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Het Joint Operations Centre in de Cannerberg bij Maastricht

Inleiding
Van de heuvels in de nabijheid van Maastricht is de Sint-Pietersberg het meest
bekend. Deze heuvel bevindt zich in feite tussen het Maas- en Jekerdal. Het dal van
het riviertje de Jeker wordt aan de andere zijde begrensd door de Cannerberg een
wat lagere heuvelrug. De ondergrond van de Limburgse heuvels bestaat uit kalksteen of mergel, een steensoort die miljoenen jaren geleden ontstond op de bodem
van de krijtzee die het landschap toen bepaalde. Vanaf de Romeinse Tijd werd mergel gewonnen, aanvankelijk in dagbouw en later in mijnbouw. Op die manier ontstonden in Zuid-Limburg tientallen onderaardse mergelgroeven, die tegenwoordig
meestal 'grotten' worden genoemd. Onder andere in Maastricht en Valkenburg kan
men de grotten bezoeken. Ook in de Cannerberg werd mergel gewonnen en zo ontstond ook hier een kilometers lang stelsel van onderaardse mergelgangen.
Nog tijdens de mergelwinning werden de groeven door boeren uit de omgeving
regelmatig gebruikt om vee te stallen bij slecht weer of in de winter. Bekend zijn ook
de verhalen van plattelandsbewoners die de grotten gebruikten als schuilplaats om
te ontkomen aan het oorlogsgeweld dat de omgeving van de vesting Maastricht zo
vaak teisterde. De mergelgroeven bleken uiteindelijk ook een prima plek om champignons en diverse andere groentes te kweken. De Cannerberg verschilde in dit
opzicht niet van de andere mergelgroeven.
Tegen de hellingen van de Cannerberg ligt het enige terrassenkasteel dat Nederland
rijk is, het Chateau N eercanne. Het complex was de residentie van baron Daniel
Wolff van Dopff (1650-1718) die eerst commandant en later gouverneur van de
vesting Maastricht was. Hij was ook de ontwerper van het fort Sint Pieter en diverse andere vestingwerken in Maastricht en moet dus ook als vestingbouwer worden
gezien. Vermeldenswaard is nog dat hij in 1717 tsaar Peter de Grote op kasteel
Neercanne ontving.
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De Jezuïetenberg
De Cannerberg herbergt tegenwoordig ook ondergronds een officieel rijksmonument, namelijk
de Jezuïetenberg. Dit deel van de mergelgroeven, dat oorspronkelijk Fallenberg heette, werd sinds
1880 door de priesterstudenten van de Jezuïeten op hun vrije woensdagmiddag bezocht in het
kader van de min of meer verplichte ontspanning. De paters in opleiding ontdekten al snel dat de
mergel enerzijds geschikt te maken was als drager voor allerlei wandschilderingen en daarnaast dat
het zachte gesteente ook goed te bewerken was. Zo ontstonden er tussen 1880 en 1967, het jaar
waarin de Jezuïeten uit Maastricht vertrokken, talloze kunstwerken. Het complex wordt momenteel beheerd door de StichtingJezuïetenberg (www.jezuietenberg.nl) die er ook rondleidingen verzorgd. De werknemers in het Joint Operations Centre wisten destijds de 'Monks Cave' ook te
waarderen en hielden er jaarlijks met de Kerst hun nachtmis.

Tweede Wereldoorlog
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog brachten de Duitsers delen van hun oorlogsindustrie
over naar diverse grottenstelsel in Zuid-Limburg om ze te beveiligen tegen de geallieerde bombardementen. In de Cannerberg zou een assemblagefabriek voor V1-raketten worden gehuisvest.
De tramlijn van Maastricht naar Glons die door het Jekerdal liep, kreeg een aftakking om de
fabriek per spoor bereikbaar te maken. Betonnen vloeren werden aangelegd en machines geplatst, maar het oprukkende front zorgde ervoor dat de installaties niet in gebruik konden worden
genomen. Vlak voor het arriveren van de bevrijders wisten de Duitsers de installaties nog af te
voeren.

Nieuwe militaire activiteiten
In 1953 ontstond er binnen het nog jonge NAVO-bondgenootschap belangstelling voor het complex van de Cannerberg om er een zogenaamd interim-oorlogshoofdkwartier te vestigen. Na eerste verkenningen door vooral Engelse officieren in burgerpak, werd een en ander verder in uitvoering gebracht onder de code Project 4/371. Nog in 1953 werd drie miljoen gulden besteed aan
bouwkundige voorzieningen, luchtbehandeling en elektrische installaties. Het jaar daarop werd het
deel van de Cannerberg dat bekend stond als de Bosberg voor vijftig jaar gehuurd van Stichting
het Limburgs Landschap en enkele andere eigenaren. Het hoofdkwartier was op dat moment
alleen bedoeld als oefenlocatie en om te gebruiken in oorlogsomstandigheden. De Cannerberg
werd bij Koninklijk Besluit van 17 februari 19 56 aangewezen tot Verboden Plaats in het kader van
de Wet op de Staatsgeheimen. De ruimtes in het gangenstelsel waren ingericht naar 'wartime standard' hetgeen betekende dat er betonnen vloeren waren en dat de wanden uit mergelsteen bestonden. Een tweetal ruimtes werd in de mergel verder uitgegraven dan de bestaande overspanning en
met beton versterkt. Dat betrof de 'engine room' waar een drietal dieselgeneratoren werd opgesteld en de 'ops room' waar de militaire operaties moesten worden gecoördineerd.
In 1961 werd er opnieuw fors geïnvesteerd in het gangenstelsel, ditmaal een bedrag van bijna drie
miljoen gulden vanwege de plannen om het ondergrondse hoofdkwartier permanent te gaan
bezetten. Bij die operatie werden kantoorruimtes die nabij de zwakkere oostelijke wand van de
Cannerberg lagen, verplaatst naar locaties dieper in het gangenstelsel. Ook kwam er toen een lange
betonnen tunnel tot stand die de toegang vanaf de hoofdingang beveiligde. Een groot deel van de
overige kantoorruimtes werd ingericht naar 'peacetime standard' De permanente bezetting zou er
in 1963 komen en het complex zou daarna onder andere bekend staan onder de naam V.V.C. 3
(Verenigd Verbindings Centrum 3) en Joint Signal Centre. Later kreeg het de naam Joint
Operations Centre waar de operaties van Two Ataf (Second Allied Tactical Airforce) en Northag
(N orthern Amy Group) werden gecoördineerd. Het vredeshoofdkwartier van deze geallieerde
samenwerkingsverbanden zat samen met het Britse Rijnleger (BAOR) in een groot kantorencomplex in het Duitse Rheindahlen vlak bij Mönchengladbach. In de praktijk kwam het erop neer dat
er voor het coördineren van de verdediging van het luchtruim in Noordwest Europa in het JOC
tijdens kantooruren permanent 200 tot 250 militairen van de luchtmacht en burgers aanwezig
waren. Tijdens de gezamenlijke oefeningen van Northag en Two Ataf kon dat aantal tot boven de
duizend oplopen.
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Het ondergrondse militaire complex had 400 kantoorruimtes die in een totale ganglengte van acht
kilometer waren ondergebracht. De leidingen voor de klimaatbeheersing waren in totaal zes kilometer lang, er waren 51 toiletten, 38 urinoirs, 27 douches, 75 wasbakken, een buizenpost met 24
stations over een lengte van twaalfhonderd meter, tien blast-/gasdeuren, drie dieselgeneratoren
van elk 500 Kva, negen dieseltanks elk met een capaciteit van 21.000 liter etc etc.
Na een brandje in de keuken in het midden van de jaren 1960 werd de beslissing genomen de leidingen voor de klimaatbeheersing te bekleden met spuitasbest, achteraf gezien een beslissing die
voor veel ellende zou zorgen. De vervuiling met asbest zou uiteindelijk na veel gedoe in belangrijke mate bijdragen aan de sluiting van het gehele complex in 1992. De ontspanning tussen het
Oostelijke en het Westelijke machtsblok vormde een andere factor en wellicht heeft ook het gegeven dat de NAVO al langere tijd vond dat het hoofdkwartier niet voldeed aan de eraan te stellen
eisen een bijdrage geleverd. De asbestproblematiek heeft geleid tot heftige discussies en tot een
parlementaire enquête in Nederland in het vergaderjaar 1997-1998 van de Tweede Kamer. Het bijbehorende rapport kreeg de titel 'Een berg met problemen'. Vanaf 2002 is gestart met een
omvangrijke saneringsoperatie die in 2011 kon worden afgerond. Daarbij werd niet alleen asbest
verwijderd, maar moest ook een ernstige bodemverontreiniging met dieselolie worden gesaneerd
en werden zestien stortplaatsen opgeruimd.
Begin 2012 werd de Bosberg weer schoon opgeleverd aan de eigenaar Stichting het Limburgs
Landschap. Die stichting heeft zich voorgenomen het gangenstelsel toegankelijk te maken en te
houden voor bezoekers en er een gedenkplaats voor de periode van de Koude Oorlog van te
maken. Op 16 maart 2013 vond een eerste officiële rondleiding plaats voor ongeveer 200 oudmedewerkers van het voormalige JOC.

Jos Notermans, 17 maart 2013

Fact Sheet Joint Operations Centre
Van 1954 tot 1992 in gebruik bij NAVO
Vanaf 1963 permanente bezetting
Oppervlakte ca 1.000 x 800 meter
Lengte gangen in totaal ca 8.000 meter
67.500 m2 beschikbaar vloeroppervlak
200 - 250 medewerkers overdag
30 - 40 medewerkers 's nachts
1.000 of meer medewerkers bij oefeningen
28.000 m2 betonvloer
6.000 meter leidingen voor klimaatbeheersing
400 kantoorruimten, oppervlakte 12.038 m2
599 deuren, waarvan 62 met cijferslot
10 blast-/gasdeuren
51 toiletten
38 urinoirs
27 douches
75 wasbakken
4.482 verlichtingsarmaturen
Buizenpost met 24 stations, lengte 1.200 meter
3 dieselgeneratoren van elk 500 Kva
No break installatie
9 dieseltanks van 21.000 liter elk
2 dieseltanks van 3.000 liter elk
2 olietanks van 1.000 liter elk
3 olietanks van 1.500 liter elk
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Factsheet sanering Cannerberg:
Uitgevoerd van 2003 - 2010
Asbest:
28.000 m2 betonvloer
400 m2 mergelvloer
63.300 m2 mergelwand
zijn gereingid
Afvalstorten
16 stortplaatsen
ca 12.500 m3 afval afgevoerd
Verwijderd:
9.341 ton asbesthoudend afval
2.891 ton met olie verontreinigde
mergel
5.111 ton schone mergel
158 ton schoon puin
188 ton schoon staal
Kosten ca. 40 miljoen euro
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