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Nieuwe publicatie over ‘De Grote Berg’ toont uniek mergelerfgoed 

Ben je nog op zoek naar een waardevol eindejaarsgeschenk? Dan is het nieuwe boek 

‘De Grote Berg – Gebleven getuigenissen: een selectie van namen en interessante 

opschriften uit 1850-1970’ een aanrader. Deze nieuwe uitgave is het derde werk van 

schrijvers Peter Jennekens en John Hageman in de reeks ‘Riemster Monumenten en 
Landschappen’. Het boek laat zien hoe uniek ons mergelerfgoed is. 

Het boek verschijnt vlak voor de feestdagen en kwam tot stand in nauwe samenwerking met 

de leden van de Werkgroep Groevenonderzoek Riemst (WGR) en Bertho Theunissen van 
GOGRI.  

Mathieu Eycken, schepen van Monumenten en Landschappen: “De afgelopen jaren is 

gebleken dat onze inwoners zeer geïnteresseerd zijn in de ondergrondse wereld. Vooral de 

recente geschiedenis spreekt tot de verbeelding. Dit was dan ook de basis voor een nieuw 
onderzoek met deze nieuwe publicatie als resultaat.” 

Zoals de titel al zegt bevat het boek een uitgebreide selectie namen en interessante 

opschriften, die terug te vinden zijn op de wanden van de mergelgroeve de Grote Berg. Aan 

deze namen werden beschikbare genealogische gegevens gekoppeld. Dit wil zeggen dat de 

lezer eenvoudig kan vaststellen of zijn of haar voorouders ooit hun namen in deze 
mergelgroeve hebben achtergelaten.  

Mathieu Eycken: “De vele mergelgroeven die de gemeente Riemst rijk is, werden vaak 

gebruikt voor het kweken van champignons in de 20e eeuw, we vinden dan ook relatief veel 

opschriften hierover terug. Ook zijn er nog opschriften en namen te vinden die gerelateerd 
zijn aan de laatste dagen van de mergelwinning in de 19e eeuw.” 

De publicatie laat zien hoe uniek het mergelerfgoed is en draagt bij aan de weg naar een 
UNESCO-herkenning. 

Mark Vos, burgemeester: “We zijn de schrijvers van deze uitgave erg dankbaar. Door middel 

van publicaties als deze kunnen we laten zien hoe uniek dit ondergronds erfgoed is. 

Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar is om een UNESCO-beschermingstraject op te 

starten, samen met Nederlandse en Waalse overheden en partijen. Onderzoeken zoals deze 

vormen de basis voor een toekomstige bescherming en laten de rest van de wereld zien hoe 
uniek ons mergelerfgoed is.”  



Het boek zal nog voor de feestdagen te koop aangeboden worden bij de dienst Toerisme 

voor de prijs van 18 euro.  

-Einde persbericht - 

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be 

Mathieu Eycken, bevoegd schepen – gsm 0479 44 22 86 – mathieu.eycken@riemst.be  

Tine Kellens, communicatieambtenaar – gsm 0477 74 31 58 – tine.kellens@riemst.be 
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