Enkele reacties op het be-eindigen van de commerciële mergelwinning:
Wat hebben jullie dat samen geweldig gedaan, alle lof voor jullie,
Bijzonder uithoudingsvermogen, uiterst volhardend.
Hartelijk gefeliciteerd vanuit Nijmegen.
Ik mag de actiegroep feliciteren met het resultaat, waarbij de opmerking hoort, dat het een trieste
dag voor de werknemers is.Ik hoop dat een deel van de ex-werknemers een omschakeling kunnen
doen zoals in België en de anderen elders werk vinden.
Toch een proficiat waard, ondanks de ontslagen.We gaan genieten van de Stilte en van de Natuur.
Mag ik jullie feliciteren met dit zucces? Ik hoop op nieuwe werkgelegenheid in de zones die daar
geschikt voor zijn.
Mooi moment voor alle mensen van ENCI Stop. Goed voor elkaar gebokst.
Proficiat voor ENCI Stop, want jullie hebben een lange adem gehad en hebben die nog nodig! Er zit
natuurlijk ook een andere kant aan ,zoals ontslag waarschijnlijk via natuurlijk verloop?
Een mooi succes voor jullie en volgens mij hebben ze leuke plannen voor denieuwe inrichting van de
groeve.Eindelijk wat rust voor jullie of moet de ENCI nog in de gaten gehouden worden?
Proficiat met het resultaat van al jullie ijveren.
Fraai, nu vooruit kijken naar de nieuwe Natuur.
Mag ik jullie allen van harte feliciteren met DIT resultaat? Jullie hebben geweldig veel moeiten
gedaan om de Maastrichtenaren nu en in de toekomst te laten genieten van deze kalkgroeve,
oehoe’s, vlinders, vogels, planten, noem maar op. Dat jullie families er nog tal van jaren van mogen
genieten.
Een mijnpaal is dit zeker, laat de Berg weer de Berg zijn!
Fijn dat het eindelijk zover is en al jullie inzet is beloond.Een prachtig Natuurgebied overgehouden,
maar liever hadden jullie gezien dat er een groter deel van de Berg in tact was gebleven. Voor mij – ik
kende het gebied voorheen niet- is de Berg zoals die nu is, een hele fijne plek om te komen. Er is
voldoende natuur over om van te genieten en dat is waar jullie voor gezorgd hebben. Dus dank jullie
wel.Een bezoekje aan Maastricht is voor mij niet compleet zonder een wandeling op de Sint
Pietersberg. Liever dat dan de stad in.
Zijn jullie opgelucht? Zitten er nog addertjes onder het gras?
Yes wat wordt het mooi! Eindelijk weer terug naar de basis.
Eerlijk is eerlijk: de berg ziet en momenteel adembenemend uit en de bezoekers zijn laaiend
enthousiat. Jullie hebben goed werk verricht, Chapeau.
Profiaciat met deze mijlpaal. Het resultaat van jullie strijd.

We zijn deel van de geschiedenis en hebben nu te maken met het resultaat. Het is imposant om daar
te lopen. Zoveel historie om je heen, silex aardlagen tussen het mergel, de oehoe en de gangen... als
het dan toch zo is, kunnen we genieten van zien wat er anders niet te zien was.gelukkig hebben jullie
oog gehad voor de toekomst. Ik geniet mee.Bedankt voor jullie inzet.
Gefeliciteerd met het einde van de mergelwinning. Jullie hebben het fantastich gedaan.
Hopen we allen dat de natuurliefhebbers het gebied enigszins met rust laten.
Ik heb het artikel in de Volkskrant met rode oortjes gelezen.
Het zat eraan te komen en nu is het zover. Proficiat jullie inzet is niet tevergeefs geweest. Ik begrijp
dat er nog ENCI- cement geleverd wordt met mergel van elders.
Van harte gefeliciteed met het na jarenlang vechten bereikte resultaat. Wat moet dat een heerlijk
gevoel zijn. Ik werd in elk geval heel blij toen ik het artikel in de volkskrant las.

