor, 
ik zat daar alleen naar de openingsrede van John te horen en het welkomswoord van 
Susanne. Ik zou me vereerd voelen! 

Enfin, na John herinnerde Susanne ons er nog eens aan dat de SOK veertig jaar wordt 
in 2017. Eveneens had zij ervoor gezorgd dat er Gouden Godendrank was te krijgen 
in  de  kantine van het  museum.  Daarna  gaf  ze  het  woord  aan  Joep  Orbons die  een 
verslag  uitbracht  over  de  opruimdag  in  de  Apostelgroeve.  Dit  was  trouwens  een 
succes geworden. Dat werd uiteindelijk aangevuld met een compilatie van 
filmfragmenten,  gemaakt  door  Wim  Kneepkens  over  de  gepresteerde  werken.  Het 
ging van zwaar labeur tot nuttigen van de aangevoerde lekkernijen. Smakelijk. 

Na  een  korte  pauze  was  Ed  de  Grood  aan  de  beurt  met  een  verhaal  over  de 
geschiedenis van het kasteel Caestert. Een leerrijk en interessant, goed voorzien van 
foto en kaartmateriaal, gebeuren, gebracht door een man die er zelf een tijd heeft 
gewoond. Een mooie kennisaanvulling voor de mensen die er niet zo heel veel van af 
wisten. Daar was ikzelf één van.  

Een geslaagde elfde van de elfde zou ik durven beweren. 

 
Frans Willems 
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SOK-Activiteit 11 februari: Wandeling plateau van Caestert 

Op zaterdag 11 februari vindt een (bovengrondse) wandeling op het plateau van 
Caestert plaats o.l.v. Kevin Amendt.  

Parkeren en start:  
10.30 uur, parkeerplaats bij de kerk in Kanne (hoek Bovenstraat - Sint 
Hubertusstraat). 

Alternatieve parkeerplaatsen: 
Statieplein of de parkeerplaatsen bij de brug (zie kaartje). 

 

Tijdens de wandeling wordt verteld over allerlei onderwerpen die we tegenkomen op 
de route. Zoals de Jekerdalingang, de mergelwandjes bij de Silexweg, Caestertweg en 
Ternaaien  achter  (zie  SOK-Mededelingen  63),  de  vierkante  schacht  van  Ternaaien 
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Beneden,  het  Oppidum  (hoogteversterking  uit  de  IJzertijd).  Afhankelijk  van  wat  de 
tijd toelaat wordt de route vervolgd naar het zuiden (via Hoeve Le Sart, de Verloren 
vallei, langs Ternaaien Midden, enz.) of naar het noorden (richting de hoeve Caestert, 
langs Ternaaien Midden, enz.).  

Denk  aan  stevige  schoenen  en  houdt  rekening  met  hoogteverschillen  en  smalle 
paadjes. Omdat we van tevoren niet weten hoelang we bij de verschillende plaatsen 
stilstaan, weten we niet hoelang de wandeling gaat duren. Neem eventueel wat te 
drinken en een boterham mee. Als iemand eerder naar huis moet dan is (ook voor 
diegene die niet bekend is in het gebied) de weg terug naar Kanne altijd eenvoudig te 
vinden.  

Naast  het  informatieve  aspect  willen  we  er  vooral  een  gezellige  dag  van  maken, 
waarbij  we  onderling  elkaar  beter  leren  kennen  en  contacten  kunnen  leggen.    Als 
eindpunt kiezen we een van de cafés in Kanne. 

 

De Grote Berg 
zijn ingangen en de bijbehorende stelsels 
 

In SOK-Info 171 is een nog te verschijnen boek aangekondigd met de titel:  De Grote 
Berg  zijn ingangen en de bijbehorende stelsels. 

Deze uitgave is het eindresultaat van jarenlang veldwerk door de werkgroep in deze 
Grote Berg zelf, gekoppeld aan relevant archiefonderzoek. 

Ik schreef toen ook: ”Hierbij zijn tal van nieuwe zaken en gezichtspunten letterlijk aan 
het licht gekomen,…” en “Er is gezocht naar een evenwicht tussen (veel) 
fotomateriaal  en  relevante  teksten.  We  dachten  dat  we  in  die  opzet  ruimschoots 
geslaagd waren.” 

Deze  publicatie  verschijnt  in  een  beperkte  oplage  -200  exemplaren-  en  helaas  is 
vooraf intekenen niet mogelijk! Het boek is in full-color uitgevoerd, ingebonden en 
voorzien van een harde kaft. De prijs voor het 200 bladzijden tellende boek bedraagt 
27 euro. 

Dit  boek  van  de  WGR  (Werkgroep  Groevenonderzoek  Riemst)  zal  gepresenteerd 
worden in de Trudo zaal, Mgr. Trudo Jansplein te Zussen ( Riemst, België) en dit op 
vrijdag 17 februari om 20.00u.  

Deze nieuwe uitgave is tot stand gekomen dankzij de gemeente Riemst, doordat zij 
ons, de werkgroep, het onderzoek hebben mogelijk gemaakt en de uitgave van het 
boek hebben bekostigd. 
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De gemeente zal ook op deze avond de boekpresentatie verzorgen.  

Tijdens  deze  avond  zullen  John  Hageman  en  Kevin  Amendt    ieder  een  presentatie 
verzorgen en zal daarna het eerste exemplaar worden aangeboden, waarna 
gelegenheid geboden wordt dit boekwerk aan te schaffen. 

Auteur Peter Jennekens en de andere werkgroepsleden Kevin Amendt, Rob Habets, 
John Hageman, Ber Magnée en Frans Willems nodigen jullie uit deze presentatie bij 
te wonen. 

 
John Hageman     

        

 Boeken uit het SOK-Doc 
Het  SOK-Documentatiecentrum  wordt  momenteel  door  Susanne  Hanssen  en  Henk 
ten Brinke onder handen genomen. Een van de uitkomsten is dat het SOK-Doc items 
bevat die er eigenlijk niet in thuis horen. Dit zijn met name zaken die geen betrekking 
hebben  op  de  kalksteengroeven  (of  een  aanverwant  onderwerp)  in  onze  regio. 
Tijdens de SOK-Denktank bijeenkomst van december heeft Henk ten Brinke 
voorbeelden  laten  zien  van  items  waarvan  het  de vraag  is  of  deze  in het  SOK-Doc 
moeten  worden  bewaard.  Tijdens  komende  SOK-Denktank  bijeenkomsten  zal  dit 
verder worden besproken.  

Een aantal boeken zijn tijdens de laatste SOK-Denktank bijeenkomst  geselecteerd als 
zijnde  niet  op  zijn  plaats  in  het  SOK-Documentatiecentrum  (zie  de  lijst  hieronder). 
Besloten  is  om  deze  weg  te  geven  aan  SOK-Leden.  De  boeken  worden  ter  inzage 
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meegenomen naar  de  SOK-Ledenavond  van  januari  en  op  het  einde  van  de  avond 
verdeeld onder de geïnteresseerden (ook onder diegene die niet aanwezig zijn op de 
SOK-Ledenavond). Daarbij geldt dat bij meer geïnteresseerden per boek de voorkeur 
uitgaat naar de persoon die nog geen ander boek heeft gekregen; anders wordt er 
geloot. 

Heb je interesse in een van onderstaande boeken, dan kun je dit op twee manieren 
kenbaar  maken.  Stuur  een  email  naar  kevinamendt@gmail.com  met  de  gewenste 
titel (ook als je niet bij de ledenavond aanwezig bent), of geef de gewenste titel door 
aan Kevin Amendt tijdens de SOK-Ledenavond. 

 

De ontwikkeling der Aarde  Grondslagen der paleografie en paleontologie 
Michael Dempsey, David Larkin., 1966 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht   
Inhoud: Algemene geologie en leven op aarde. 

Rusteloze Aarde  de revolutie in de geologie 
Nigel Calder, 1972 (vertaling H. Bergsma, 1973) 
Uitg. Bosch & Keuning N.V. Baarn 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Geologische fenomenen wereldwijd. 

Wereld zonder zon  
Ernst W. Bauer 
Serie: De Wereld Waarin Wij Leven. Uitg. W. Gaade N.V.  Den Haag 
Twee exemplaren, waarvan één afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering 
wetenschappelijk onderzoek St. Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Speleo en grotten wereldwijd. 

Avontuur ondergronds 
Norbert Casteret  
Inhoud: Speleo. 

Der Petrefaktensammler  Ein Leitfaden zum Bestimmen von Versteinerungen 
Eberhard Fraas 
Ott Verlag Thun und Munchen 1972 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Fossielen. 
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"Maastricht en de Sint Pietersberg"  
Ir. D.C. van Schaik, 1948. Gesigneerd.  
Exemplaar met kaft in slechte staat (meer dan 1 keer dubbel in SOK-Doc). 

Fossielen in Kleur 
J.F. Kirkaldy 
Uitg. Moussalt’s uitgeverij NV, Amsterdam 1972 
Inhoud: Geologie en fossielen. 

Fossielen  
Giovanni Pinna 
Uitg. W. Gaade B.V. Den Haag, 1973 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Fossielen. 

Wipneus, Pim en het groot raadselboek 
B.A. Van Wijckmade 
Inhoud: Kinderboek met vleermuis in verhaallijn. 

Catalogus Limburgs Volkskundig Instituut 
Uitg. Stichting Dr. Winand Roukens Fonds,  sept. 1973 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Catalogus. 

Atlas des Grottes de Belgique 
Paul Vandersleyen, Brussel 1967 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht  
Inhoud: Speleo. Doorsneden en kaarten van verschillende grotten in België.  

Fossile Schildkröten 
Dr. Marian Mtynarsky, z.d.  
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Over fossiele schilpadden. 

Het Leven vóór de Mens 
Time-Life uitgave 1972,1973 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St.  
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Het ontstaan en de ontwikkeling van het (dieren)leven op aarde. 
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Leuchtende Finsternis   
Alfred Bögli, Herbert W. Franke  
Kümmerly & Frey  Geographischer Verlag, Bern 1965 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Speleo. 

De Wereld beneden de Zeespiegel 
T.F. Gaskel (vertaling D. Brouwer) 
Uitg. Elsevier Amsterdam, 1964 
Afkomstig v.d.:  Vereniging tot bevordering wetenschappelijk onderzoek St. 
Pietersberg Maastricht 
Inhoud: Geologie en gebruik van grondstoffen. 

Die Porta Praetoria und die Befestigung des Legionslagers in Regensburg 
Samengesteld door Thomas Aumüller, uitg. 2002 
Inhoud: Dissertatie over een Romeinse stadspoort in Regensburg. 

Groeve Het Jekerdal 
De lezing op de SOK-avond van 13 januari 2017 wordt gehouden door Hans Ogg en 
zal gaan over de plek die de meeste berglopers kennen als de NEKAMI-groeve.  

Uit  zijn  onderzoek  is  gebleken  dat  het  gebied  een  veel  rijker  en  meer  diverser 
geschiedenis  heeft  gekend  dan  de  meeste  mensen  weten.  Met  name  een  daar 
aanwezig gangenstelsel – inmiddels verdwenen – is daarbij interessant. 
Waarschijnlijk heette dit stelsel groeve “Het Jekerdal”.  Hans zal daarvan 
kaartmateriaal laten zien en ook enkele weinig bekende foto’s. 

 

Het bijzondere opschrift (6) 
 
Eenieder die  wel  eens door  een  mergelgroeve  dwaalt  en  zijn of  haar  ogen de kost 
geeft  komt  ze  tegen:  bijzondere  opschriften.  Een  opschrift  dat  de  aanschouwer 
bezighoudt. Ook wanneer deze de groeve al verlaten heeft. Het opschrift dat 
intrigeert,  ontroerd,  de  nieuwsgierigheid  prikkelt,  verbaasd,  doet  glimlachen  of  om 
een andere reden de moeite waard is.  

In deze reeks staat in elke SOK-Info een bijzonder opschrift in de belangstelling. Het 
leuke aan deze reeks: iedereen kan meedoen want iedereen kent wel een bijzonder 
opschrift. Alles mag, er zijn geen regels. Een klein stukje tekst met een foto kunnen 
aan de redactie van de SOK-Info gemaild worden.  
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Lieupart 

Een  opschrift  dat  namen  van  belangrijke  historische figuren en  jaartallen  vermeldt 
biedt  doorgaans  voldoende  aanknopingspunten  om  een  leuk  stukje  te  schrijven. 
‘Gefundenes  Fressen’  zoals  de  Duitsers  dat  zouden  noemen.  In  het  geval  van  het 
opschrift op onderstaande foto is dit allerminst het geval. Wat eerst een 
‘gemakkelijk’ opschrift leek te zijn blijkt bij nader inzien juist een lastig geval.  

Het bewuste opschrift staat in Zonneberg niet ver van de ruimte die tegenwoordig bij 
berglopers  bekend  staat  als  de  ‘varkensstal’.  Op  een  plek  die  enigszins  lastig  te 
bereiken is omdat men een beetje moet klimmen. Het vloerniveau ligt namelijk op 
een dikke twee meter boven het vloerniveau van de aangrenzende gangen. De gang 
loopt  al  na  ongeveer  tien  meter  dood.  De  tekst  van  het  in  rood  krijt  geschreven 
opschrift luidt: 

Hier is gevonden 
een cop van een 
lieupart den 28 
december 1799 
verkogt aan 
S.A.R. le duc 
de Savooye 
 
Volgens de tekst is op de bewuste plaats een ‘cop’ gevonden. Om heel precies te zijn 
op 28 december 1799.  De intrigerende vraag is: wat heeft men daar gevonden?  Het 
is  mogelijk  dat  iemand  hier  een  (mogelijk  fossiele)  schedel  heeft  gevonden.  De  
ondeskundige vinder kan hierin de schedel van een ‘lieupart’, een luipaard herkend 
hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat de schrijver van het opschrift niet de vinder 
was, maar ‘van horen zeggen’ wist dat op die plaats een bijzonder fossiel gevonden 
was. 

Bijzonder  was  het  zeker,  want  volgens  het  opschrift  is  de  vondst  verkocht  aan 
niemand minder dan de hertog van Savoye. De letters S.A.R. die ik in eerste instantie 
voor de initialen van de bewuste hertog hield, blijken de afkorting te zijn voor Son 
Altesse Royal, oftewel Zijne Koninklijke Hoogheid in het Nederlands.  Volgens allerlei 
bronnen die ik kon vinden is deze hertog nooit in Maastricht geweest. In 1799 was 
Charles Emmanuel IV de hertog van Savoye. Tevens koning van Sardinië.  

Het  leek  in  eerste  instantie  zo  duidelijk,  echter,  het  blijkt  een  raadsel:  wat  is  er 
gevonden, wie heeft het gevonden en aan wie is het verkocht? Het is verleidelijk te 
speculeren  wat  er  gebeurt  is.  Eén  scenario  is  dat  iemand  een  nep-fossiel  verkocht 
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heeft aan iemand die beweerde dat hij de hertog van Savoye was. Een ander scenario 
is dat iemand destijds gewoon een neptekst op de muur geschreven heeft. 

Mocht er iemand zijn die licht kan werpen op dit raadsel, dan is hij bij deze van harte 
uitgenodigd om te reageren. 

 
John Caris 

Een Hollander ontdekt Vlaanderen 

Onlangs kwam ik - Hans Ogg - een aardig document tegen: rapporten van Koene over 
de St. Pietersberg. Koene, die we vooral kennen als degene achter het St. 
Pietersbergplan,  het  evacuatieplan  voor  de  Maastrichtse  bevolking  in  de  Tweede 
Wereldoorlog en als architect van een aantal voorzieningen in de Zonneberg uit die 
tijd, had na de oorlog een andere (neven)functie: hij trad op als controleur voor de 
ENCI in de gangen van de Sint Pietersberg die eigendom van de ENCI waren. Hij ging 
na  of  kwekers  zich  aan  afspraken  hielden,  rapporteerde  over  de  veiligheid  van 
bepaalde stukken etc. Vaak boeiende lectuur omdat we zo een inkijkje krijgen in het 
toenmalige  reilen  en  zeilen  in  de  berg.  Maar  er  is  een  klein  “Fremdkörper”  in  die 
verslagen  en  dat  wil  ik  hier  in  zijn  geheel  (inclusief  spelfouten)  citeren.  Koene  is 
duidelijk nog nooit in de Grote Berg onder Zussen geweest en kijkt zijn ogen uit. 
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Instorting Zichen-Zussen-Bolder 

In  Maart  j.l.  werd  in  gezelschap  van  ir.  Van  Schaik  een  bezoek  gebracht  aan  de 
instortingen  te  Zichen.  Bovengronds  was  er  een  kuil  te  zien  van  ong.  70  meter 
diameter;  soortgelijke  verzakkingen  hebben  wij  ook  wel  aan  het  Enci-stort  gezien, 
enkel  met  dit  verschil,  dat  er  te  Zichen  woningen  boven  de  instortingen  stonden, 
waardoor de situatie zeer gevaarlijk was. 

Naast  de  nieuwe  instorting  waren  er  ook  enkele  zeer  oude  kleine  instortingen 
(aardpijpen) waar te nemen. 

Dit  zeer  grote  gangenstelsel  bevatte  enkele  ingangen.  De  ingang  waardoor  wij  het 
gangenstelsel betraden, was zeer sterk gelaagd en volgens mijn mening gevaarlijk. De 
gangen hadden een hoogte van ong. 5 meter; zij waren zeer breed, gemiddeld 4 – 5 
meter;  een  breedte  van  6  à  10  meter  kwam  ook  veelvuldig  voor.  (St.  Pietersberg 
gemiddeld 3,4 meter). 

Op  sommige  plaatsen  waren  er  “pleinen”  met  een  diameter  van  20  meter.  De 
kolommen waren  naar verhouding klein:  2  *  3  meter  tot  5 *  6  meter.  Vooral door 
roofbouw  waren  deze  kolommen  op  sommige  plaatsen  zeer  verzwakt.  Dergelijke 
smalle pilaren komen in de St. Pietersberg niet algemeen voor. Rond het 
instortingsgebied  kwamen  veelvuldig  aardpijpen  voor,  waarbij  sommige  met  een 
diameter van 5 meter: prachtexemplaren, welke gedeeltelijk waren leeggelopen en 
waarvan het bovenste gedeelte koepelvormig was blijven staan. 

Legio pilaren waren zodanig gescheurd, dat men deze volgens Nederlandse 
begrippen zeker zou afkeuren. In al deze gangen kweekte men daar rustig 
champignons. Uit opschriften op de wanden (uit 1600) bleek, dat deze gangen al vrij 
oud zijn en het eigenaardige was, dat men niet de indruk kreeg, dat bij deze gangen 
een gevaar voor instorten aanwezig was. Waarschijnlijk werd dit mede veroorzaakt 
door de structuur van de mergel, maar vooral van de dekgrond ter plaatse. 

Naast  de  normale  ingangen, hadden de  meeste  bewoners  een privé  toegang:  deze 
bestond uit een gangetje van ong. 60 * 140 cm, waar men gebukt door heen moest 
gaan. Deze gangetjes waren vanuit de onderaardse gang schots en scheef door grind 
en leem naar boven uitgegraven; het is eigenaardig dat de grindlaag dit zonder meer 
verdraagt.  Op  sommige  plaatsen  had  men  mergelblokken  als  traptreden  gebruikt, 
deze waren vrij sterk uitgesleten, zodat ook deze toegangen vrij oud moeten zijn. 

Het geeft een griezelig gevoel, wanneer men daar voor het eerst door moet en men 
meent dat het zaakje zal instorten. Naast deze privé-toegangen zijn er legio 
luchtkokers aanwezig, welke voor het merendeel ook zonder meer in het grind en de 
leem zijn uitgediept; dus zonder metselwerk of betonringen. 
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Aangezien het gebied waarin de instorting plaats vond doorzeeft was met 
aardpijpen, lijkt het me niet onmogelijk, dat door afvoer-water van de nu ingestorte 
boerderij, de eronder liggende aardpijpen zijn gaan werken, met het bekende gevolg. 

Ook is het mogelijk, dat de zeer natte winter 1951-1952 als gedeeltelijk schuldig aan 
deze instortingen kan worden aangemerkt. 

Enci-Maastricht, 15 Mei 1952 

 

 

MEET THE UNDERGROUND PRESS 

 

“Vleermuizen vertragen opbouw kerstmarkt in grot” (Dagblad de Limburger van 29 
oktober  2016):  vleermuizen  zorgen  voor  forse  vertraging  bij  de  opbouw  van  de 
kerstmarkt. In de GEMEENTEGROT wordt normaal al begin oktober gestart met de 
aanleg van elektrische installaties en gaan de decorateurs aan het werk. Tot nu toe is 
er  echter  nog  niets  gedaan.  “Op  dit  moment  worden  de  vleermuizen  in  de  grot 
geteld.”  De  vleermuizen  vormen  echter  geen  struikelblok.  “In  de  grotten  zitten  al 
veertig  jaar  vleermuizen.  Die  hebben  de  afgelopen  vijfendertig  jaar  ook  geen  last 
gehad van de kerstmarkt.” 

 

“Alternatief  voor  reclame  grot”  (Dagblad  de  Limburger  van  8  december  2016):  de 
gemeente Valkenburg aan de Geul en de GEMEENTEGROT proberen zonder 
juridische procedure tot overeenstemming te komen over de reclame-uitingen bij de 
grot aan de Cauberg. De borden, die de Gemeenterot had staan, waren volgens de 
gemeente  illegaal,  ze  weigerde  vergunning  af  te  geven.  De  Gemeentegrot  tekende 
bezwaar aan en legde de kwestie voor aan de commissie voor bezwaarschriften. De 
behandeling van de zaak is aangehouden tot januari, in de hoop dat ze er voor die 
tijd, in overleg met de stadsbouwmeester, samen uitkomen. 

 

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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