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BEZOEK AAN DEN ST. PIETERSBERG 
EN EPEN. 

REEDS sedert maanden heeft men in de bladen kunnen lezen van het van
dalisme in Z. Limburg, waar met niets ontziende cxploitatiewoede een van 
Ncerlands schoonste Natuurmonumenten wordt gesloopt. Ook de Redactie 

van De Levende Natuur luidde de alarmklok. Maar, men heeft hier niet te doen 
met cen feilen brand, waaraan snel toeschietende blusschers nog een gebiedend: 
„halt" kunnen toeroepen; veeleer is het een ernstig, bijkans hopeloos ziektegeval, 
een kanker als 't ware, die voortvreet en langzaam maar zeker wcgvrcet, wat ge-

FltO P. HUMMEUNCK. 
Fig. 1. Groeve „St. Pietersberg," aan don westkant in 't Jekerdal. 

(?. Teelaarde met zuidelijk diluvium; b. Oligoceon zand mot dun laagje verweerd 
krijt; c. Onverweerd krijt zonder vuursteenen; d. Bovenste bryozocnlaag; c. Wit 
krijt zonder vuursteenen. /. Onderste bryozoënlaag; krijt met vuursteen 
banden. De grens tusschen het verweerde en onvorweerde krijt, is duidelijk 
te zien. 23/4 '24. 

slachten lang is geweest een kostbaar bezit. Helaas, dat er een geslacht is geweest, 
meerendeels opgegroeid aan den voet van den prachtigen St. Pietersberg, dat zijn 
bezit niet heeft gekend, niet heeft gewaardeerd . . . 

Ja , we weten het nu; men had dit alles kunnen voorkomen. Doch de kanker van 
onzen tijd; de zucht om overal geld uit te slaan, is ook hier de kiem der verwoesting. 

In de oorlogsjaren werd de St. Pietersberg door de eigenaren aan de gemeente Maas
tricht aangeboden. Doch deze aanbieding werd van de hand gewezen. Nu werd een 
Belgische Maatschappij koopman van dit niet onbelangrijk handelsartikel: „een 
flinke dosis mergel." En thans . . . te laat! De excavateurs en dynamietpatronen 
doen hun werk, en weldra is natuurlievend Nederland een monument minder rijk. 
Tenzij . . . 
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Evenals alle tooneelen van verwoesting, wekt ook deze wending in 't lot van den 
St. Pieter belangstelling en nieuwsgierigheid; vooral die van geologen en amateur
geologen. Deze zien in hun gedachten de mergelstofwolken opstuiven, de belem-
nieten en zeeëgels voor hun voeten rollen, de vuursteenknollen losscheuren uit hun 
eeuwenoude ligplaatsen. Wie zou niet verdrietig worden, als hij er aan denkt, hoe 
ondeskundige handen dat alles aan het daglicht brengen, waarnaar elke verzame
laar moet watertanden. 

Zoo ging het ook mij. Elk stukje in de krant versterkte den lust, om er zoo spoe
dig mogelijk heen te gaan. Wachten tot de zomervacantie —, dat duurde nog zoo 
lang; dan moest het Paschen maar gebeuren. De Heer A. de Graaf, leeraar in Aard
rijkskunde en Nat. Historie aan de Chr. H. B. S., had zich laten ontvallen, dat hij 
er ook heen wilde gaan. We besloten nu samen te gaan en tevens Epen te bezoeken, 

daartoe aangespoord door de 
lezing van het mooie boek van 
wijlen E. Heimans, „Uit ons 
Krijtland." 

Dinsdagmiddag 22 April 
stonden we op 't welbekende 
Vrijthof te Maastricht. Even 
dachten we wel aan de be
roemde St. Servatius, maar 
neen, dat kon later; thans geen 
gewrochten van menschelijk 
vernuft bezichtigd, doch naar 
de schepping der Natuur zelve 
richtten we onze schreden. 

Eerst wilden we het meest 
bedreigde gedeelte van den berg opzoeken. Evenwijdig aan de Maas liepen we 
langs het kanaal naar 't zuiden. Na ongeveer 20 minuten bestegen we den St. 
Pietersberg langs het „Chalet" in de richting van de ruïne Lichtenberg. Van den 
toren dezer ruïne hadden we een prachtig gezicht op de beruchte afgraving die 
zooveel pennen in beweging bracht. 

Voor ons lag de groeve, 60 M. diep, in twee terrassen verdeeld. Op het bovenste 
terras werkten onvermoeid de twee excavateurs. Ze knaagden den wand af en stort
ten de groote mergelblokken in kipkarretjes; deze reden naar den rand van het ter
ras, en stortten daar hun inhoud onder dof gerommel naar beneden. En dan dreun
den de blokken de helling af, groote witte stofwolken achter zich latende. 

Beneden in de diepte ratelden de door samengeperste lucht gedreven handboren. 
Zoodra de gaten ruim 2 M. diep waren, stopte men er dynamietpatronen in, die met 
lange stokken werden aangestampt. Vervolgens werden de openingen zorgvuldig 
gesloten, en verwijderden de werklieden zich op behoorlijken afstand. 

Fig. 2. Haaientand (Corax) en bronfragment ingang grot St. P. en 
groeve „Lichtenberg." 

Juli '22. "/, nat. gr. Foto P. HUMMELISCK, 
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Plotseling scheurde dan de grond open en een groote stofwolk spoot op, gevolgd 
door een doffen knal. Een regen van steenen werd in de lucht geslingerd, waarvan 
er sommige in 't kanaal neerplonsten. De grond dreunde en trilde onder onze voe
ten; groote stukken maakten zich los en schoven naar beneden of donderden de 
helling af. Nu begon men de mergel in kipkarretjes te scheppen, die hun inhoud 
vliegensvlug leegden in de schepen, welke in 't kanaal gereed lagen. 

Na al deze werkzaamheden gadegeslagen te hebben, daalden we af naar het bo
venste terras. Na hier wat gezocht en geklopt te hebben gingen we langs een smal 
trapje naar beneden, om van daar de steile wanden in oogenschouw te nemen. Hoog 
boven tegen den loodrechten krijtmuur zagen we de sporen van den ouden, eertijds 
zoo beroemden Wilhelminaweg. In de benedenste lagen zag men zeer duidelijk de 
horizontale vuursteenbanden loopen. Ik telde op een hoogte van 10 M. niet minder 
dan 14 vuursteenbanden, van 10 tot 20 c.M. dik. 

Onze vondsten waren nogal 
aardig. Uit het bovenste krijt 
zonder vuursteenen beitelde ik 
een paar mooie gave gryphaea's 
(Ostrea vesicularis Lam.) die daar 
in groot aantal voorkwamen. 
Behalve eenige belemniten (Be-
lemnitella mucronata) vond ik 
in de bovenste bryozoënlaag nog 
een gebold, ruitvormig, steenhard 
voorwerp. De bolle kant was 
glad en had een glanzendzwarte 
kleur; aan de binnenzijde was het 
zeer poreus. Na zuivering met 
zoutzuur veranderde het glim
mend zwart in dof grijs. Het is 
waarschijnlijk een beenfragment van een of ander groot reptiel. Van de werklieden 
konden we tegen een kleine vergoeding ook een en ander te pakken krijgen. We 
bemachtigden o.a. drie zeeëgels (Hemipneustis radiatus), een voluta (Voluta 
deperdita Goldf.), een Crassatella, en twee vola's (Vola quadricosta). Een hunner 
vertelde ons, dat hij kort geleden een kaak met tanden had gevonden. Hij had ze 
thuis in Heerlen en wist het ding niet te beschrijven. Ik vermoed dat de „kaak met 
tanden" een groot exemplaar van Ostrea pectinata Lam. is, die men met een beetje 
fantasie wel voor een onderkaak met tanden kan houden. 

Fig. 3. Valuta deperdita Goldf. Ostrea (Gryphaea) vesicu
laris Lam. groeve „Lichtenberg." 

'/a nat. gr. 22/4 '24, Foto P. HUMMELINCK. 

Den volgenden dag besloten we de ontsluitingen te gaan zien, die op de kaart 
van Uhlenbroek staan aangegeven, op de West-helling van den Pietersberg. Onze 
weg voerde ons langs 't oude Fort St. Pieter, door 't schoone Jekerdal. We be
klommen en onderzochten de mergelrotsen en waagden ons in de stikdonkere gangen. 



io6 DE LEVENDE NATUUR. 

Plotseling stonden we voor een groote mergelgroeve. Twee dikke transportkabels 
liepen dwars over 't St. Pietersberg plateau, en verbonden de groeve met het ka
naal naar Luik. Het was een prachtige groeve, er waren profielen zooals een amateur 
geoloog het zich maar wenschen kan (fig. i ) . Uit informatie bleek ons, dat het de 
groeve van de N. V. St. Pietersberg was. De zaak lag sinds jaren stil; voortgezette 
exploitatie was echter te wachten. 

We zochten hier tot 's middags 3 uur, en zagen onze moeite rijk beloond. Vooral 
de bryozoënlaag was prachtig. Vrijwel alle ons bekende soorten waren vertegenwoor
digd, vooral waren er veel „sterrekens" (Siderolithes calcitrapoïdes d'Orb. en Si-
derolithus (Calcarina) laevigatus) en talrijke stekels van zeeëgels (Cidaris coronata, 
C. grandaevus; C. vesicularis), kokerwormen (Serpula gordiales Goldf. en kalk-
wieren (Lithothamnion mamillosum). Ook vond ik nog twee zeeëgels, een op een 
vuursteenknol en een in den mergel; eenige fragmenten van een groote Ostrea. 

(Ostrea (Exogyra) pectinata Lam); 
eenige belemnieten (Belemnitella mu
cronata); een Spondylus; een slotfrag-
ment van een schelp uit 't geslacht 
Perna; eenige turritella's en een paar 
mooie exemplaren van Cardium 
Becksi, Lima semisulcata en L. canali-
fera. We liepen den berg nu dwars 
over, met het doel nog even de groeve 
bij de ruïne Lichtenberg te bezoeken. 
Plotseling, toen we er in 't minst niet 
op verdacht waren, stonden we voor 

Fig. 4. Turriteiia's in mergel van Gouihom. een derde mergelgroeve. Deze was a a n 

juli '22 'u nat. gr. Foto p. HUMMF.LINCK. a i i e zijden door hooge wanden be
grensd en daardoor indrukwekkender 

dan de andere twee. Op een terras stond een roestige kraan, de gele wanden waren 
verweerd; deze groeve is ongetwijfeld reeds jaren verlaten. We vonden hier eenige 
belemnieten, een mooie Hemiaster prunella en een prachtige versteende spons 
(Elasmostoma consobrinum). Er lagen ook talrijke conglomeraten van Burnot. 

Een holle weg voerde ons naar de aanlegplaats van de „Mergelmaatschappij St. 
Pieter." We bezochten nog even de eerste ontgraving en wandelden toen een eind 
langs de Maas naar de Belgische grens, langs de geologisch zoo bekende herberg 
„De Roode Haan." 

Toen ik in Juli 1922 deze streek bezocht vond ik bij den ingang van de St. Pieters-
berg-grot een haaientand (Corax), glanzend, als gepolitoerd, en bewonderde ik ook 
de daar toen nog aanwezige geologische orgelpijpen. 

Donderdagochtend bezochten we het Nat. Historisch museum, waar de conser
vator, de Heer Jos. Cremers zoo goed was, ons persoonlijk rond te leiden. 
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Om een uur vertrokken we naar Epen, waar we half vier aankwamen. Onze eerste 
schreden voerden ons naar de grind en vuursteengroeven, waarvan Heimans ons 
wonderen had verteld, doch dit viel deerlijk tegen. De groeven waren reeds lang 
verlaten en reeds half dichtgegroeid. Er waren geen mooie profielen of fossiele beken 
meer te zien. We stapten dan ook maar weer gauw op, en zetten onzen tocht voort 
naar de „Krijtrots" bij het Onderste Bosch. Deze krijtontsluiting bestaat uit twee 
afdeelingen; Het bovenste gedeelte is een ongeveer 10 M. dikke, sterk glauconiet-
houdende laag, behoorende tot het Maas-
trichtsche Krijt. Een monster van dit krijt, 
door mij medegenomen, bevat ongeveer 16% 
glauconietzand en bijna 4 ,5% zuiver glauconiet. 
Hierin komen de meeste fossielen voor. Het 
krijt is echter zoo totaal verweerd, dat er nog 
maar 2 M. steile krijtzand boven de lange puin-
helling uitsteekt. Op de foto is alleen deze 
bovenste laag te zien; de puinhelling is begroeid 
en daardoor minder duidelijk zichtbaar. 

De onderste laag bestaat uit wit Gulpensch 
krijt met weinig glauconiet en fossielen. Het is 
onverweerd maar sterk afgesplinterd en slechts 
214 M-. hoog. Het is geen natuurlijke ontsluiting 
maar de wand van een kleine krijtgroeve. Onze 
buit was als volgt: 

In 't Maastrichtsche krijt ontzaglijk veel 
sterk verweerde belemnieten, meestal frag
menten. Eenige groote (6 c.M.) schelpafdrukken 
van een platte schelp met flauwe concentrische 
ringen, een doosje van Terebratulina sub-
striata Wahl en een van Terebratula carnea; 
enkele groote fragmenten van een gryphaea-

. . . , , , , . Foto P. H U M M E L I N C K . 

achtige schelp met een omgeslagen naar binnen Fig. 5. Ca rboono i l t s lu i t i ng a a n dp Geu l . 
gebold slot, waarop soms serpula's. In 1922 vond 
ik hier een vrij gave zeeëgel. In 't Gulpensch krijt eenige Stylolithen, (geen fossiel 
maar een fossiele vorming), een kolonie kokerwormen en een paar schelpafdrukken. 

Op weg naar de „Krijtgroeve" bij het Bovenste Bosch trachtten we den volgenden 
morgen de Tertiaire grindgroeve in 't Onderste Bosch te vinden die op de kaart van 
Uhlenbroek voorkomt. We vonden ze echter niet. Een paar oude menschjes, die 
gedroogde varens verzamelden, haalden de schouders op, toen we om inlichtingen 
vroegen. Blijkbaar is deze groeve dus reeds lang verlaten en begroeid. 

Over talrijke prikkeldraad versperringen langs het Bovenste Bosch bereikten we 
nu den grooten weg van Terzieten (ook Terziet, of Reziet) die langs de Krijtgroeven 
loopt. De weg, die op de kaart van Epen en omstreken in „Uit ons Krijtland" staat 
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en langs het Bovenste Bosch loopt, was niet te vinden. De vondsten bestonden weer 
hoofdzakelijk uit belemnieten, waaronder zeer groote en gave exemplaren (tot 
12 c.M.) Het belemnietenaantal is hier, evenals bij de Krijtrots overweldigend. De 
merkwaardigste plek is wel een 3 d.M. dikke laag, ongeveer 114 d.M. onder de op
pervlakte. Deze laag bestaat bijna geheel uit belemnieten en veel ronde kalksteenen 
Verder komen er in deze laag veel andere krijtfossielen voor, o.a. Turritella's. Alles 
is echter zeer verweerd; het krijt is veranderd in een vettige, leemachtige massa, 
de belemnieten zijn zoo vergaan, dat ze in stukken breken als men ze beetpakt, 
sommige zijn door het water diep ingevreten, en de turritella's zijn zacht als boter. 

Twee jaar geleden vond ik hier in 't krijt een aan stukken gebroken schild van grijze 
kleur, 2 tot 5 m.M. dik, een weinig gebold en zonder eenige teekening. Bovendien 
trof ik toen in een met los krijt gevulde holte een aantal knaagdierbeentjes aan, 

Foto P. HUMMELINCK. 

Fig. 6. De „Krijtrots" met puinhelling bij t .Onderste Bcsch" te Epen 

waaronder een fragment van een bovenkaak met een aantal tanden en twee bekken-
beenderen. De bovenkaak is in alle opzichten gelijk aan die .van een tegenwoordig 
konijn. Ik vermoed dat deze beenderen in de opening gespoeld zijn en dat deze latei-
door krijtgruis is opgevuld. Nu echter kon ik de plek niet meer terugvinden, er was 
te veel veranderd. 

We vervolgden onzen weg langs „Auf dem Schafer", waar aan beide zijden van 
den straatweg de kolenlei te voorschijn komt. We daalden den Smidsberg af en liepen 
dwars door de weilanden naar de Geul. Hoog boven in de populieren zagen we groote 
bolvormige bossen mistletoe van enkele meters omvang, en soms vijf aan een boom. 
Vlak bij de Geul zagen we het zinkviooltje; het eerste exemplaar, dat we zagen, had 
gelobde kroonblaadjes. Aan den overkant van de Geul sopten we nu een twintig 
minuten door het kletsnatte gras, tot we de Carboonontsluiting bereikten, die door 
Heimans in „Uit ons Krijtland" zoo uitvoerig bsschreven is. 
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Hier beitelden we naar hartelust, maar het resultaat was gering. Ik vond slechts 
één fossiel, en dan nog niet eens in de kloof zelf, maar in het beekje, dat eenige tien
tallen meters verder de hoogte afbruischt. Het was een stuk harde, eenigszins ver
weerde leisteen met onduidelijken afdruk van een Sigillaria. 

En hiermede was onze tocht geëindigd. We waren versterkt in de overtuiging dat 
het voor een amateur-geoloog hoogst leerzaam is een tocht naar Zuid-Limburg 

Foto P. HUMMELINCK. 
Fig. 7. Een van de vele ontsluitingen aan 't „Onderste Bosch." 

te maken, en dat er voor niet geologen ook heel wat te genieten valt. Men kan het 
bezwaar opperen, dat bij veel bezoek de streek binnen afzienbaren tijd „leegge
plunderd" zal zijn. Dit euvel kan evenwel voorkomen worden door bepaalde ge
deelten te maken tot beveiligd eigendom van de Vereeniging tot Behoud van Na
tuurmonumenten of Nationaal Park. Natuurlijk behoort de St. Pietersberg dan als 
No. 1 op de lijst te staan. 

Vlaardingen, 10 Juni '24. P. HUMMELINCK. 

EEN MERKWAARDIGE HEIPLAS. 
't T S maar een gewone heipias, waarvan ik iets ga vertellen, van ongeveer een Hectare 

groot. Op de stafkaart is zij aangeduid als een moerassige plek. De grootste diepte is 
A in den regel slechts 1 a 2 dM. en de bodem is bijna geheel vlak. Toch staat er bijna 

altijd water. Slechts in enkele zeer droge zomers droogt de plas heelemaal uit (1911, 
1921). De aangrenzende heide ligt slechts weinig hooger. De laagte is langgerekt en laat 
zich in verband brengen met een paar andere langgerekte plassen en lage weilanden, zoo
dat het vermoedelijk een overblijfsel is van een ouden rivierloop. Ik ben nog niet in de 


