PROGRAMMA SYMPOSIUM
‘HET MERGELLAND VAN VLAANDEREN’
zaterdag 6 oktober 2018

zondag 7 oktober 2018

9.30-10.00

Ontvangst en welkomstwoord.
Burgemeester Mark Vos Gemeente Riemst

9.45-10.00

Ontvangst

10.00-11.00

Het Mergelland van Vlaanderen - Van zee tot
groeve (Mike Lahaye, Gemeente Riemst)

10.00-11.00

Reisverslag van een mergelblok, van
groeve tot gebouw (Kevin Amendt, SOK/
WGR)

Momenteel is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
2018. De gemeente Riemst heeft samen met haar partners een
projectsubsidie ingediend om het mergelerfgoed te promoten,
met als titel ‘Het Mergelland van Vlaanderen’.

11.00-12.00

“Alles van waarde is weerloos” - Verdwenen
mergelgroeven (Ton Breuls, SOK)

11.00-12.00

Bewogen bergen: Muizenberg
Cannerberg (Hans Ogg, SOK)

12.00-13.00

Lunch

12.00-13.00

Lunch

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen voor de volgende
evenementen:

13.00-13.45

Een toekomst voor het Mergelland? Het Onroerenderfgoedrichtplan voor de Grote
Berg in Zussen (Aukje de Haan, Agentschap
Onroerend Erfgoed)

13.00-14.00

Schuilen in de mergelgroeven: de rol van
de mergelgroeven in tijden van oorlog
(Jos Notermans, Stichting Menno van
Coehoorn)

13.45-14.30

Bescherming van het ondergronds landschap Beleid doorheen de tijd in Vlaanderen
(Eddy Timmers, Agentschap Onroerend Erfgoed)

14.00-15.00

De kuilen en mergelgroeven in Zichen en
Zussen: de rol in een lokale gemeenschap
(Verschillende sprekers, SOK/WGR)

14.30-14.45

Pauze

15.00-17.00

Veldbezoek mergelgroeve

14.45-15.30

Een groeve voor de mensen, de geschiedenis
van het Avergat (Luck Walschot, Stichting
Ondergrondse Werken)

17.00-17.15

Slotwoord

17.15-18.30

Afsluitingsdrink

Beste mevrouw/heer
De gemeente Riemst is bekend vanwege haar kalksteen, of
mergel, en de ondergrondse mergelgroeven. Samen met enkele
gebieden in Wallonië en Nederlands Zuid-Limburg vormt
dit gebied het grensoverschrijdende Mergelland. De cultuur
hangt hier nauw samen met de mergel, men heeft hier van
geprofiteerd en helaas ook van geleden. Het wordt tijd om nu
ons mergelerfgoed meer te promoten!

•
Tweedaags symposium ‘Het Mergelland van
Vlaanderen’ op 6 en 7 oktober 2018. Het volledige
programma vindt u in deze flyer.
•
Tentoonstelling van 26 januari tot en met 17
februari 2019 in de kerk in Kanne waarbij alle aspecten
van het mergelerfgoed aan bod komen.
•
Rondleidingen, boven- en ondergronds. Houd
de agenda van de gemeente Riemst in de gaten hiervoor.

Met vriendelijke groet namens de organisatie,
Gemeente Riemst
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven
Erfgoed Haspengouw
IOED Oost

Mark Vos		
Burgemeester		

Mathieu Eycken
Schepen

15.30-17.00

Veldbezoek aan groeve het Avergat en
voorstelling maquette (Stichting Ondergrondse
Werken)

17.00-17.15

Slotwoord

17.15-18.30

Receptie

Foto’s Werkgroep Groevenonderzoek Riemst

en

Na elke lezing is er 5 tot 10 min
mogelijkheid tot vragen.

PRAKTISCH

TENTOONSTELLING
In deze tentoonstelling belichten we onder andere met een
groot schaalmodel:
• de ontstaansgeschiedenis van het gesteente
• het ontstaan van de mergelgroeven
• het gebruik van mergel in vroegere eeuwen
• de ontginningsmethodes

Tenslotte kijken we nog naar het bovengrondse
mergelerfgoed: 		
• welk erfgoed is er nog
• welk erfgoed is al verdwenen
• reconstructie van het oude mergellandschap
Deze tentoonstelling vindt plaats in de kerk van Kanne. Het
kerkbestuur stelt de oude mergeltoren open en verzorgt
verschillende begeleide bezoeken in samenwerking met
Heemkunde Kanne.

RONDLEIDINGEN

6 en 7 oktober 2018
Locatie:

Feestzaal Grotten van Kanne, Avergat 14,
B-3770 Riemst (zie kaart)

Parkeren:

Bezoekersparking ‘onder de brug’ Kanne
(zie kaart)

Prijs:

€ 40 voor 2 dagen, € 25 voor 1 dag (incl. lunch)

SYMPOSIUM

Ook het secundair gebruik van de mergelgroeven komt
uitgebreid aan bod:
• de champignonkweek
• de Roosburg ramp (1958)
• gebruik van de groeve als opslagruimte
• schuilen ten tijde van oorlogen

SYMPOSIUM

HET MERGELLAND
VAN VLAANDEREN

Aanmelden: Via toerisme@riemst.be of tel: 012 44 03 70
Plaatsen zijn beperkt, dus best tijdig aanmelden.
De inschrijving is compleet na bevestiging per
e-mail en na ontvangst van inschrijvingsgeld.

TENTOONSTELLING

26 en 27 januari - 2 en 3 februari - 9 en 10 februari 16 en 17 februari 2019
Locatie:

Kerk Sint-Hubertus, Sint Hubertusstraat 13,
B-3770 Riemst (Kanne)

Parkeren:

Parking aan Statiestraat te Kanne
(GPS: kruising Statiestraat en Bejats)

Prijs:

Gratis

Ontdek het oude mergellandschap door middel van
verschillende rondleidingen, zowel onder- als bovengronds,
en laat je begeleiden door ervaren gidsen.
PARKING ONDER
DE BRUG VAN
KANNE

FEESTZAAL
GROTTEN VAN
KANNE

GEMEENTE

Meer informatie:
• www.riemst.be
• www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/riemst
• www.riemst.be/nl/wonen/groeven/nieuws

HEERLIJK VEELZIJDIG

SOK

Kanne
6.10.18 en 7.10.18

