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Het weidse landschap van Droog Haspengouw, in het zuiden van
de provincie Limburg, dankt zijn ontstaan aan de krijtachtige
ondergrond, al is die goed verborgen onder een vruchtbare
leemlaag. Holle wegen, kuilen en steile hellingen vormen
vensters doorheen de afdekkende leem en bieden de kans om er
aloude Krijtlagen - dé basis voor mergelwinning - aan te treffen.
we nemen er een kijkje, meer bepaald in Vechmaal, behorend
tot de fusiegemeente Heers, en ontdekken er een boeiend stukje
Belgisch Mergelland.

Krijt en meÍgel: van bouwsteen tot telict
Vorige generaties kenden hun omgeving goed en wisten a[[es wat bruikbaar

was ten nutte te maken (Dusar & Dreesen, zooT). De Haspengouwse Krijtla-
gen bleken geschikt voor mergelwinning en werden uitgehold als grotten.

Deze'mergelgroeven' leverden grote hoeveelheden van de voornaamste

regionale bouwsteen op, mergelsteen I of Maastrichtersteen, en ook wel k[ei-

nere hoeveelheden van meer speciale bouwstenen zoals silex en tauw. Hier-

door ligt het Limburgse landschap bezaaid met historische monumenten,

waarvan de bouwstenen naar de natuurlijke gesteldheid verwijzen en cuttuur

met natuur verbinden. Tientallen mergelgrotten in het zuidoosten van Bel-

gisch-Limburg getuigen van vroegere menselijke activiteit - de laatste mer-

gelwinning is gestopt in de jaren zeventig - en ze vormen dan ook een onder-

gronds relictlandschap dat aangepast onderhoud en bescherming verdient.

Dat zal pas gebeuren als ze goed gekend zijn en bijdragen tot de identiteits-

versterking van de streek. Iedereen kent de mergelgrotten van het Maas- en

Jekerbekken, met name die van Sint-Pietersberg, van Kanne en van Zichen-

Zussen-Bolder. Ze behoren tot de fusiegemeente Riemst en vormen het Belgi-

sche verlengstuk van het Zuid-Limburgse Mergeiland (Nederland). Dat het

Mergelland zich zou kunnen uitstrekken tot de fusiegemeente Heers, waar de

kerkdorpen Horpmaal en Vechmaal (Figuur r) grotten herbergen, is minder

bekend. Deze grotten - die elk hun eigenheid hebben - verschilLen beduidend

van de bekende mergelgrotten in het Maas- en Jekerbekken (Felder Q Bosch,

zooo). We bekijken, in het lichi van conservatie en ecologisch verantwoorde

onts[uiting, de geologische erfgoedwaarde van de grotten in Vechmaa[.

Geogtafi sch en geschiedkundig overzicht
Ligging
De mergelgrotten van Vechmaal liggen in een gaaf bewaard open landschap,

op de heuvelrug die de waterscheidingskam vormt tussen Herk (Scheldebek-

ken) en Jeker (Maasbekken), op een hoogte van go tot roo meter boven de zee-

spiege[. De toegang tot de mergelgrotten is schilderachtig. De Borgstraat, een

ve[dweg die van de Sint-Martinusstraat aftakt, krijgt snel het uitzicht van een

holle weg, vanuit het dorp te herkennen als een groene lijn die de heuvel

opkruipt, en leidt tot een merkwaardige rechthoekige depressie, omgeven

r Deinditartiketbesproken'mergeL'is-conformdegeotogischeterminologie-eenzuivere

kalksteen, opgebouwd uit Los gestapeLde korrets fossielgruis, katkareniet genoemd. Deze

kaLkstenen zijn geschikt als bouwsteen (mergetsteen, Maastrichtersteen, ...).

MergeLwinning betekent dus katksteenwinning en mergetgrotten zijn kaLksteengroeven. In

cultuurhistorische context is mergeI een grondstof voor kalkbemesting van het land, ter

herstel van 'uitgemergeLde'grond. De 'MergeL van Gelinden', een gesteente dat er

helemaal anders uitziet en nooit aLs bouwsteen kan worden aangewend (Dreesen et al.,

1999), is daar een voorbeeld van. In Limburg is'merge['een vtag die vele Ladingen dekt.

Omdat de ene mergelsteen de andere niet is, wordt de steen vaak genoemd naar de ptaats

waarvan hij het best bekend is. Daarom wordt de steen uit VechmaaL - net als stenen die er

in ouderdom, samenstelting en uitzicht op l.ijken (die van Kanne, Zichen-Zussen-Bolder,

Sibbe en Valkenburg) beter lvlaastrichtersteen genoemd, naar de Kalksteen van Maastricht

waaruit hij gewonnen wordt.

door een he[ingbos, bekend als de Mergelkuilen van Hinnisdael. De grotten,

genummerd van I tot VIII, zijn gelegen langs de ho[[e weg zelf of onder de he[-

lingbossen van de Mergelkuilen, ongeveer 75o meter ten zuiden van het dorp

(Figuur z).

Figuur r. Liggingskaart ten zuiden van de dorpskern Vechmaal. De Mergelkuiten in het

centrum van het beeLd zijn omcirkeld. (downLoad Googte EaÍth)

Figuur z. Reliëfkaart van de MergelkuiLen van HinnisdaeL, op basis van het Digitaal

HoogtemodeL Vlaanderen, waarop de gedigitaliseerde grotptannen zijn ingetekend.

(bew etuing I ohan Mqtthijs, VnO)
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Bouwsteenwinning

De oudste vermelding van een groeve in Vechmaal dateert van r3o3, en is

daarmee nÍet veel jonger dan de befaamde Sint-Pietersberg. Wij weten niet of

deze vermelding betrekking heeft op de nu bekende groeven want er zijn aan-

wijzingen voor mergelwinning en sporadische instortingen op andere plaat-

sen in het dorp (Van Den Eeckhaut et al., zooT). Onrechtstreeks kan uit de ver-

spreiding van de speciale bouwsteen tauw in romaanse en vroeg-gotische

gebouwen in het zuiden van het Graafschap Loon * en met grote waarschijn-

lijkheid afkomstig uit Vechmaal of Horpmaal - afgeleid worden dat er vanaf

die tijd inderdaad bouwsteenproductie moet zijn geweest. Op basÍs van

inscripties kunnen we stellen dat de huidige mergetgrotten in de zestiende

eeuw reeds goed ontwikkeld waren (Dahten, r99z). Historische documenten

wijzen op een hoogtepunt van de mergelwinning tijdens de zeventiende en

achttiende eeuw. De laatste en dan reeds anekdotische bouwsteenwinning

dateert van 1835 voor de nieuwbouw van de parochiekerk van Vechmaal

(Dewelf ei al., r978).

Het gesteente, de Kalksteen van Maastricht, is extreem zacht en

gemakketijk bewerkbaar met zaag en beitelof met houweet, maar toch duur-

zaam zolang een gemineraliseerde katkhuid of 'caLcin'hetweke inwendige van

de steen beschermt (Dubelaar et aI.,zooí). De winning kon en mocht ultge-

voerd worden door de lokale boerenstand en was geen privilege voor gespeci-

aliseerde ambachtslieden. Anderzijds had de geproduceerde bouwsteen een

geringe commerciële waarde en kon hij enkel over land vervoerd worden, wat

het afzetgebied beperkte. Hierdoor valt misschien het hardnekkige idee-fixe

te verklaren dat de steen van Vechmaal weinig waarde had (Dewelf et al.,

1978), wat dan weer in tegenspraak staat met groteske beweringen in lokale

brochures dat de grotten tot in Tongeren doorlopen en dat de basiliek van Ton-

geren in Vechmaalse steen gebouwd is. (Wat wét klopt, is dat de basiliek van

Tongeren uit Zichense steen is opgetrokken.)

De kalksteenontginning kon niet overal gebeuren. Vooreerst waren er

toegangen nodig, van waaruit de exploitatie verder ondergronds kon verlo-
pen. Er werd dus geen landbouwgrond afgegraven- Dit was de meest econo*

mische werkwijze in een tijd dat spierkracht de voornaamste energiebron was

en derhalve het landschap nog niet geteisterd werd door overmatig grondver-

zet. De deklagen moesten weI voldoende afs[uitend zijn voor infiltrerend

regenwater en het grondwaterpeiI moest zodanig diep staan dat droge win-
ning van de afbouwwaardige laag mogelijk was-

Van arena over champignonkwekerij en stoÍt tot vleermuizenparadijs

Na de reguliere bouwsteenwinningverloren de grotten hun betekenis. Er ble-

ven wel steeds bezoekers komen. De grotten vormden de arena voor spel of
heuse dorpsgevechten (geëvolueerd tot de alcohol- en drugparty's van van-

daag). Eind negentiende en begin twintigste eeuw waren de'grottes defimal'
nog een opwindende toeristische attractie, maar in latere tijden ontraadde

het gemeentebestuur Íeder bezoek om veiligheÍdsredenen.

Tussen de jaren dertig en vijftig van de twintigste eeuw werd de champignon-

kweek er met wisselend succes toegepast. Dit heeft nog sporen nagelaten:

waterbakken, dammen, nagelrijen in de wanden, verluchtingskokers, evenals

afgeschuinde pilaren ter vergemakkelijking van het transport.

Groeven bieden ook ruimte voor afval. De gemeentelijke stortplaats in de

WaterkuiI behoort weliswaar tot het verleden, maar klein gevaarlijk afval is op

verschillende plaatsen, onder andere via de verluchtingskokers, in de grotten

terechtgekomen. Dit is des te bedenkelijker als we weten dat hier de water-

laag wordt gevoed die +oo ooo Limburgers van hun drinkwater voorziet.

Welkome bezoekers zijn vleermuizen, die er komen overwinteren. De mergel-

grotten van Vechmaal vormen een van de betangrijkste vleermuizenhabitats

in Vlaanderen. Dit dient in bestemmings- en onderhoudsptannen zeker een

aandachtspunt te zijn.

Algemeen kan gestetd worden dat de mergelgrotten van Vechmaal momen-

teeI eerder als een curiosum beschouwd worden, en geen wezenlijke bijdrage

leveren tot de opwaardering van het [andschap, de identiteitsversterking van

het dorp of de toeristisch-recreatieve attractiviteit van de streek.

Ontstaan van de mergelgïotten:
mijnbouwkundige kenmerken
Doolhof

De mergetgrotten bestaan uit een ogenschijnlijk chaotisch netwerk van gan-

gen. Toch zit er een systeem in. Boeren die deze gangenstelsels delfden, gin-

gen uitgekiend te werk. Ze haalden rendementen waar geschoolde mijnbouw-

kundigen nauwelijks tegenop konden. Verschillende afgravingstechnieken

werden toegepast naargelang de kwaliteit van het gesteente en de stabili-

teitsrisico's. Deze zijn nog goed herken baar in de vorm en de bewerki ng van de

wanden en het dak. Ze zijn typisch voor de meeste mergelgrotten (Breu[s,

1se4).

De kalksteen van Nekum en die van Meerssen

Er komen Ín Vechmaal z verschillende laagpakketten Maastrichter kalksteen

voor: de Kalksteen van Meerssen als jongste of bovenste laagpakket en de

Kalksteen van Nekum als ouder, onderliggend laagpakket (Indeherberge et

al., 1996; Dusar et al., zoo5).

De Katksteen van Nekum bestaat uit zachte, fijnkorrelige katkareniet die

geschikt is als bouwsteen. In deze laag werden 'blokken gebroken' tussen

hardere, niet verzaagbare scheidingslagen, zoals fossielgruislagen, hard

grounds 2 en vuursteenbanken. Werken met de zaag resulteerde in galerijen

van doorgaans 3-4 meter breed en 2-6 meter hoog met rechte wanden waar-

in de vorm van de blokken goed herkenbaar is. B[okbrekers gebruikten ook

houwelen, die waaiervormige slagsporen nalieten, en stootbeitets, die korte,

rechte steeksporen in de scheidingslagen (ongeveer 5 centimeter breed en zo

centimeter [ang) boorden. Dit soort van groeven komt voor rond de Merge[-

kuiten (Figuur 3).

Langs de Borgstraat, in de Waterkuil en grot VIII komt de Kalksteen van

Meerssen voor. Deze laag bestaat uit kalkareniet met wisse[ende korrelgroot-

te en hardheid, en is ongeschikt als bouwsteen, want enerzijds moeilijk te

bewerken en anderzijds niet weervast. Ontginning van deze laag is enkel nut-
tig voor kalkbemesting. De productie van kalkgruis gebeurde met houweel of

pik. De pik liet waaiervormige sporen na op de wanden en zorgde eveneens

voor boogvormige doorsneden van de gangen (Figuur a). In de Mergelkuilen

werden de gangenstelsels, die voor bouwsteenproductie in de Kalksteen van

Nekum gedolven warenr verder uitgediept en gedeeltelijk ondermijnd. DÍcht

bij de toegangen werd roofbouw toegepast, dit wil zeggen dat de pilaren die

nodig zijn voor het steunen van het dak en het verdelen van de gesteentedruk

werden verkleind- Deze praktijk verhoogt het risico op instortingen.

De doorsnede van de gangen is aangepast aan het effect van de druk-

ontlasting in het gewelf. Wanneer het dak bestaat uit een dun pakket zachte

lagen volgt het profiel van de gang een drukontlastingsboog. Een vlak dak

komt enkel voor in diepere gedeelten van de grot, waar ook het dekgesteente

dikker wordt en er een hardere laag aanwezig is die voldoende 'taai' is (en

daarom door de blokbrekers'tauw'werd genoemd) om een meterslange, hori-

z Hard. ground. is de geotogische term voor een hardere katksteenbank tussen zachtere lagen,

die ontstaat door verdichting van de toenmalige zeebodem bij tangdurige

sedimentatiestiLstand. Het is zodoende een scheidingslaag tussen verschi[[ende

gesteentepakketten . De hard ground wordt gekoLoniseerd door organismen die een stevige

bodem nodig hebben en ondermijnd door gravende organismen. Een quasi gelijktijdige

opbouw en afbraak van de hard. ground.s resuLteert in een ogenschijntijk chaotische

stapeLing van griLLige, donker gekleurde banken en steenbrokken met duidetijke

graafgangen,van afgeronde en verweerde kaLkwieren en macrofossielen met

grootÍoramini[eren of mosdiertjes.
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Figuur 3. Rechthoekige doorsneden van gangen in het diepere gedeelte van de Grote Kuil,

waar vrijweI geheeI de Katksteen van Nekum ontgonnen is. (JotoDavidDeRoest)

zontale overbrugging te verwezenlijken. De taaiste laag wordt gevormd door

de Horizon van Caster, een tauwlaag, eigentijk een hdrd ground, op de schei-

ding tussen de Kalksteen van Meerssen en die van Nekum.

Toen, nu en later
De mergelexploitatie was zeer efficiënt: tot 8oy. van de goede laag is ontgon-

nen. De overige 20% blillt achter als stutten. De pilaren staan niet te ver uit

etkaar om de drukkrachten te kunnen opvangen en zijn net groot genoeg om

het gewicht van het dak te dragen, ondanks de geringe sterkte van het

gesteente. Vermoedelijk zijn er bij de ontginning geen instortingen of andere

ongevallen gebeurd. Maar succesvo[[e ontginning draagt in zich de kiemen

van verval. Door 'kruip', Iangzame bodembeweging in de richting van de min-

ste druk, gaat het dak doorzakken en beginnen de pilaren langzaam te scheu-

ren (Bekendam, rgg8). Na verloop van eeuwen resulteert dit in een verminde-

ring van de stabiliteit en een vergroot risico op instortingen. Zonder conserve-

ringsmaatregelen hebben de grotten niet het eeuwige leven, maar mits
gepaste maatregelen kunnen wij ze nog generaties lang behouden.

Geologische erfgoedwaarden

De mergelgrotten van Vechmaal zijn kunstmatige ontsluitingen van gesteen-

ten uit het Krijttijdperk. Het resuttaat van tal van geologische processen is er

waar te nemen, in combinatie met mense[ijke en biologische processen (mijn-

bouw en habitatcreatie). Dit betekent een toegevoegde waarde voor de [and-

schapsontwikkeling. Daarom werden de grotten opgenomen in de tljst van de

interessantste geosites in Limburg, waar geoconservatie kan bijdragen tot
duurzame sitebescherming (Dreesen et al., zoot).

De mergetgrotten van Vechmaal vormen niet a[[een door hun excen-

trische ligging maar ook door hun aparte geologische geschiedenis een bui-

tenbeentje ten opzichte van de mergetgrotten in het'eigentijke Merge[and'
(de groeven van Sint-Pietersberg, Kanne en Zichen-Zussen-Bolder). Die bij-

zondere geschiedenis, beginnend bij de afzetting van de Krijtlagen, wordt
hieronder toegelicht.

In Vechmaal is de diepte van de exploitatie zeer gering, wat tot mijn-

bouwkundige aanpassingen en een afwijkende keuze van de geéxploiteerde

[agen heeft geleid. ook zijn er de jongste lagen van de Kalksteen van Maas-

tricht uitgebaat. Deze treden pas terug aan de dag op het Plateau van Caester

en de insnijding van het Albertkanaal ten noorden van Kanne. Voorts telt
Vechmaal veeI meer sporen van de afdekkende tertiaire lagen , van latere tek-

tonische verstori ng en karstwerki ng.

De hoge aardwetenschappelijke waarde is te danken aan de geologi-

sche processen die zowel tot het ontstaan van het gesteente hebben geleid als

tot de latere verstening, vervorming en verwering. Het heeft ook te maken

met de wijze waarop de groeve-exploitant met de resulterende eigenschap-

pen van het gesteente is omgesprongen, waardoor er zich sinds enkele eeu-

wen een nieuwe omgeving heeft gevormd (Dusar ef al,, zoo5). In concreto

gaat het om de volgende fenomenen,

- Geologisch kijkvenster op Maastrichts tuJkrijt, meer bijzonder op de Jossiekijke
z jongste leden ervan, deKalksteen van Meerssen en die van Nekum.De

stratigrafische verschi[[en tussen de fijnkorreIige, vuursteenhoudende

kalkarenieten van Nekum en de grofkorrelige kalkarenieten methard
grounds van Meerssen zijn zeer duidelijk. De hard ground van Caster,

gÍdshorizon voor de grens tussen Nekum en Meerssen, is op fantastische

wijze ontsloten in de Waterkui[ (Figuur 5). De fossielgruislaag 3 van

Kanne, in de top van de Kalksteen van Nekum, vormt een gidshorizon in

de grotten rond de Mergelkuiten (Figuur 6).

- Sedimentopbouw van krijtgesteenten door opstapeling van fijn vergruisde

is. (fotoDavidDe\oest) stormen, wat zich in de Krijtzee concretiseert in verkatkte skeLetdelen van organismen.
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kalkskeletten ón met talrijke goed herkenbare fossielen (Det'our et aL., tgg4;

Indeherberge et al., 1995): twee 'hemipneustes-niveaus', concentraties van

zee-egels (tot ro centimeter groot!), komen rond de Horizon van Kanne

voor. Grove fossielgruislagen, voornameIijk opgebouwd uit buisjes van

kalkkokerwormen maar soms ook uit grote concentraties zee-egelschalen

en schelpen, nemen opwaarts in aantal en omvang toe in de Kalksteen

van Nekum. In de Kalksteen van Meerssen zijn verschi[[end e hard. grounds

te zien. Met behulp van een binoculair kan het fijnere fossielgruis

('mesofielen') aan verschillende fossielgroepen toegewezen worden. Zo

kan men de verschillende ecosystemen die elkaar tijdens de afzetting van

de Krijtlagen hebben opgevolgd, karakteriseren (Felder, r98r en zoor).

Tektonische verschijnselen met rekbreuken en geassoci eerde spLijtvlakken

(diaklazen): deze ontstaan onder geringe druk, dichtbij de oppervlakte
(Figuur 5).

KarstJenomenen als i ndicatoren voor Jossi ele, ndtuur\j\e grotv o rming,

aangesneden in een arttfcieeL ondergronds milieur kenmerkend zijn de

geologische orgeIpijpen, dolines ('inzakkingsholtes'), freatische gangen

en opgeloste splijt- of laagvlakken met alveolen (Figuur 5,7).

Figuur 5. Caster hard ground, als grens tussen de Katkstenen van Meerssen en Nekum,

herkenbaar aLs een donkere band, onrege[matig veruormd door bioturbatie. De hard ground

wordt doorsneden door een heLLend breukvtak (bteke dwarslijn) waarLangs het gesteente

door tektonische kracht neerwaarts gesleurd is; Waterkui[. (fotoDavidDeRoest)

Geologisch kijkvenster op tertiaire formaties, bewaard als doLines oJsoms dls

breukopvulling: typerend is het fijne ptakzand van Grimmertingen

(Formatie van Sint-Huibrechts-Hern) en de MergeIvan Ge[inden

(Formatie van Heers) (Figuur 8).

Venster op het grondwater, met informatie over de hardheid van het water, de

jaarl4kse en meerjarige schommelingen van de grondwaterspiegel, d.e

hervoeding en de vervuitingsrisico's. De combinatie van hard grondwater

met een microklimaat, typisch voor grotten, geeft aanleiding tot vorming
van drijvende calcietkristallen, die vooral in de WaterkuiI zeer opmerkelijk
zijn (Figuur 9).

Associatie met de natuurlijke bouwstenen JtA.aastrichtersteen, silex en tauw in

de historische monumenten van het Land van Loon (vooral de Jusiegemeenten
Borgloon,Heers enWeLlen). De silex uit de mergelgroeven van Vechmaal

(en vermoedelijk ook Horpmaal) is grofkorrelig en kalkhoudend, in

tegenstelling tot de gebruiketijke silex, gewonnen uit het Krijt van Lanaye

(Ternaaien) in de Jeker- en Maasvallei. Kenmerkend zijn de enigmatische,

ronde verkleuringen, vermoedelijk ten gevolge van een fossi[isatieproces.

De bouwsteen tauw is de verkieze[de variéteit van de fossielgruislagen in

Figuur 6. FossietgruisLaag van Kanne, een lichtjes verharde horizon en matig doorlatende

laag waarop na de aízetting van de Krijttagen karstoplossjng ontstond, herkenbaar aan de

alveolen, uithottingen ontstaan in het freatische grondwater; Champignonskui[.

(foto LucWillems)

Figuur 7. Karstverschijnselen, leeggetopen geotogische orge[pijp, optossingsholte onderaan

een doline die cirkelvormig verdiept wordt en gevutd met inzakkend onoplosbaar residu en

afdekkende Lagen; G r ote Kuil. (Joto leroenVerspreet)

Figuur B. Instortingszone, vermoedetijk van een doline die gevuld was met Tongeriaanzand

(herkenbaar aan de groene kteur) met dakbreuk (grote, bteke blok katkareniet). De

boomwortels tonen aan dat de oppervtakte niet veraf is; Champignonskuil. (Joto MichielDusdr)
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en om de Horizon van Kanne. Vooral de ve[e, opgeloste fossielen van

voornamelijk kalkkokerwormen en gastropoden va[[en op (Dreesen eÍ al,,

zooz).In de mergelgroeven kunnen deze bouwstenen nog in siltr worden

waargenomen (Figuur ro).

AL deze fenomenen zijn ondergronds beter waar te nemen dan bovengronds,

waar de onts[uitingen kleiner zijn, blootstaan aan erosie en overwoekerd wor-

den door plantengroei.

Natuurbescherming
De gecombineerde site van de Mergelkuilen en de holle weg van de Borgstraat

wordt van oudsher beschouwd als een esthetisch en botanisch zeer waarde-

vol landschap. Het is sinds 1985 als landschap beschermd onder de benaming

'Grotten van Henisdaal (of, later: Hinnisdae[)'. Deze site en haar omgeving van

akkerland zijn erkend als ankerplaats van het Haspengouwse landschap.

Hierbij dient opgemerkt dat de mergelgrotten op zich voor de landschapsbe-

scherming geen roI hebben gespeeld- De grotten zijn weI onrechtstreeks

beschermd als woon- en schuilplaats van vleermuizen. De feitelijke erkenning

als vleermuizenreservaat en de plaatsingvan hekken voor de ingangen van de

WaterkuiI en de Grote KuiI genieten echter geen juridische erkenning als

natuurreservaat. Dit vormt nochtans geen beletseI om dit unieke gebied als

dusdanig te beheren. De gemeente Heers heeft daartoe reeds op rz januari

1993 een 'onderhandse overeenkomst van recht van erfpacht' afgesloten met

de Bond voor Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) - ondertussen Natuurpunt -

om het natuurbeheer te verzorgen. Dit gebeurde in eerste instantie via een

samenwerkingscontract tussen de BNVR en de plaatselijke Vleermuizen-

groep. Op z8 mei rgg8 werd deze overeenkomst aangepast door de aanstelling

van een medeconservator van de natuurvereniging'De Herk Heers' om de

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de plaatselijke natuurvereniging

te vergroten en om de gemeente een lokaal aanspreekpunt te geven. Deze

natuurvereniging is een afdeling van Natuurpunt.

Voorts blijft de eigenaar van de bovengrond, die tevens eigenaar is

van de groeve, verantwoordelijkvoor het in stand houden van de vleermuizen-

biotopen en hun natuurlijke omgeving. De eigenaar draagt ook verantwoorde-

tijkheid bij schade en ongevallen, bijvoorbeeld door instortingen, en dit zolang

er aan derden geen vergunningen voor toeristische exploitatie zijn verleend.

Die zijn er niet, uit veiligheidsoverwegingen, op advies van de Studiegroep

Ondergrondse Kalksteengroeven (SOK). Wel zijn er ooit, bij de opmaak van de

gewestplannen (Cuppens, r968), suggesties in die richtinggeweest. Het is dan

ook begrijpetijk dat de eigenaars, in casu de gemeente Heers (de grotten langs

Figuur 9. Drijvende samengekLonterde calcietkristatten op het grondwater, aanwijzing voor

hard katkrijk water en CO2-ontgassing; Waterkui[. (fotoJeroenVerspreet)

de Borgstraat waaronder de Waterkuil) en een privé-eigenaar (de Mergelkui-

len), geen belang hebben bij wilekeurig, ongecontroleerd en vooral onverze-

kerd bezoek. Beperkt bezoek onder bege[eiding, voor natuurwetenschappetij-

ke observaties of omwille van de jaarlijks herhaalde vleermuizentellingen,

wordt gedoogd.

De eigenaars zijn dus enkeI verplicht de vleermuizenbiotoop in stand

te houden en de hellingbossen te onderhouden, niet om bezoekers toe te
laten. Aantasting van het natuurlijke, ondergrondse milieu door vervuiting en

beschadiging komen desondanks toch voor, en kunnen gedeeltelijkvermeden,

gedeeltelijk hersteld worden. Ook natuurlijke degradatie vormt een ernstig

risico. Dit kan verschi[[ende vormen aannemen, zoals:

- uitvloeiing van leem uit vroegere instortingstrechters of do[ines,

aangesneden bij het delven van de galerijen;

- onderwater lopen van de groten modderstromen die tot opvu[[ing

leiden, door afspoeling van regenwater en akkererosÍe, wat vooral in de

ChampignonskuiI een probleem is;

- kteinere en sterk gelokaliseerde instortingen van het dak door neerkomen

van gesteente uit de drukontlastingsboog boven de galerijen;

- grotere dakbreuken door langzame kruip en bezwijkende pilaren, met

vooral de Grote KuiI als risicogebied ten gevolge van roofbouw voor

kalkbemesting (één pilaar vertoont a[ een zand[opervorm, voorbode van

een toekomstige instorting.)

Behoudsmaatregelen zijn goed voor zowel het instandhouden van de vleer-

muizenbiotoop als voor menselijke bezoekers. Ze behoeden de geosite voor

verval. Maatregelen kunnen op verschillende wijzen genomen worden, zowel

kleinschalig als grootschalig. Kleinschalige maatregelen, uitgevoerd onder

toezicht van de conservator, omvatten de opruiming van de zichtbare vervui-

[ing of verbetering van de afsluiting. Structurele maatregelen omvatten de

Figu ur ro. Harde, gedeettelij k verkiezelde tauwbank, ontwi kkeld i n een fossietgruisLaag

opgebouwd uit kaLkkokeruormen (serputa's) in de gele kalkareniet; Grote Kuit. (fotoDavidDeRoest)
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beheersing van akkererosie en modderstromen, gecontroleerde kap (ontwor-

telende. bomen zouden een van de voornaamste oorzaken van dakbreuk kun-

nen zijn, daar waar het steendak nog erg dun is, zoals onder het hellingbos) en

beperking van het zwaar vervoer boven de grotten wanneer de bodem water-

verzadigd is (de meeste instortingen gebeuren tijdens het voorjaar). Meer

gespecialiseerde maatregelen omvatten jaarlijkse controle van dakbreuk en

scheuren (grootschalige instortingen kondigen zich doorgaans aan door ktei-

nere bewegingen) evenals het stutten van de instortingsgevarenzone in de

Grote Kui[ (Figuur rr). Bij nietsdoen gaat de degradatie versneld verder. De

kans op een menselijk ongeval Ís echter zeer klein bij zorgzaam bezoek en

regelmatig toezicht: het va[[en van stenen uit de drukontlastingszone gebeurt

zeer plaatselijk en is zelden of nooit waargenomen. Een domino-effect en bij-

behorende schokgotf bij pitaarbreuk valt niet te vrezen in de situatie van Vech-

maa[, waar het dak dun is en de gesteentedruk [aag, in vergelijking met de

grotten van Kanne of Zichem-Zussen-Bolder.

Cultuur- en natuurtoerisme
De mergelgrotten zijn redelijk goed bekend bij de dorpsbewoners. Bovendien

intrigeren ze toeristen op rondreis in Haspengouw. De grotten kunnen echter

niet onbeperkt voor bezoek worden opengestetd. Bescherming is nodig voor

zowel het behoud van de integriteit en de geologische en biologische waarde

als voor de veiligheid van de bezoekers. De kalksteenwanden zijn zacht,

kwetsbaar en gevoe[Íg voor vandalisme (graffiti) of verzamelwoede (uitkap-
pen van fossielen). Dit beschadigt de oorspronkelijke exploitatiesporen, fos-

sielen verdwijnen, de esthetische waarde wordt aangetast, het miIieu vervuilt,

de stabiliteit daalt en duurzaam behoud is moeilijker. Verstoring van de vleer-

muizenpopulatie door lawaai, rook of aanraking is niet goed. De toegangs-

poorten zijn weIiswaar beveiligd door vleermuisvriendelijke roerhekken, maar

deze zullen ongenode tweebenige gasten niet tegenhouden. Nazicht op

beschadiging of scheurvormin g, opruiming van afval en ontrading van onge-

wenst bezoek zijn dus nodig. Vermits het beheer en onderhoud van de onder-

grondse groeven door geen van de betrokken partijen op professionele wijze

kan worden uitgevoerd, is hier een controletaak weggelegd voor gidsen en

andere regelmatige bezoekers met meldpunt bij de conservator.

Omwi[[e van de eigendomsstructuur moet het gewone toeristische

bezoek zich beperken tot de Waterkui[, gemakketijk bereikbaar langs wande[-

weg en gelegen op gemeente-eigendom. De andere mergelgrotten liggen op

bejaagd privaat domein en zijn langs de openbare weg niet bereikbaar. De 3

portalen van de Waterkuil laten voldoende daglicht instromen om bezoekers

over korte afstand zonder verlichting of beschermende ktedij in de grot toe te

laten. Zo krijgen de bezoekers in het halfduister een impressie van het onder-

aardse gangenstelsel en kunnen ze de geologische opbouw, de afbouwtech-

niek, het grondwater, het microklimaat en de vleermuizenbiotoop waarnemen

zonder veeI overlast te veroorzaken.

Omwi[[e van de veiligheidsrisico's is enkel bezoek onder begeleiding aan te

raden. In de WaterkuiI zijn de risico's op instortingen het kleinst. Toch valt ook

daar door drukontlasting af en toe een blok uit het dak. Dieper in de grot vor-

men de grondwaterspieget (bij hoge waterstand) en de glibberige en kleverige

kalkmodder (bij tage waterstand) een effectieve barrière tegen ongeleid

bezoek.

Zachte recreatie, wandelen door gave cultuurhistorische landschap-

pen, vol respect en bewondering voor de werken van mens en natuur, trekt in

deze jachtige tijden steeds meer mensen aan. Het landschap rond Vechmaal is

een verademing voor lichaam en geest. Het Regionaal Landschap Haspen-

gouw en Voeren (www.rlh.be) promoot de bewegwijzerde landschapswande-

ling'Heks', waarvan de oranje wandelroute van 6 kilometer langs de WaterkuiI
passeert. Bij de ingang van de grot is er een picknickp[ek. Er is ook een info-

bord, weliswaar te hermaken. Het Fietsroutenetwerk Limburg maakt geen

gebruik van de ho[[e weg maar brengt de fietsers wel tot aan het begin van de

Borgstraat, op een boogscheut van de Mergelkuilen.

Hoeveel meer zu[[en de wandelaars niet meedragen van hun tocht wanneer ze

ook een glimp kunnen opvangen van de geheimzinnige onderaardse wereld?

Voor wie er meer over wiI weten of onder begeleiding van een gids deze tocht

wiI maken, is er informatie beschikbaar (Du sar et aL., zoo5). Die spitst zich toe

op de respectabele ouderdom van de rots, het ontstaan ervan als een subtro-
pisch paradijs vol onderwaterleven, de lange geschiedenis van verwering en

vervorming, de meerjarige evolutie van het grondwaterreservoir, mijnbouw en

verval, en ten slotte de nieuwe biotoop die dankzij menselijkgewroet is kun-

nen ontstaan.

blokken goed waar te nemen, boven een voor productie van katkgruis sterk uitgediepte Laag wand. De donkere opperutakken tegen het dak zijn nog de oorspronkelijk bekapte

risico. (JotoDavid Lagrou) (foto leroenlerspreet)
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Slot
De mergelgrotten van Vechmaal maken van dit zuidelijke stukje Belgisch-Lim-

burg een uitloper van het grensoverschrijdende Mergelland. In tegenstelling
tot de mergelgíotten in de fusiegemeente Riemst [iggen de mergelgrotten van

Vechmaal in jongere Krijtlagen, vlak onder de oppervlakte, met de voeten in

het water, en met een geheel ander risicoprofiel. De exploitaties zijn kleiner in

omvang, zijn vroeger gestopt en de impact op het lokale leven en de [and-

schapsbeleving is minder uitgesproken. Er is bijvoorbeeld maar één verhaal -
'Heks'van jeugdschrijver Lod Lavki - met de Vechmaalse mergelgrotten als

decor.

Toch heeft de eeuwenoude ontginning van Maastrichtersteen, silex en tauw
nog haar stempeI gedrukt op het Haspengouwse bouwkundige erfgoed.

De mergelgrotten van Vechmaal vormen een bijzondere geosite, een kijkven-

ster op unieke geologische en hydrogeologische fenomenen en mijnbouwkun-

dige exploitatietechnieken. Bovendien huisvesten ze vleermuizen: deze grot-

ten blijken een biotoop van formaat. Vee[ van dit a[[es is uniek of komt elders

in het Merge[[and op mÍnder opvallende wijze voor.

Tegetijkertijd brengen talrijke sporen van afbraak en verval de vergankelijk-
heid van dit natuurlijke mÍlieu Ín beeld. Dit begon reeds kort na het ontstaan
van de Krijtlagen 65 miljoen jaar geleden. Stukje bij beetje verdwijnen nu ook

de door de mens gegraven groeven. Het gros van de mergelgrotten is echter

nog gezond en zal d us nog wel een aantal eeuwen trotseren.
De mergelgrotten op zich zijn níet beschermd. Wé[ beschermd zijn het [and-

schap waarin ze liggen, én de vleermuizenbiotoop. Conserveringsmaatrege-

[en zijn er mogelijk. Enkel de grot'Waterkuil' behoort tot het publieke domein

en [igt langs een populaire bewegwijzerde wandelweg.

Een zachte recreatieve ontwikkeIing is aangewezen. Gecontroleerd bezoek tot
aan het waterfront biedt de mogetijkheid tot milieu-educatie, verhoogt de

intensiteit van de landschapservaring en draagt bij tot de appreciatie van deze

bijzondere pareI van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
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