
OKTOBER	MERGELMAAND	2016	
'VALKENBURGSE	ONDERWERELD'	

	
 

Voor de negende achtereenvolgende keer organiseert de 
Vereniging Mergel.nU de ‘Oktober Mergelmaand’. 

 
Valkenburg heeft een mooie omgeving en rijke geschiedenis; het is een 
bijzonder stadje met kasteelruïne, stadswallen, stadspoorten, huizen en 
gebouwen van honderden jaren oud of heel nieuw. Mergelgroeven leveren 
(nog!) het materiaal dat Valkenburg tot mergelstad maakt: gebouwd op 
mergel, van mergel. Het mergelgesteente is ontstaan in een periode dat 
grote delen van het Europese continent behoorden tot een grote oceaan, 
zo'n 100 miljoen jaar geleden. 
 
 
 
 

 

 Voor alle activiteiten gedurende de 
Oktober Mergelmaand kijk op 
www.Mergel.nU 

 
 



 

 In deze zee leefden 
allerlei organismen, 
variërend van kleine 
gewervelde diertjes 
tot de gevreesde 
Mosasaurus.  
Deze eencellige 
kalkalgjes zakten 

 
 
als ze dood waren 
naar de bodem. 
Slechts het skelet 
bleef over en na 
miljoenen jaren van 
restanten van 
afgestorven zee-
dieren ontstond een 
tot honderden 
meters dikke laag 
zacht sedimentge-
steente. 
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65 miljoen jaar geleden trok de zee zich terug en kwamen de 
kalkafzettingen aan de oppervlakte te liggen. Werd de mergel eerst aan 
de oppervlakte (dagbouw) gewonnen, in de middeleeuwen begon men de 
mergel ondergronds te winnen. 
 

 

 In de grotten 
(groeves) met 
kilometerslange 
gangenstelsels 
loop je door de 
bodem van de 
vroegere zee! 
In de oktober 
mergelmaand 
2016 zijn er 
vele activiteiten 
te beleven in 
deze 
'Valkenburgse 
Onderwereld'. 
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ACTIVITEITEN IN OKTOBER MERGELMAAND 2016 

 
• ST. ROSA MERGELWANDELING: 

* Zondag 2 oktober 2016 mergelwandeling in de omgeving van Valkenburg 
en het Geuldal met prachtige vergezichten, hellingbossen, holle wegen en 
bovengrondse mergelgroeves. 
Startlokaal Café Aan de Kirk, Sibbe (Valkenburg) 
inschrijven:  € 2,50 pp, leden wandelbond: € 1,50 
Wandelafstanden: 8, 15 of 22 km 
8 km start van 08.00 uur tot 14.00 uur 
15 km start van 08.00 uur tot 13.00 uur 
22 km start van 08.00 uur tot 12.00 uur 
Harmonie St. Rosa Sibbe: www.harmoniestrosa.nl 
Jo Kikken: 06 50 20 62 35 email: info@kikken.nl 
Ben Blom: 06 46 63 36 12 email: benblom@hotmail.com 

 
• MUSEUM LAND VAN VALKENBURG: 

* Museum LvV zal een in presentatie in de vaste collectie de 'Krijttijd' 
belichten. Ook zal er in de oktobermaand een video over het ontstaan, de 
winning en toepassing van mergel getoond worden. 
* Op de woensdagen 12, 19 en 26 oktober zullen er archeologen actief zijn 
die, met hulp van bezoekers, met recente opgravingen uit de omgeving van 
Château St. Gerlach aan de slag gaan. Het werk begint met het uitzoeken, 
sorteren en selecteren van een grote hoeveelheid scherven en vervolgens zal 
alles gelijmd worden tot een kruik, schaal of bord, en in de vitrines van het 
museum getoond worden. 
* Het museum biedt een speurtocht door Valkenburg aangepast aan het 
niveau van kinderen. www.museumlandvanvalkenburg.nl 
 

• MUSEUM ROMEINSE KATAKOMBEN VALKENBURG: 
Museum Katakomben Valkenburg heeft zich met name gericht op de 
transformatie van zee naar mergel etc, maar ook het 'ondergrondse' is in het 
concept opgenomen. Ze hebben activiteiten voor het gehele gezin, maar ook 
een themarondleiding voor het grote publiek, en een videofestival voor een 
iets mee museaal publiek. Als je aanvullende vragen hebt dan hoor ik deze 
graag. Het hoofdthema wordt 'Transformatie: oude zeeën en andere verhalen 
over water' 
* ondergrondse speurtocht voor het hele gezin: Op zoek naar het 
Zeemonster! (gehele maand oktober) 
Maak een spannende tocht in een onderaards labyrint! Ga samen met de 
Romeinse Fortvnata op zoek naar het verborgen Zeemonster in dit 
ondergrondse doolhof. Het Zeemonster is de bewaker van een schat, en aan 
de hand van een geheimzinnige oude plattegrond zoeken jullie samen de 
juiste weg. Maar… je kunt het zeemonster en zijn schat alleen vinden als je 
het antwoord weet op een aantal vragen en raadsels…. 
(Achtergrond-info: Dit is een spannende en tegelijkertijd educatieve 
speurtocht, met het thema 'de oude zeeën'. De speurtocht gaat tegelijkertijd 
ook in op de mythologie, in relatie tot water. Zo moest bijvoorbeeld men de 
veerman betalen en men gaf daarom de doden dus een muntje mee in het 
graf. Dus ook het thema 'onderwereld' wordt er op deze manier bij betrokken. 
* workshop Fresco schilderen (gehele maand oktober) 



Met behulp van een plaatje gips, tools waarmee je inkervingen kunt maken en 
waterverf maak je je eigen fresco. Laat je fantasie los en maak een afbeelding 
over de oude zeeën, voordat de transformatie naar mergel en vuursteen 
plaatsvond. Welke vissen zwommen er toen rond, en welke 
onderwaterplanten waren er te zien? Of kies je liever voor een mythologisch 
verhaal, of voor een abstracte vertaling? Geschikt voor alle leeftijden. 

* 2e editie Internationaal video- en filmfestival 'End(less)' 
 
Van 15 tot 30 oktober, in de herfstvakantie, pakt Museum Romeinse 
Katakomben uit met het jaarlijks terugkerend internationale MRK videofestival, 
dit keer met de intrigerende titel 'End(less)'.  
Het is de tweede editie van een hedendaags videofestival met een internationale 
selectie van gerenommeerde videokunstenaars en filmmakers die hun visie laten 
zien op het uitdagende festivalthema, vertaald naar onderwerpen als 
'oneindigheid' en de 'circle of life', waardoor de eeuwenoude thematiek van het 
museum vertaald wordt naar de wereld van nu. De video’s zijn o.a. geselecteerd 
door Ana Frangovska (National Gallery Macedonia, curator Macedonisch pavilioen 
55e Biënnale van Venetië) en Maureen Bachaus (Museum Romeinse 
Katakomben). 
 
Het festival vindt plaats in een mystieke ondergrondse lokatie, die deel uitmaakt 
van Museum Romeinse Katakomben (MRK) in Valkenburg aan de Geul. De 
geselecteerde films worden in een oneindige 'loop' vertoond, waardoor je op 
ieder gewenst moment kan aanschuiven. Het festival is geschikt voor alle 
leeftijden: we zien poëtische, creatieve en indrukwekkende films van 
gerenommeerde videomakers, maar bijvoorbeeld ook een vele malen bekroonde 
lichtvoetige animatiefilm voor kinderen. 
 
Uit maar liefst 326 internationale inzendingen zijn de volgende video- en 
filmmakers geselecteerd: 
(in alfabetische volgorde) 
- Laura Benavides Bogota, Colombia)  
- Ariana Gerstein (New York, USA)  
- Ewa Górzna (Helsinki, Finland) 
- Phil Hastings (New York, USA)  
- Alan Holly (Dublin, Ireland)  
- Garush Melkonyan (Armenië/Frankrijk) 
- Gregor Nadzam (Blažkov, Slowakije)  
- Alex Nevill (Bristol, UK)  
- Julie Orser (Los Angeles, USA)  
- Sinisa Radulovic  (Podgorica, Montenegro) 
- Riccardo Rizzo (London, UK) 
Museum Romeinse Katakomben is een historisch Romeins museum. Dwalend 
door de onderaardse gangen ontdek je het oude Rome van de tweede en derde 
eeuw. Je daalt af naar de graven van gewone Romeinse burgers en naar de 
schitterende grafkamers van vooraanstaande Romeinen. Het videofestival is 
onderdeel van het hedendaagse culturele programma van het museum, en kan 
afzonderlijk, maar ook in combinatie met een museumrondleiding bezocht 
worden. 
 
Het festival is onderdeel van de jaarlijks terugkerende 'Oktober 
Mergelmaand'.Meer info, prijzen en tijden: www.katakomben.nl, klik op de 



button 'actueel programma'. 
https://www.katakomben.nl/ 
 
• WIM: 

* Zondag 9 en 23 oktober om 10.30 uur lezing over Mijnbouw in Zuid-
Limburg' in Museum Land van Valkenburg. www.stichting-wim.nl 
 

• FLUWEELENGROT: 
* In het najaar wordt op zaterdag 15, dinsdag 18, woensdag 19 en zaterdag 
22 oktober een avondrondleiding door de Fluweelengrot verzorgd. 
Laat je door de gids leiden door één van de oudste ondergrondse 
gangenstelsels van Zuid-Limburg. Verwonder je over de verhalen over de 
blokbrekers die eeuwenlang mergel wonnen om kastelen en kerken te 
bouwen. Leef mee met de mensen die zich in oorlogen schuil hielden en 
ontdek hun geheime plekken. Bewonder de prachtige schilderingen en 
sculpturen in de grot. Een indrukwekkende tocht… 
De temperatuur in de Fluweelengrot is constant 12 graden. Houd hier met 
kleding rekening mee. 
De avondrondleiding is uitgebreider dan de reguliere rondleiding en duurt 
ruim een uur. 
De prijs van de avondrondleiding is voor volwassenen € 8,00 en € 6,00 voor 
kinderen (4 t/m 11 jr.). Combineert u uw avondrondleiding overdag met een 
bezoek aan de Kasteelruïne, zijn de prijzen respectievelijk € 10,50 en € 8,00. 
De avondrondleidingen starten om 20:00 uur. 
De tickets voor de avondrondleiding zijn ook verkrijgbaar via 
http://www.fluweelengrot.nl/avondrondleidingenhttp://www.kasteelvalkenbur
g.nl/Fluweelengrot 
 

• MERGELRIJK: 
Dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur. www.mergelrijk.nl 
 

• VALKENBURGSE ONDERWERELD: 
* Zondag 16 oktober om 14.00 uur lezing 'Struinen door de 
wetenswaardigheden van de onderaardse mergelgroeven rondom Valkenburg' 
met lichtbeelden door Jac Diederen in de Portrettengalerij van de Feestgrot, 
Daelhemmerweg, Valkenburg. Entree gratis. 
Door de onderaardse mergelwinning ten behoeve van bouwsteen zijn er ook 
rondom Valkenburg gigantische gangenstelsels ontstaan, vaak met 
oppervlaktes van meerdere tientallen hectaren. Wanneer in het begin de 
eerste zaag in de mergel werd gezet is onduidelijk, maar in de oude delen van 
de groeven zien we diverse teksten en boekhoudingen over leveranties van de 
mergelbouwsteen in de late middeleeuwen.  
De ontwikkeling van zo’n gangenstelsel in de loop der eeuwen is sterk 
afhankelijk van de opbouw of de geologie van het mergelpakket, waarbij o.a. 
breukvlakken en tauwlagen de richting en het aanzien van de gangen hebben 
bepaald. De oude blokbrekers hebben bij hun inspanningen om goede 
mergelsteen te vinden, tussen deze structuren door gelaveerd en als gevolg 
daarvan is er onbewust een esthetisch volmaakt onderaards landschap 
ontstaan. 
Later zien we dat ten behoeve van het toerisme, economie en feestcultuur het 
historische en oorspronkelijke aanzien van de groeven stilaan vervaagd en 
vervangen wordt.   



 
• FLUWEELENGROT: 

* Dinsdag 18 en woensdag 19 oktober avondrondleiding in de Fluweelengrot. 
Alle avondrondleidingen starten om 20:00 uur. 
Laat je door de gids leiden door één van de oudste ondergrondse 
gangenstelsels van Zuid-Limburg. Verwonder je over de verhalen over de 
blokbrekers die eeuwenlang mergel wonnen om kastelen en kerken te 
bouwen. Leef mee met de mensen die zich in oorlogen schuil hielden en 
ontdek hun geheime plekken. Bewonder de prachtige schilderingen en 
sculpturen in de grot. Een indrukwekkende tocht… De temperatuur in de 
Fluweelengrot is constant 12 graden. Houd hier met kleding rekening mee. De 
avondrondleiding is uitgebreider dan de reguliere rondleiding en duurt ruim 
een uur. 
http://www.kasteelvalkenburg.nl/Fluweelengrot 
 

• STICHTING IOLvV: 
* Donderdag 20 oktober 2016 lezing 'Verhalen en vondsten uit de 
Valkenburgse prehistorie' met bezichtiging Rijksmonument Vuursteenmijntjes 
aan de Plenkertstraat.  
Start 14.00 u. in Museum Land van Valkenburg   
www.iolvv.nl www.museumlandvanvalkenburg.nl  
Aanmelden bij Museum Land van Valkenburg:  
info@museumlandvanvalkenburg.nl (tel. 043 601 63 94) of bij de stichting 
IoLvV: info@iolvv.nl  (tel. 043 6016494) 
Kaarten zijn vanaf eind juni verkrijgbaar in het museum à € 6,- (kinderen tot 
12 jaar gratis; museumkaart, begunstigerskaart en vriendenpas geldig.)  
Organisatie: Stichting In onsen Lande van Valckenborgh in samenwerking met 
Museum Land van Valkenburg. 
 

• RENDEZ-VOUS IN DE GEMEENTEGROT: 
* Zaterdag 22 en zondag 23 oktober neemt Rendez-Vous u mee in een 
themarondleiding door de Gemeentegrot, genaamd ‘schuilplaats door de 
eeuwen heen’. De Gemeentegrot als een schuilplaats in oorlogstijd, zoals 
lokale mensen deze eeuwen hebben gebruikt. 
Binnen de nieuwe themarondleiding wordt in een chronologische volgorde van 
het heden terug in de tijd gegaan. Gaande deze reis wordt er onder andere 
een atoomschuilkelder uit de Koude Oorlog, een schuilgebied uit de Tweede 
Wereld Oorlog en een schuilkapel uit de Franse Revolutie bezocht. 
https://rendez-vous-gemeentegrot.com/ 
 

• WIM: 
* Zondag 23 oktober om 10.30 uur lezing over Mijnbouw in Zuid-Limburg' in 
Museum Land van Valkenburg. www.stichting-wim.nl 
 

• STICHTING IOLvV: 
* Donderdag 27 oktober lezing 'Verhalen en vondsten uit de Valkenburgse 
prehistorie' met bezichtiging Rijksmonument Vuursteenmijntjes aan de 
Plenkertstraat.  
Start 14.00 u. in Museum Land van Valkenburg   
www.iolvv.nl www.museumlandvanvalkenburg.nl  



Aanmelden bij Museum Land van Valkenburg:  
info@museumlandvanvalkenburg.nl (tel. 043 601 63 94) of bij de stichting 
IoLvV: info@iolvv.nl  (tel. 043 6016494) 
Kaarten zijn vanaf eind juni verkrijgbaar in het museum à € 6,- (kinderen tot 
12 jaar gratis; museumkaart, begunstigerskaart en vriendenpas geldig.) 
Organisatie: Stichting In onsen Lande van Valckenborgh in samenwerking met 
Museum Land van Valkenburg. 
 

• RENDEZ-VOUS IN DE GEMEENTEGROT: 
* Op 29 en 30 oktober neemt Rendez-Vous u mee in een themarondleiding 
door de Gemeentegrot, genaamd ‘schuilplaats door de eeuwen heen’. De 
Gemeentegrot als een schuilplaats in oorlogstijd, zoals lokale mensen deze 
eeuwen hebben gebruikt. 
Binnen de nieuwe themarondleiding wordt in een chronologische volgorde van 
het heden terug in de tijd gegaan. Gaande deze reis wordt er onder andere 
een atoomschuilkelder uit de Koude Oorlog, een schuilgebied uit de Tweede 
Wereld Oorlog en een schuilkapel uit de Franse Revolutie bezocht. 
https://rendez-vous-gemeentegrot.com/ 
 

• VALKENBURGSE ONDERWERELD: 
* Zondag 30 oktober om 14.00 uur lezing 'Struinen door de 
wetenswaardigheden van de onderaardse mergelgroeven rondom Valkenburg' 
met lichtbeelden door Jac Diederen in de Portrettengalerij van de Feestgrot, 
Daelhemmerweg, Valkenburg. Entree gratis. 
Door de onderaardse mergelwinning ten behoeve van bouwsteen zijn er ook 
rondom Valkenburg gigantische gangenstelsels ontstaan, vaak met 
oppervlaktes van meerdere tientallen hectaren. Wanneer in het begin de 
eerste zaag in de mergel werd gezet is onduidelijk, maar in de oude delen van 
de groeven zien we diverse teksten en boekhoudingen over leveranties van de 
mergelbouwsteen in de late middeleeuwen. De ontwikkeling van zo’n 
gangenstelsel in de loop der eeuwen is sterk afhankelijk van de opbouw of de 
geologie van het mergelpakket, waarbij o.a. breukvlakken en tauwlagen de 
richting en het aanzien van de gangen hebben bepaald. De oude blokbrekers 
hebben bij hun inspanningen om goede mergelsteen te vinden, tussen deze 
structuren door gelaveerd en als gevolg daarvan is er onbewust een 
esthetisch volmaakt onderaards landschap ontstaan. 
Later zien we dat ten behoeve van het toerisme, economie en feestcultuur het 
historische en oorspronkelijke aanzien van de groeven stilaan vervaagd en 
vervangen wordt. 
 

Veel plezier! 


