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mit sich kreuzenden Linien und Balken" wordt beschreven, eigenschappen, die ook de vondst van Westerhaar typeren.
Enschede, Maart 1949.
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EEN GROOTSCHEEPSE AFGRAVING
In de noordpunt van Limburg zal binnenkort worden begonnen
aan een afgraving tussen Mook en Middelaar, die bij een hoogte tot
50 m maximaal en een oppervlakte van 150 ha naar berekening 60 miljoen
ton zand en grind zal opleveren.
Natuurlijk is bij zulk een groots project de ouderwetse wijze van
graven en horren met de schop taboe. Reusachtige baggermachines
van het type Karimata, bekend uit de tinwinning, zullen de karwei
opknappen, welke jaren zal vorderen.
Voorlopig zal die bestaan uit het baggeren van een kanaal van de
Maas naar Mook, waar een loswal komt. Van dit kanaal uit zullen
rechts en links de baggermolens de heuvels wegvreten en het terrein
op drie plaatsen tot tien a twintig meter uitdiepen om voor de toekomst
fraaie meren te scheppen voor watersport.
Daar zal tijdens het werk wat loskomen! Machinaal wordt het grind
van het zand gescheiden en gewassen; het grind en de grote stenen
hebben onze meeste interesse, al zal het te bezien staan, of we daar
individueel van zullen profiteren. Wel zal de Nederl. Geol. Vereniging
toegang kunnen verkrijgen, wanneer men eenmaal goed bezig is.
We zullen dus onze tijd afwachten, hopen op goede posters, die het
Bestuur van de stand van zaken en de goede gelegenheid op de hoogte
zullen houden. We vertrouwen, dat zij het belang van onze Vereniging
zullen stellen boven hun persoonlijke aspiraties.
Toch is het zeker niet overbodig, te waarschuwen tegen misbruik
van de naam onzer Vereniging voor eigen belangen, en niet zonder
reden. Het is reeds voorgekomen, dat het ongelukkige initiatief van een
lid leidde tot het intrekken van een gunst voor iedereen. Finesses onthouden wij U , ze zijn aan het Bestuur bekend.
Het zou jammer zijn, als de prachtige excursies, die ons te wachten
staan, moeilijk zo niet onmogelijk worden gemaakt.
P. V A N D E R L I J N

