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SAMENVATTING 

In het Kader van het bodemsaneringsprogramma van de provincie Limburg 
wordt een onderzoeK verricht naar de samenstell ing van Limburgse 
mijnsteen en mijnsl iK en de mogel ijKe gevolgen van deze stoffen voor 
de bodem en het grondwater. In de periode juni - september 1985 is de 
eerste fase van dit onderzoeK uitgevoerd. Het eerste-fase onderzoeK 
bestaat uit 2 delen, namel ijK: 

a. een a 1 gemeen onderzoeK naar de chern i sche en m i nera log i sche' samen
stell ing van mijnsteen en mijnsl iK en de mogel ijKe gevolgen van 
deze stoffen voor het mil ieu, 

b. een inventarisatie van alle locaties in de oostelijKe mijnstreeK 
in ZUid-Limburg waar mijnsteen en/of mijnsl iK aanwezig is (geweest). 

In dit rapport zijn de resultaten van deelonderzoeK b weergegeven. 

In de oostel ijKe mijnstreeK zlJn in de afgelopen eeuw in totaal 11 
mlJnen in bedrijf geweest. De oudste mijnen lagen in het zuidoosten. 
De jongere mijnen lagen verder naar het noorden en het westen. In 1974 
is de laatste mijn in Zuid- Limburg gesloten. Momenteel wordt alleen 
bij de Jul ia nog enigzins "mijnbouw U bedreven. Hier worden namel ijK 
mijnstenen van een aantal steenbergen nagewassen. De hieruit gewonnen 
steenKool wordt gebruiKt als brandstof in de electrische centrale 
terwijl de afvalstenen deels voor baKsteenfabricage worden gebruiKt en 
deels weer worden teruggestort op de deponieen. 
In 1974 is men in de oostel ijKe mijnstreeK gestart met de 
saneringsoperatie der mijnterreinen. Een onderdeel van deze operatie 
was het modelleren of afgraven van steenbergen en het dernpen van 
sl iKvijvers. Doel van de operatie was de negatieve invloed die de 
rnijnterreinen na de sluiting der rnijnen op de omgeving uitoefenden weg 
te nemen. De planologische structuur van het gebied zou bovendien 
Kunnen worden verbeterd, onder andere door het aanleggen van wegen, 
het bouwen van woningen en het real iseren van industrieterreinen op de 
voormal ige mijnterreinen. 
Voor zover rnogel ijK zijn alle locaties in de oostel ijKe mijnstreeK 
waar rnijnsteen en/of mijnsl ik aanwezig is, of in het verleden is 
geweest, geinventariseerd. Het gaat in totaal om een 120-tal locaties 
verspreid over de gemeenten Brunssum (ca.40), Schinnen (2), Heerlen 
(ca.33), Landgraaf (ca.16) en Kerkrade (ca. 29). Er is tijdens de 
inventarisatie (die ooK rniddels veldonderzoeK heeft plaatsgevonden), 
naast aandacht voor het voorKornen van mijnsteen en/of mijnsl iK op 
bepaalde locaties, aandacht besteed aan mogel ijK op of om deponieen 
aanwezige additionele verontreinigingen. 

samenva tt i ng 
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In het hierna volgende zijn de bevindingen uit het onderzoek 
puntsgewijs geformuleerd. 

1. Voor de winning van steenkool in Zuid- Limburg geldt dat globaal 
20-40~{ van het omhooggebrachte materiaal bestond uit onbruikbaar 
gesteente en 60-80~{ uit steenkool. In totaal is tijdens de actieve 
mijnbouwperiode door de mijnen in de oostel ijke mijnstreeK ca. 
491.000.000 ton steenkool geproduceerd hetgeen betekent dat daar
naast ongeveer tussen de 120.000.000 en 330.000.000 ton afvalsteen 
is geproduceerd. 

2. De in de oostel ijke mijnstreek gedeponeerde hoeveelheid mijnsteen 
en mijnsl ik bedraagt minimaal 150 miljoen ton. 

3. Het aantal locaties in de oostel ijke mijnstreek waar mijnsteen 
en/of mijnsl ik voorkomt (ca. 120) is vele malen groter dan voorheen 
werd vermoed. Vooral mijnsteen is voor zeer vele doeleinden ge
bruikt Conder andere 0pvullen van groeves, funderen en egal iseren 
van industrieterreinen en woningbouwterreinen, funderen van wegen 
etc.) en is hierdoor op zeer vele plaatsen terecht gekomen. 

4. Mijnsteen is in een groot aantal gevallen (toen de mlJnen nog in 
bedrijf waren) als vulsteen ondergronds gebruikt ter 0pvull lng van 
oude steengangen. Daarnaast werd een groot deel van de mijnsteen en 
het mijnsl ik doorverkocht aan derden. Hetgeen overbleef belandde op 
de steenbergen en in de 51 iKvijvers. Om welke verhoudingen het gaat 
tussen ondergronds gebruik, verkoop aan derden en deponie is niet 
meer te achterhalen. 

5. De hoeveelheden mijnsteen en mijnslik die naar locaties buiten de 
mijnterreinen zijn getransporteerd, zijn in de meeste gevallen niet 
meer te achterhalen. OoK tijdens de saneringsoperatie (1974-1985) 
hebben mi jnsteentransporten plaatsgevonden waarbij de verplaatste 
hoeveelheden niet zijn geregistreerd. 

6 . Bij de referenten is in de meeste gevallen geen zwart op wit 
vastgelegde informatie betreffende mijnsteen- en mijnsl iktranspor
ten (en de toepassingen van mijnsteen en mijnsl ik) aangetroffen. 
r~edede I i ngen hi eromtren t konden vr i jwe 1 all een monde 1 i ng worden 
ver-kregen. Hierbij is opgevallen dat regelmatig mededel ingen van de 
diverse referenten met elKaar in tegenspraak waren of niet strooK
ten met de bevindingen uit veldonderzoeK. 

7. In het verleden zijn door vrijwel aIle mijnbedrijven diverse afval
stoffen op de eigen deponieen gestort. Het betreft hier voorname-
I ijK bouwpuin, sintels en vI iegas. Om l,oJelKe hoeveelheden het 
hierbij in totaal gaat is niet beKend. Over verontreiniging van 
mijnterreinen en deponieen met dieselol ie (afKomstig van de op de 
terre i nen rangerende 1 ocomot i even) die waarsch i j n I i j K we I 1 ocaa 1 
heeft plaatsgevonden, Kan wegens gebrek aan informatie geen uit
spraaK worden gedaan. 

samenvatting 
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8. Op plaatsen waar mijnsteen en/of mijnsl ik aanwezjg is vindt (zeker 
na het sluiten der mijnen) regelmatig illegaal dumping van afval 
plaats. Doordat de deponieen er vaaK als een soort stortplaatsen 
uitzien worden ze door vele burgers en anderen ooK als zodanig 
gebruiKt ("vuil trekt vuil aan"). Sommige deponieen (bijvoorbeeld 
de sl ikvijvers van Thull) worden legaal volgestort met onder andere 
bouwpuin. Hierdoor wordt het eventueel hergebruiKen van mijnsl ik of 
mijnsteen onmogel ijK. 

samenvatting 



INHOUD 
bl z. 

----------------------------------------------------------------------

1. INLEIDING 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

2. WERKl~IJZE 

2.1-
2.2. 
2.3. 

Samenva t t i ng 
Lijst van bijlagen 

Probleemstel1 ing 
Doelstell ingen 
Lfgging van het onderzochte gebied 

Literatuurstudie + orienterende gesprekken 
Luchtfotointerpretatie + veldonderzoek 
Toetsing van gegevens met behulp van referenten 

3. DE KOLENMIJNEN IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK 

3.1. 
3.2. 

3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5 .• 
3.2.6. 
3.2.7. 
3.2.8. 
3.2.9. 
3.2.10. 
3.2.11 . 

Algemeen 
Gegevens over de afzonderl ijKe mijnen 

Domaniale (+ NeupricK) 
Wll1em-Sophie 
Oranje-Nassau I 
Oranje-Nassau II 
Oranje-Nassau III 
Oranje-Nassau IV 
Laura 
Julia 
Emma 
Hendrik 
Wilhelmina 

1 
7 

9 
10 
10 

13 
13 
14 

17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
24 



6 

vervo1g INHOUD 
b1 z. 

4. DE SANERINGSOPERATIE DER MIJNTERREINEN IN DE OOSTELIJKE 
MI JNSTREEK 

4.1-
4.2. 

4.2.1. 
4.2.2. 

4.3. 

4.3.1. 
4.3.2. 

In1eiding 27 
Steenbergen en sl iKvijvers in de ooste1 ijKe 
mijnstreeK in 1974 28 

Steenbergen/steenstorten 28 
Sl i Kv i jvercomp1 exen 31 

De situatie omtrent de steenbergen en sl iKvij-
vers aan het eind van de saneringsoperatie(1985) 33 

Steenbergen/steenstorten 33 
Sl i Kv i j vercomp 1 exen 36 

5. M I JNSTEEN EN M I JNSLI K IN DE OOSTELI JKE M I JNSTREEK 

5.1. A1gemeen 39 
5.2. Locaties in de gemeente Brunssum 41 
5.3. Locaties j n de gemeente Schinnen 49 
5.4. Locaties in de gemeente Heer1en 50 
5.5. Locaties in de gemeente Landgraaf 59 
5.6. Locaties in de gemeente KerKrade 66 

Literatuur 77 
Bijlagen 



7 

Bijlagen 
----------------------------------------------------------------------

1. Mijnsteen en mijnsl ik in de oostel iJke mijnstreek + geconstateerde 
invloed op de waterkwal iteit 

2. Landgebruil< op locaties waar mijnsteen en/of mijnsl ik voorkomt 

3. Referenten en informatiebronnen 

4. Produktiecijfers van de Limburgse steenkolenmijnen (Westen, 1971) 

5. Steenbergen/steenstorten en sl ikvijvers in de oostel ijke mijnstreek 
in 1974 



9 

1. INLEI DING 

In de mijnstreeK in Zuid-Limburg die globaal gelegen is tussen 
Sittard en KerKrade heeft in het verleden op zeer grote schaal 
Kolenmijnbouw plaatsgevonden. Bij de winning van shenKool is 
ooK mijnsteen en mijnsl iK vrijgeKomen. De mijnsteen is destijds 
gedeponeerd op hopen in de omgeving van de mijnzetels, terwijl 
het mijnsl iK vaaK in laagten in het terrein of in Kunstmatig 
aange 1 egde v I J vers is gedeponeerd. De ho'evee 1 heden 
mijnsteen/mijnsl iK die door de kolenmijnen zijn geproduceerd 
zijn zeer groot. IJoor de winning van steenKool in Zuid-Limburg 
gold dat globaal 20-40;~ van het materiaal dat omhooggebracht 
werd, onbruiKbaar was. Dit beteKent dat bij de winning van 1 ton 
steenKool 250-670 Kg mijnsteen/-sl iK werd geproduceerd die 
verder onbruiKbaar was. De grote steenbergen en sl iKvijvers, die 
in het landschap van de mijnstreeK in Zuid-Limburg nog steeds 
waarneembaar zlJn, getuigen van deze grote hoeveelheden 
afvalproduKten die het mijnbedrijf met zich meebracht. 
In de jaren 1975-1985 zijn door middel van een groots opgezette 
saneringsoperatie enKele steenbergen afgegraven en sl iKvijvers 
gedempt. De steenbergen en sl iKvijvers die niet zijn opgeruimd, 
z i j n min of meer in he t 1 andschap i ngepast en hebben 
alternatieve (meest recreatieve) bestemmingen geKregen. 

1.1. PROBLEEMSTELLING 

De Carbonische gesteentelagen waaruit de steenKool in 
Zuid-Limburg werd gewonnen bevatten van nature pyriet. Doordat 
deze gesteenten aan de oppervlaKte Komen, waar aerobe 
omstandigheden heersen, is het mogel ijK dat de pyriet wordt 
omgezet in onder andere sulfaat. Wanneer nu regenwater door 
mijnsteenhopen percoleert kan het sulfaat worden uitgespoeld en 
via het bodemwater uiteindel ijK in het grondwater terechtKomen. 
Stijgende sulfaatgehaltes in het grondwater zijn in de nabijheid 
van grote mijnsteen/-sl ik deponieen geconstateerd. 
Het is ooK mogel ijK dat door de aanwezigheid van sulfaat in de 
mijnsteen/-sl iK de mobil iteit van zware metalen die van nature 
in mijnsteen/-sl iK voorKomen, toeneemt. 
Voorts zlJn bij het scheiden van steenKool en ander gesteente 
door middel van wasprocessen, soms chemische stoffen in lage 
concentraties toegevoegd. Deze stoffen zijn misschien nog in de 
mijnsteen/-sl iK aanwezig. 

hi 
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1.2. DOELSTELLINGEN 

Aan het onderzoek 1 i ggen de vol gende doe 1 ste 11 i ngen ten 
grondslag: 

1.- het verkrijgen van inzicht in de chemische en mineralogische 
samenstell ing van mijnsteen en mijnsl ik, 

2.- het verkrijgen van inzicht in de mogel ijk nadel ige effecten 
van mijnsteen/-sl ik voor het mil ieu, alsmede var de lacunes 
i n de k Eo n n ish i e r om t r e n t (1 i t era t u u r stu die) , 

3.- het verkrijgen van een overzicht van plaatsen waar mijnsteen 
en/of mijnsl ik in de oostel ijke mijnstreek voorKomt, of in 
het verleden voorkwam, 

4.- het verkrijgen van een overzicht van het huidige landgebruik 
op deze locaties. 

De resultaten van het onderzoek waaraan de doelstell ingen I en 2 
ten grondslag 1 iggen, zijn in deel A van het rapport 
weergegeven. In d it dee 1 van he t rappor t (dee 1 B) z i j n de 
resultaten van het onderzoek waaraan de doelstell ingen 3 en 4 
ten grondslag 1 iggen, weergegeven. 

I .3. LI GG I NG VAN HET ONDERZ OCHTE GEB I ED 

Het onderzoek naar de verspreiding van mijnsteen/-sl iK en de 
mogel ijKe effecten daarvan op het mil ieu zeals in dit rapport 
beschreven, heeft zich beperkt tot de oostel ijke mijnstreek. De 
begrenzing van het onderzeeksgebied is aangegeven in figuur 1.1. 

hI 
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Figuur 1.1. Ligging van het onderzochte gebied 
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2. WERKWIJ2E 
---------

1 LITERATUURSTUDIE + ORIENTERENDE GESPREKKEN 2 .• 

Het in dit rapport beschreven onderzoeK is verricht door de 
VaKgroep Fys i sche Geografie van de RijKs Universiteit Utrecht, 
in opdracht van bureau bodem en water van de afdel ing 
Mil ieuhygiene van Provincia1e Waterstaat in Limburg, ~n staat in 
het Kader van het bodemsaneringsprogramma van de Provincie 
Limburg. De eerste fase van het onderzoek bestond uit het 
verzame1en van rapporten, artike1en e.d. betrekking hebbend op 
het onderzoek (zie 1iteratuur1ijst>. Deze stuKken zijn onder 
andere verzame1d uit het archief en de bib1 iotheeK van 
Provincia1e Waterstaat in Limburg, bib1 iotheeK Provinciaa1 
P1ano1ogische Dienst Limburg, Stadsbib1 iotheeK Maastricht, 
b ibl iotheeK mijnmuseum Ro1duc KerKrade, bib1 iotheek RijKs 
Geo1ogische Dienst Heer1en, b ibl iotheek der Rijks Universiteit 
Utrecht (Geografisch Instituut, Instituut voor 
Aardwetenschappen), en bibl iotheeK der Technische Hogeschoo1 
Delft (afde1 ing MijnbouwKunde) 
In deze fase hebben ooK orienterende gesprekken p1aatsgevonden 
met medewerkers van Provincia1e Waterstaat in Limburg. 

2.2. LUCHTFOTOINTERPRETATIE + VELDONDERZOEK 

Het is be1angrijk om een duidel iji< inzicht te hebben in de 
huidige situatie betreffende de 10catie van steenbergen en 
sl ikvijvers en vooral in de wijzigingen hiervan door de jaren 
heen. Om deze reden is gebruik gemaaKt van 1uchtfotoseries van 
het gebied uit verschil1ende jaren. Er zijn fotoseries gebruiKt 
uit 1949, 1965 en 1983. A1le 1uchtfotoseries zijn met behu1p van 
een stereoscoop bestudeerd zodat rel i efversch i 11 en du i del i jK 
Konden worden waargenomen. Op de foto/s van 1983 zijn de 
p1aatsen waar momentee1 steenbergen en sl ii<vijvers van rede1 ijKe 
afmetingen voorKomen zichtbaar. A11een 51 iKvijvers, die 
uitgegraven en vervolgens afgedeKt zijn, Kunnen op deze manier 
niet worden teruggevonden. 
Met behulp van de fotoseries van 1949 en 1965 was het moge1 ijK 
om diverse 1 oca ties waar in vroeger j aren s 1 i Kv i j vers of 
steenbergen hebben ge1egen vast te ste1len. VaaK zijn deze 
deponieen in het tegenwoordige landschap niet zichtbaar. 
A1le steenbergen en sl iKvijvers <zowe1 voormal ige a1s huidige) 
die op deze wlJze zijn aangetroffen, ZIJn op Kaarten schaal 
1:10.000 vastgelegd. Hierbij is steeds gebruiK gemaaKt van de 
beschiKbare 1 iteratuurgegevens betreffende het voorkomen van 
mijnsteenbergen en sl ikv i jve r s in de oostel i jke mijnstreek. 
Hierna zijn de Kaarten middels veldonderzoeK op juistheid 

h2 
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verricht met de zogenaamde 
maximaal ca. 4 meter diepte. 

twijfel over het al dan niet 
of mijnsl ik zlJn grondboringen 

"Edelman-boor" (handboor) tot 

Het is beKend dat mijnsteen/-sl iK in Zuid-Limburg in een aantal 
gevallen gebruiKt is voor bijvoorbeeld het ophogen van 
industrieterreinen, het funderen van wegen en het 0pvullen van 
groeves. De locaties waar deze verplaatste mijnsteen/-sl ik 
voorkomt zijn niet met behulp van luchtfoto's te achterhalen. Om 
deze reden is tijdens het veldonderzoek naar dergel ijke locaties 
gezocht. OoK in dit geval zijn in geval van twij,fel over het al 
dan niet aanwezig zlJn van mijnsteen of mijnsl iK grondboringen 
uitgevoerd. De op deze wijze aangetroffen locaties zijn ook op 
de kaarten ingetekend. 
Bij het veldonderzoeK is tevens aandacht besteed aan mogel ijk 
aanwezige verontreinigingen op of in de omgeving van deponieen 
en zijn een aantal bronnen en beken in de nabijheid van 
deponieen bemonsterd. 
De luchtfotointerpretatie en het veldonderzoek zijn door de 
Vakgroep Fysische Geografie van de Rijks Universiteit Utrecht 
verricht. 

2.3. TOETSING VAN GEGEVENS MET BEHULP VAN REFERENTEN 

De locaties waar mijnsteen/-sl ik aanwezig is <geweest) die door 
middel van 1 iteratuuronderzoek, luchtfotointerpretatie en 
veldonderzoek zijn vastgesteld, zijn alle op kaarten ingetekend. 
Om deze gegevens te Kunnen toetsen op juistheid is besloten in 
dit stadium van het onderzoek vraaggesprekken te organiseren met 
instanties en bedrijven die mogel ijk informatie met betrekKing 
tot de problematiek van mijnsteen/-sl iK konden verstrekken. 
GespreKken hebben plaatsgevonden met (zie bijlage 3): 

- Samenwerkingsverband Sanering mijnterreinen Oostel ijk mlJnge
bied (S.S.O.)/Ir. Hoefnagels Projectpromotie B.V. te Heerlen, 

- Rijksgeologische Dienst te Heerlen, 

- Staatstoezicht op de mijnen te Heerlen, 

- Laura en Vereeniging te Eygelshoven, 

- Steenbergafgravingen B.V. te Heerlen, 

- Recreatieschap Oostel ijk Zuid-Limburg te Heerlen. 

h2 
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Alle gespreKKen zijn in verslagen vastgelegd. Tijdens deze 
gespreKken zijn de reeds beKende locaties in de oostel ijke 
mijnstreeK, waar mijnsteen/-sl ik aanwezig is (geweest) 
besproken. Tevens werd geuraagd naar mogel ijk andere locaties 
waar mijnsteen/-sl ik aanwezig is (geweest), die nog niet op 
Kaart waren aangegeven. Indien van nieuwe locaties sprake was 
zijn deze op de Kaarten aangegeven. 
Naast de gesprekken met bouengenoemde instanties en bedrijven 
zijn er bespreKingen geweest met medewerKers van de afdel ingen 
Openbare Werken van de gemeenten KerKrade, Heerlen, Landgraaf en 
Brunssum. Tijdens de vraaggespreKKen met deze gemeenten zijn 
steeds de in de betreffende gemeenten voorKomende locaties waar 
mijnsteen/-sl iK aanwezig is <geweest), aan de hand van de eerder 
met behulp van 1 iteratuuronderzoeK, luchtfotointerpretatie en 
veldonderzoek vervaardigde Kaarten, puntsgewijs besproKen. In 
sommige gevallen zijn tijdens deze besprekingen tot dan toe niet 
beKende locaties ter spraKe gekomen. Deze locaties zijn alle op 
de Kaarten ingeteKend. 
Alle locaties in de oostel ijKe mijnstreeK waar mijnsteen/-sl iK 
aanwezig is (geweest), zlJn uiteindelijK door middel van 
veldonderzoeK (en boringen) getoetst. Deze toetsing bleeK 
noodzaKel ijK vanwege de in een aantal gevallen optredende 
tegenstrijdigheid van mededel ingen van de referenten. Na deze 
toetsing is de uiteindel ijKe Kaart, die als bijlage 1 aan dit 
rapport is toegeuoegd, vervaardigd. 

h2 
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3. DE KOLENMIJNEN IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK 

3. 1. ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk zijn de voo~mal ige Limbu~gse mijnbed~ijven 

afzonderl ijk besch~even. Bij deze besch~ijving komen pe~ 

mijnbedrijf steeds dezelfde items te~ sp~aKe namel ijk: de 
geografische 1 igging, de eigenaa~ van het mijnbedrijf, de jaren 
waa~in de mijn werkzaam is geweest, de totaal gep~oducee~de 

hoeveelheid steenKool, de geschatte totale hoeveelheid 
gep~oduceerde mijnsteen/-sl ik en de toegepaste 
scheidingstechnieken. 
De 1 igging van de mijnte~reinen met de steenbe~gen en 
sl ikvijve~s is deels ove~genomen uit het ~apport "Studie 
Mijnter~einen" en is op kaart aangegeven. De in par.3.2. 
aangehaalde numme~s co~responderen met de nummers op de kaart 
die als bijlage 1 aan dit rapport is toegevoegd. 
De steenkoolproduktiecijfers (zie ook bijlage 4) zijn ontleend 
aan de artiKelen van Waterschoot van der Gracht (1941) en Westen 
(1971). 
Het be~eKenen van de totale hoeveelheid geproduceerde 
mijnsteen/-sl ik heeft plaatsgevonden aan de hand van de totale 
hoeveelheden geproduceerde steenkool. Schattingen betreffende de 
verhoudingen steenkoolproduktie : mijnsteen/-sl ikproduktie zijn 
gebaseerd op cijfers uit de 1 iteratuur (Biezenaar, 1959; Bakels, 
1949; DSM-Limbu~g, 1959; Anonymus 1, 1954). Deze verhouding 
varieert van ca. 4 1 tot ca. 3 : 2, afhankel ijk van onder 
andere de oude~dom van de mijn en het aantal bedrijfsjaren van 
de mijn (zie par.2.2.1.van deel A van het rapport). De berekende 
getallen zijn indicatief van aard; ze beogen slechts een globale 
indruk te geven van de hoeveelheden mijnsteen/-sl iK die destijds 
door de mijnen zijn geproduceerd. 
Bij de bereKening van de thans aanwezige hoeveelheden mijnsteen 
is uitgegaan van een losgestort volumegewicht van mijnsteen van 
1,8 ton per kubieKe meter. 
De overige gegevens zijn uit de 1 ite~atuur en uit 
krantenartikelen afKomstig. In sommige gevallen bood de 
litera tuur geen du i de 1 i j khe i d, b i j voorbee 1 d omt~en t de 
toegepaste scheidingstechnieKen bij de mijnen. In die gevallen 
is aangegeven wat in een de~gel ijk geval het meest 
waarschijnl ijK heeft plaatsgevonden. 
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3.2. GEGEVENS OVER DE AFZONDERLIJKE HIJNEN 

3.2.1. Domaniale (+ NeupricK) (nr.3, 4 en 5, Kerkrade, zie bijlage 1) 

locatie: 

eigendom: 

produKt i ejaren: 

totale steenKool
produKtie: 

totale mijnsteenl 
-sl iKproduKtie: 

toegepaste scheidings
techn i eKen: 

opmer-I< i ngen: 

gemeente Kerkradej 
- Beerenbosch, Beerenbosweg (coord:203-

321) oppervlaKte ca.28,5 ha.(nr.3, 
KerKrade), 
schacht Wi llem (voormal i,ge mijn 
Neuprick), Nieuwstraat (203-319), ca. 
17 ha.(nr.4, KerKrade), 
schacht Nulland, Nullanderstraat 
(201/202-318), ca.27,5 ha.(nr.5, 
Kerkrade) • 

In 1974: Staat der Nederlanden en N.V. 
Domaniale Mijnmaatschappij. Mornenteel: 
Gemeente KerKrade. Pompschacht op 
Beerenboschcomplex (ca. 3,6 ha.) eigen
dom van "Eschwei ler 8ergwerl< Verein". 

NeupricK: 1852-1904. 
Domaniale: 1847-1969. 

Domaniale + NeupricK ca. 41.000.000 
ton. 

Aangenomen dat ca. 20% van omhoogge
bracht materiaal onbruiKbaar was, ca. 
10.200.000 ton. In i974 op het terrein 
in totaal ca. 1.600.000 ton mijnsteen 
aanwezig, geen sl il<vijvers. 

Waarschijnl ijK zware-vloeistofwasserij 
met behulp van steensl iKsuspensie en 
magnetietsuspensie, geen flotatie toe
gepast, flocculatie met behulp van 
aardappelmeel en ferrosulfaat. 
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3.2. 2• Wil1em-Sophie (nr.6, KerKrade) 

1 oc a tie: 

eigendom: 

produktiejaren: 

totale steenkool
produKtie: 

totale mijnsteen/ 
-s1 iKproduKtie: 

toegepaste scheidings
technieKen: 

opmerkingen: 

gemeente KerKrade, Industriestraat/ 
Parallelweg (200-318), ca.46,S ha. 

In 1974: N.V.Nesto. Homenteel :gemeente 
KerKrade. 

1902-1970. 

ca. 23.000.000 ton. 

Aangenomen dat ca.20% van het omhoogge
brachte materiaal onbruiKbaar was, ca. 
5.800.000 ton. In 1974 op het terrein 
in totaal ca.3.600.000 ton mijnsteen 
aanwezig. Tevens klein s1 ikbassin. 

Waarschijnl ijK zware-vloeistoTwasserij 
met behu1p van steens1 iKsuspensie en 
magnetietsuspensie, geen Tlotatie toe
gepast, T10cculatie met behulp van 
aardappelmeel en TerrosulTaat. 

Sinds het begin van de 70-er jaren is 
het terrein eigendom van de ga1vano
industrie Caja. 

3.2.3. Oranje-Nassau I (nr.2, Heerlen) 

locatie: 

eigendom: 

produK t i ej aren: 

totale steenKool
produKtie: 

totale mijnsteen/ 
-s1 ikproduKtie: 

gemeente Heerlen, ten noorden van sta
tion Heerlen (195-323), ca.6S,S ha. 

In 1974: N.V.Ogon. Homenteel: gemeente 
Heerlen. 

1899-1974. 

ca.31.000.000 ton. 

Aangenomen dat ca.2S% van omhoogge
bracht materiaal onbruiKbaar was (Ano
nymus 1,1954), ca. 10.300.000 ton. In 
1974 op het terrein in totaal ca. 
5.200.000 ton mijnsteen aanwezig. 
Tevens 51 iKvijver 0,35 ha. 
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toegepaste scheidings
techn i eken: 

opmerkingen: 
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Zware-vloeistofwasserijen met behulp 
van water en steensl iksuspen5ie (Ano
nymus 1, 1954), geen flotatie toegepast 
(Wark, 1959), flocculatie met behulp 
van chemische vlokmiddelen, voorname-
1 ijk NAerofloc", 5amenstell ing niet 
exact bekend, zie par .3.3.1.1. 
(Anonymus 1, 1954; Wark, 1959). 

3.2.4. Oranje-Nassau II (nr.l, Landgraaf) 

1 oca tie: 

eigendom: 

produktiejaren: 

totale steenkool
produktie: 

totale mijn5teen/ 
-51 ikproduktie: 

toegepaste scheidings
techn i eken: 

opmerkingen: 

gemeente Landgraaf, Baanstraat (199-
321), ca.32 ha. 

In 1974: N.V.Ogon. Momenteel: gemeente 
Landgraaf. 

1904-1972. 

ca.36.000.000 ton. 

ca.12.000.000 ton (aanname idem O.N. I) 

In 1974 op het terrein in totaal ca. 
4.000.000 ton mijnsteen aanwezig, geen 
sl ikvijvers. 

Idem O.N. I. 

3.2.5. Oranje-Nassau III (nr.l, Heerlen) 

locatie: 

eigendom: 

produKtiejaren: 

totale steenkool
produktie: 

gemeente Heerlen, "de Koumen" (194-325) 
ca. 33,5 ha. 

Idem O.N. I. 

1914-1973. 

ca.38.000.000 ton. 
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totale mijnsteenl 
-s 1 i kproduk tie: 

toegepaste scheidings
technieKen: 

opmerKingen: 
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ca.12.700.000 ton (aanname idem O.N. I) 
In 1974 op het terrein in totaal ca. 
7.300.000 ton mijnsteen aanwezig J geen 
sl iKvijvers. 

Idem O.N. I. 

3.2.6. Oranje-Nassau IV (nr.3, Heerlen) 

1 oc a tie : 

eigendom: 

produKtiejaren: 

totale steenKoo1-
produKtie: 

totale mijnsteenl 
-s1 iKproduktie: 

toegepaste scheidings
techn i eKen: 

opmerl<ingen: 

3.2.7. Laura (nr.l, KerKrade) 

1ocatie: 

£I i gendom: 

produktiejaren: 

gemeente Heer1en, Koo1Koe1enweg (197-
325), ca.19,1 ha, 

Idem O.N. I. 

1927-1973. 

ca.16.000.000 ton. 

ca.5.400.000 ton (aanname idem O.N. I). 
In 1974 op het terrein in totaal ca. 
3.000.000 ton mijnsteen aanwezig, geen 
s1 il<vijvers. 

Idem O.N. I. 

- mijnterrein Laura, gemeente Kerkrade, 
Laurastraat (201-322), ca.14,9 ha, 
(nr.l, Kerl<rade, 

- steenberg Laura, gemeente Landgraaf, 
Eygelshovenerweg (200-322), ca.30,5 
ha.(nr. 3 en 4, Landgraaf). 

- Lauraterrein: In 1974: Laura en 
Vereeniging. Momentee1: gemeente 
Kerkrade, 

- steenbergterrein: Laura en 
Vereeniging. 

1905-1972 • 
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tota1e steenkoo1-
produktie: 

tota1e mijnsteen/ 
-s1 ikproduktie: 

toegepaste scheidings
technieken: 

opmerkingen: 

3.2.8. Ju1 ia (nr.2, Kerkrade) 

1 oca tie: 

eigendom: 

produktiejaren: 

tota1e steenkool
produKtie: 

tota1e mijnsteen/ 
-s1 iKproduKtie: 

toegepaste scheidings
technieken: 
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ca.34.000.000 ton. 

Aangenomen dat ca.30X van het omhoogge
brachte materiaa1 onbruikbaar was, ca. 
14.700.000 ton. In 1974 op de steenberg 
Laura in totaa1 ca. 3.300.000 ton mijn
steen aanwezig, geen s1 ik~ijvers. 

Waarschijn1 ijk zware vloeistofwasserij 
met behu1p van steens1 iKsuspensie en 
magnetietsuspensie, geen f10tatie toe
gepast, f1occu1atie met behu1p van 
aardappelmeel en ferrosulfaat en met 
het vlokmidde1 ·Praestol n (mededel ing 
Laura en Vereeniging), chemische samen
stell ing niet bekend. 

gemeente KerKrade, Rimburgerweg (203-
322/323), ca.118,2 ha. 

Laura en Vereeniging. 

1926-1974. 

ca.33.000.000 ton. 

ca.14.100.000 ton (aanname idem Laura). 
In 1974 op terrein Ju1 ia mijnsteen over 
gehele terrein verspreid aanwezig, hoe
vee1heid onbekend. Tevens s1 ikvijvers, 
ca.5,0 ha. 

Idem Laura. 
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opmerkingen: 

3.2.9. Emma (nr.3, Brunssum) 

locatie: 

eigendom: 

produktiejaren: 

totale steenkool
produktie: 

totale mijnsteen/ 
-sl ikproduktie: 

toegepaste scheidings
technieken: 

23 

Op het terrein is een electriciteits
centrale aanwezig. VI iegas en verbran
dingsslakken uit deze centrale worden 
veelal op het terrein gedeponeerd. Op 
het terrein staat tevens de steenfa
briek "Nievelsteen" die gebruil< maakt 
van wassteen (met energetische waarde) 
bij de fabricage van baKstenen. 

- mijnterrein Emma, gemeente Brunssum, 
Akerstraat (197-327), ca.50,6 ha. 
(nr.3, Brunssum), 

- steenberg Emma/Hendrik, gemeente 
Brunssum, Rimburgerweg (198-328) 
ca.200 ha. (nr.l, Brunssum). 

In 1974: DSt1. Momen tee 1: DSM + een 
klein gedeelte (AKerstraat ca.3 ha.) 
gemeente Brunssum. 

1911-1973. 

ca.l03.000.000 ton. 

Aangenomen dat ca.35% van het omhoogge
brachte materiaal onbruiKbaar was 
(Biezenaar, 1959), ca. 60.100.000 ton. 
In 1974 op steenberg Emma/HendriK ca. 
72.000.000 ton mijnsteen aanwezig. 
Tevens diverse sl iKvijvers aanwezig. 

Zware-vloeistofwasserijen met behulp 
van steensl iksuspensie en magnetietsus
pensie (Biezenaar, 1959; DSM-Limburg, 
1959), flotatie met behulp van gasolie 
of crosootol ie + alcoholen (onder ande
re fenolen, xylenolen, di-isobutyl
carbinol (Adema, 1962; Meerman, 1959), 
flocculatie met behulp van "Sedipur 
P.K.3, Separan 2610" (Biezenaar, 1959; 
Meerman, 1959), chemische samenstell ing 
niet exact beKend, zie par. 3.3.1.1. 
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opmerKingen: 

3.2.10. Hendrik (nr.2, Brunssum) 

1 oca tie: 

eigendom: 

produktiejaren: 

totale steenKool
produKtie: 

totale mijnsteen/ 
-sl ikproduktie: 

toegepaste scheidings
technieKen: 

opmerKingen: 

24, 

Op het terrein van de Emma heeft een 
cokes-fabrieK gestaan. Ten gevolge 
hiervan is de bodem ter plaatse veront
reinigd. 

gemeente Brunssum, Rimburgerweg (196-
327), ca. 30 h a . 

DSM. 

1915-1973. 

ca.77.000.000 ton. 

ca.51.300.000 ton (aanname idem Emma). 
Mijnsteen gestort op steenberg Emma/ 
HendriK, zie par.3.2.9. 

Idem Emma. 

3.2.11. Wilhelmina (nr.2, Landgraaf) 

locatie: 

eigendom: 

produktiejaren: 

totale steenKool
produktie: 

totale mijnsteen/ 
-sl ikproduktie: 

toegepaste scheidings
technieken: 

gemeente Landgraaf, Heistraat (199-321) 
ca. 89 ha, 

In 1974: DSM. Momenteel: gemeente Land
graaf. 

1906-1969. 

ca.59.000.000 ton. 

Aangenomen dat ca.35% van het omhoogge
brachte materiaal onbruikbaar was 
(Biezenaar, 1959), ca. 31.800.000 ton. 
In 1974 op terrein Wilhelmina ca. 
36.000.000 ton mijnsteen aanwezig. 
Tevens sl iKvijvers, ca.31 ha, 

vermoedel ijk idem Emma. 
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opmerkingen: 
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Op het terrein van de Wilhelmina heeft 
in het verleden een synthraciet-fabriek 
gestaan (DSM Limburg, 1959). Er is 
hierdoor mogel ijk bodemverontreiniging 
opgetreden. 

De Staatsmijnen beschikten over een groot aantal sl ikvijvers. In 
1974 waren over de oostel ijke mijnstreek verspreid acht grote 
sl ikvijvers van De Staatsmijnen aanwezig. Voor een 
inventarisatie van deze sl ikvijvers zij verwezen naar par.4.2. 
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4. DE SANERING DER MI JNTERREINEN IN DE OOSTELl JKE MI JNSTREEK 

4.1. INLEIDING 

Toen rond 1900 de mijnindustrie tot bloei kwam, waren de 
mijnsteden van nu slechts dorpjes. Rondom de diverse mijnzetels 
ontstonden, vlaKbij het werk, de woningen van de mijnwerKers, 
vaak gegroepeerd in zogenaamde kolonieen. Enig sted~bouwKundig 
verband tussen deze woonvestigingen bestond nauwel ijks. De 
toeleveringsbedrijven van de mlJnen zlJn op dezelfde manier 
ontstaan en gegroeid en bevonden zich KrisKras door de streek. 
Pas veel later, eigenl ijk eerst na W.O.II, was er spraKe van een 
begin van stedebouwkundige planning. In de gegroeide situatie 
viel toen echter nauwel ijks meer verandering te brengen. 
In 1975, ruim 10 jaar na de regeringsbesl ising omtrent het 
geleidel ijK sluiten van de Nederlandse steenkolenmijnen, is de 
laatste mijn in Zuid-Limburg gesloten. Wat overbleef was de 
nalatenschap van het sluitingsproces, deels van onzichtbare aard 
(de moeizame herindustrial isatie, de economische stagnatie, de 
hoge werkloosheid e.d.), deels duidel ijk zichtbaar in de vorm 
van in verval raKende en voor een deel al gesloopte bovengrondse 
mijncomplexen. Deze complexen, waarop ook vaaK grote steenbergen 
en sl iKvijvers aanwezig waren, oefenden na de mijnsluitingen een 
zeer negatieve invloed op de omgeving uit. Hierdoor heeft men 
destijds het plan opgevat deze terreinen te saneren. Het zou 
hierdoor mogel ijK worden om op de terreinen (in totaal ca.750 
ha.) onder andere woningen te bouwen, verbindingswegen tussen 
verschillende stadsdelen aan te leggen en groenvoorzieningen te 
creeren. Als eerste aanzet voor de saneringsoperatie werd in 
1973 door het Provinciaal Bestuur van Limburg een "WerKgroep 
Mijnterreinen" ingesteld. Begin 1974 werd in opdracht van deze 
werKgroep een rapport uitgebracht, waarin al1e facetten van de 
reconstructie aan de orde werden gesteld. Dit rapport, de 
zogenaamde nstudie Mijnterreinen, (Hoefnagels, 1974) is 
aanleiding geweest om in de loop van 1974 diepgaand overleg te 
plegen met de Rijksoverheid, met name met het Ministerie van 
VolKshuisvesting en Ruimtel ijke Ordening. Eind 1974 werd door 
dit Ministerie subsidiering voor de reconstructie-operatie 
toegezegd. Aan deze subsidiering werden enige voorwaarden 
verbonden. De belangrijKste hiervan waren: 

- de saneringsoperatie diende als een geheel te worden be
schouwd, met een centrale aanpaK en uitvoering. Er diende 
hiertoe een centraal (werk)apparaat te worden opgericht, 

de gehele operatie diende binnen 10 jaar voltooid te zijn, 
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- aIle te saneren terreinen dienden vooraf door de gemeenten in 
eigendom te worden verworven. 

In 1975 werd de intergemeentel ijke regel ing opgesteld. De 
deelnemende gemeenten waren: Heerlen, Kerkrade, Schaesberg, 
Eygelshoven, Brunssum, Hoensbroek, Nieuwenhagen en Ubach over 
Worms. Een centraal apparaat, het "Samenwerkingsverband Sanering 
Mijnterreinen Oostel ijk Mijngebied" (S.S.O.), nam de 
werkzaamheden zowel bestuurl ijk als uitvoer~nd ter hand 
(Hoedemakers, 1977). 
Een particul iere instell ing, 
Projectpromotie B.V." te 
werKapparaat. 

het Ingenieursbureau "Hoefnagels 
Heerlen, fungeerde als extern 

In het bestek van dit onderzoek zou het te ver gaan om op aIle 
aspecten van de saneringsoperatie in te gaan. Er wordt daarom 
aIleen ingegaan op de sanering van steenbergen en sl ikvijvers, 
zoals die in de afgelopen 10 jaar heeft plaatsgevonden. Dit 
geschiedt aan de hand van een inventarisatie van de steenbergen 
en sl ikvijvers zoals in 1974 en in 1985 aanwezig. 

4.2. STEENBERGEN EN SLIKVIJVERS IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK IN 1974. 

In het oostel ijK mijngebied 
Mijnterreinen u in 1974 11 
sl ikvijvereomplexen aanwezig 
par. 4.2.2. zlJn deze 
sl iKvijvercornplexen beschreven 

waren volgens het rapport NStudie 
steenbergen/ steenstorten en 10 
(zie bijlage 5). In par. 4.2.1. en 

steenbergen/ steenstorten en 
(Hoefnagels, 1974). 

4.2.1. Steenbergen/ steenstorten 

1. steenberg Beerenbosch (Domaniale) 

1 oeat i e 
oppervlakte 
hoogte 
massa 
opmerkingen 

Berenbosweg, gemeente KerKrade. 
ca. 3,5 ha. 
ca. 40 m. 
ea. 1.600.000 ton. 
relatief zeer oude steenberg, deels begroeid. 
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2. steenberg Willem-Sophie 

locatie 
oppervlaKte I 

hoogte 
massa 
opmerK i ngen 

Industriestraat, gemeente KerKrade. 
ca. 10 ha. 
ca. 35 m. 
ca. 3.600.000 ton. 
relatief oude steenberg, bevat vrij veel Kool en 
heeft altijd gebrand. De steenberg wordt afgegra
ven in verband met WISO-spl it (gebrande rode 
mijnsteen) 

3. steenberg Oranje-Nassau I 

locatie 
oppervlaKte 
hoogte 
massa 
opmerKingen 

ten noorden van station Heerlen, gemeente Heerlen 
ca. 13,2 ha. 
ca. 70 m. 
ca. 5.400.000 ton. 
relatief oude steenberg, geheel beplant, behalve 
de afgraving aan de westzijde. 

4. steenberg Oranje-Nassau II 

locatie 
oppervlaKte 
hoogte 
massa 
opmerKingen 

Baanstraat, gemeente Landgraaf. 
ca. 7,5 ha. 
ca. 73 m. 
ca. 4.000.000 ton. 
relatief oude steenberg, gedeeltelijK begroeid. 

5. steenberg Oranje-Nassau III 

locatie "de Koumen n , gemeente Heerlen. 
oppervlaKte ca. 14,8 ha. 
hoogte ca. 76 m. 
massa ca. 7.200.000 ton. 
opmerKingen relatief jonge steenberg, gedeel tel i jK begroeid. 

6. steenberg Oranje-Nassau IV 

locatie 
oppervlaKte 
hoogte 
massa 
opmerKingen 

KoolKoelenweg, gemeente Heerlen. 
ca. 11 ha. 
ca. 45 m. 
ca. 3.100.000 ton. 
relatief oude steenberg, sterK begroeid. 
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7. steenberg Laura 

1 ocati e 
opperv 1 ak te 
hoogte 
massa 
opmerkingen 

Eygelshovenerweg, gemeente Landgraaf. 
ca. 10 ha. 
ca. 40 m. 
ca. 3.200.000 ton. 
relatief oude steenberg, bevat veel kool. Steen
berg wordt afgegraven, brandbare stof gaat naar 
centrale Jul ia. 

8. steenstort Jul ia 

1 oca tie 
oppervlakte 
hoogte 
massa 
opmerkingen 

Rimburgerweg, gemeente Kerkrade. 

steenstort is over het gehele terrein uitgespreid 
en is ten dele afgevlakt naar rivier de Worm. Een 
gedeelte van de mijnsteen wordt gebruikt door de 
steenfabriek "Nievelsteen". Op het steenstort 
staan bedrijfsgebouwen van de Jul ia. 

9. steenstort Emma-Hendrik 

locatie 
oppervlakte 
hoogte 
massa 
opmerkingen 

Rimburgerweg, gemeente Brunssum. 
ca. 200 ha. 
ca. 25 m. 
ca. 72.000.000 ton. 
steenstort heeft plateauvorm, reeds industrie op 
het terrein aanwezig. De taluds zijn begroeid. 

10. steenberg Wilhelmina 

1 oca tie 
opperv I ak te 
hoogte 
massa 
opmerkingen 

Heistraat, gemeente Landgraaf. 
ca. 33 ha. 
ca. 96 m. 
ca. 36.000.000 ton. 
relatief oude steenberg, bevat veel kool, plaat
sel ijk brandt de berg. Zuidoostzijde van de berg 
is begroeid. 
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11. steenstort Nu11anderstraat (Domaniale) 

1 oc a tie 
oppervlakte 
hoogte 
massa 
opmerkingen 

Hamstraat, gemeente Kerkrade. 

relatief oud steenstort, mijnsteen over het ge
hele terrein verspreid, massa onbekend. 

4.2.2. 51 ikvijvercomplexen 

1. 51 ikvijvers Oranje-Nassau I 

locatie 
oppervlakte 
diepte 
opmerkingen 

ten noorden van station Heer1en, gemeente Heer1en 
ca. 0,35 ha. 
ca. 2,5 m. 
oorspronke1 ijk 3 sl ikvijvers, een is onder het 
maaive1d gedempt, een is boven het maaive1d ge
ega1 iseerd . Een bassin is nag in gebruikj het 
sl ik in dit bassin wordt gehee1 gebruikt a1s 
brandstof in het ketelhuis. 

2. sl ikvijvers Ju1 ia 

locatie 
oppervlakte 
diepte 
opmerkingen 

ten oosten van Haanraderweg, gemeente Kerkrade. 
ca. 5,0 ha. 
ca. 10 m. 
in totaa1 4 sl ikvijvers aanwezig, volume ca. 
250.000 kubieke meter. Het ko1ens1 ik wordt ge
bruikt in de elektrische centrale. De sl ikvijvers 
zijn kunstmatig aange1egd, ze worden door ca. 10 
meter hoge dijken omsloten. 

3. sl ikvijver steenstort Hendrik (DSM) 

10catie 
oppervlakh 
diepte 
opmerkingen 

Rimburgerweg, gemeente Brunssum. 
ca. 7,5 ha, 
ca. 6 m. 
sl ik wordt gebruiKt voor steenfabricage (Poriso). 
Vijver nog voor 1/5 dee1 gevu1d, waarschijn1 ijk 
eind 1974 1eeg. 
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4. 51 ikvijver DSM gemeentegroeve Brunssum 

1 ocat i e 
opperv 1 ak te 
diepte 
opmerkingen 

Rimburgerweg, gemeente Brunssum. 
ca. 6,75 ha. 
ca. 13-15 m. 
51 ik gestort in groeven eigendom van de gemeente 
Brunssum. Verontreinigd doordat tevens huisvui1 
van de gemeente Brunssum op deze p1aats is 
gestort. 

5. 51 ikvijver DSM groeve Teewen 

1 oc a tie 
opperv1akte 
diepte 
opmerkingen 

Rimburgerweg, gemeente Brunssum. 
ca. 10 ha. 
ca. 2-3 m. 
51 ik gestort in groeven eigendom van de firma 
Teewen. Gedee1te1 ijk aangevu1d met kalkzandsteen 
en huisvuil. 

6. 51 iKvijver DSM groeve de Groot-Teewen 

locatie 
opperv1akte 
diepte 
opmerKingen 

Rimburgerweg, gemeente Brunssum. 
ca. 3 ha. 
ca. 4 m. 
in de groeve momentee1 (1974) exp10itatie van 
zand- en grindgroeven. Een dunne 1aag steens1 iK 
is hier nog aanwezig. In 1974 door DSt1 opvu11ing 
met grond en egal isering van 51 iKvijver verwacht. 

7. 51 ikvijver Bergerode (DSM) 

1 oca tie 
opperv1akte 
diepte 
opmerkingen 

Rembrandtstraat, gemeente Brunssum. 
ca. 6 ha. 
ca. 12 m. 
51 ikvijver is een voorma1 ige bruinkoolgroeve. OSM 
heeft nog geen bestemming voor het 51 ik, mogel ijk 
gebruik voor fabricage Poriso-stenen. 

8. 51 iKvijver Carisborg of Langebergvijver (OSM) 

10catie 
opperv1akte 
diepte 
opmerkingen 

ten oosten van Emma-terrein, gemeente Heer1en. 
ca. 15 ha. 
ca. 30 m. 
vijver 1 igt op Emma-terrein en is voormal ige 
bruinkoolgroeve. Inhoud is steens1 ik. Momenteel 
(1974) geen bestemming voor de 51 ikvijver. 
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9. 5liKvijvers Wilhelmina (DSM) 

locatie 
oppervlaKte 
diepte 
opmerKingen 

Heistraat, gemeente Landgraaf. 
ca. 20 ha. 
ca. 5 m. 
deze 2 sl iKvijvers zlJn Kunstmatig op het Wilhel
mina-terrein aangelegd met 5 m. hoge dijKen 
rondom. Bestemming nog niet beKend. Momenteel 
(1974) wordt een gedeelte van het Kolensl iK door 
de fa. van lngen uit Heerlen afgevoerd en als 
brandstof verKocht aan onder andere de ENCl. 

10. sliKvijver5 Thull I en II Schinnen (DSt1) 

locatie 
oppervlakte 
diepte 
opmerkingen 

N.B. 

Thull, gemeente Schinnen. 
ca. 19 ha. 
ca. 6 m. 
sl iKvijvers aange1egd in door mijnzaKKingen on
bruiKbaar geworden moeras5ig gebied. Er 1 iggen 2 
51 iKvijver5 met een veil igheidsdijK rondom van 
ca. 2 m. hoog. Nog geen bestemming voor 51 iKvij
vers beKend. De sl iKvijver5 bevatten ca. 750.000 
KubieKe meter sl iK van de staatsmijn Emma. 

De sl iKvijvers van de Domania1e, Wil1em-Sophie en Oranje-Nassau 
II zijn in 1974 reeds gedempt; het sl ik is verwijderd. 

4.3. DE SITUATIE OMTRENT DE STEENBERGEN EN SLIKVIJVERS AAN HET EIND 
VAN DE SANERINGSOPERATIE (1985) 

De saneringsoperatie is momenteel (1985) grotendeels voltooid. 
Een aantal steenbergen zijn in de afgelopen 10 jaar afgegrauen 
of gemode11eerd, een aantal slil<vijvers ZIJn afgedel<t of 
uitgegraven. In 1985 is de situatie omtrent de steenbergen en 
sl iKvijvers a1s volgt (HoedemaKers, 1977; Houben, 1982; 
kran tenarch i ef) . 

4.3.1. Steenbergen/steen5torten 

ad1 
De steenberg 
saneringsoperatie 
berg heeft een 
heeft echter op 

Beerenbosch is in he t Kader van de 
gemode11eerd en afgedeKt met tee1aarde. De 

recreatieve bestemming geKregen. De afwerKing 
zich 1aten wachten, omdat de grondaanvull ing 
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(teelaarde) moest komen uit het cunet van de SW-26 ter hoogte 
van Rolduc. Voor die operatie heeft de Raad van State vooralsnog 
geen toestemming verleend. De afwerKing heeft in 1984-'85 
plaatsgevonden met van elders aangevoerde teelaarde <mededel ing 
Hoefnagels Projectpromotie B.V.>. 

ad2 
De steenberg Willem-Sophie valt niet onder de saneringsoperatie. 
De rode mijnsteen, het zogenaamde WISO-spl it, wordt momenteel 
nog steeds van de berg afgegraven. Het vrijKomende terrein wordt 
industrieterrein. 
Sinds het begin van de zeventiger jaren is het terrein eigendom 
van de Galvano-industrie Caja. Op de plaats waar het 
Galvano-bedrijf is gevestigd is de bodem op verschillende 
plaatsen verontreinigd. Vooral op plaatsen waar 
bezinKingsvijvers hebben gelegen Komt bodemverontreiniging met 
zware metalen voor (soms overschrijding van de C-waarde voor 
grond uit de Leidraad Bodemsanering) WWaeyen, 1985). 

ad3 
De steenberg Oranje-Nassau I is in het Kader van de 
saneringsoperatie geheel afgegraven. Een groot gedeelte van het 
materiaal is uitgespreid over de voormal ige woonwijk "Husken", 
die ca.15 m. lager lag. Over het gehele mijnterrein van de 
Oranje-Nassau I is momenteel een laag mijnsteen van 10-20 m. 
diKte aanwezig. Een hoeveelheid van ca.1.400.000 ton werd 
gebruiKt voor het maken van onder andere twee groenheuvels. Naar 
de zilverzandgroeve -Beaujean" aan de Heerenweg te Heerlen, werd 
ca.2.200.000 ton mijnsteen overgebracht (Houben, 1982). 
Op het terrein heeft inmiddels woningbouw plaatsgevonden 
Cbestemmingsplan "zeswegen">. Enige jaren geleden zijn op de 
zuidel ijke punt van het terrein het CBS-gebouw en het VSL-gebouw 
verrezen. 

ad4 
De steenbergen Oranje-Nassau II en Wilhelmina zijn tijdens de 
saneringsoperatie onder een noemer gebracht. Op deze terreinen 
werd een groot recreatieproject ten uitvoer gebracht (draf- en 
renbaan, kunstsKibaan, autoKino) en werd woningbouw gepleegd 
(woonwijK "EiksKe"). 
Ten behoeve van deze projecten is de steenberg Oranje-Nassau II 
afgegraven en over het terrein uitgevlaKt. Op deze plaats is de 
draf- en renbaan en de autokino gebouwd. Tevens zijn aan de 
noordzijde van het terrein sportvelden aangelegd en is aan de 
westzijde de woonwijK uEiksKe" gebouwd. 
De steenberg Wilhelmina is gemodelleerd en met grond bedeKt. Op 
deze berg is de Kunst-sKibaan aangelegd. 
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adS 
D~ st~~nberg Oranj~-Nassau III di~nt in h~t kad~r van d~ 
saneringsoperati~ g~de~ltel ijK te worden afgegraven en 
g~modelleerd, waarna er een recr~atieve bestemming aan wordt 
gegeven. 
De meeste aandacht tijdens de saneringsoperatie is tot nu toe 
uitgegaan naar de ophoging en egal isatie van het mijnt~rrein van 
de Oranje-Nassau III. Hierop is een industrieterrein aangelegd 
en worden 1200 woningen gebouwd (woongebied uRemmenig"). De 
berg, met een massa van ca. 7.200.000 ton is grotend~els nog 
aanw~zig. Er heeft weI een modellering plaatsg~vonden en de berg 
is ingepast in een groenplan. 

ad6 
De steenberg Oranje-Nassau IV valt niet onder de 
saneringsoperatie. De berg is nog aanwezig en is sterk begroeid. 
Mogel ijK zal de steenb~rg t.z.t. verdwijnen in verband met de 
zilverzandafgraving van Sigrano B.V. (HoedemaKers, 1977). 

ad7 
De steenberg Laura valt 
steenberg is door Laura 
afgegraven. Het mat~riaal 

centrale van de Jul ia en 
hoogte van de berg. 

niet onder de saneringsoperatie. De 
en Vereeniging voor een groot de~l 

is onder andere gebruikt voor de 
voor de fundering van de SW-26 ter 

Het meest zuidel ijKe deel van het steenbergterrein is 
geega 1 i seerd. De berg is 
afgraving plaats. 

niet 

adS 
De steenstort 
Grotendee 1 sis 
aanwezig. 

,Julia va1t 
de mijnsteen 

niet 
nog 

begroeid. Momenteel vindt geen 

onder de 
verspreid 

saneringsoperatie. 
over het terrein 

Direct ten noorden van het mijnterrein is een gedee1te van het 
Wormdal volgestort met mijnsteen in verband met de aanleg van 
een NAVO-depot. Deze mijnsteen is afKomstig van de Ju1 ia, Laura 
en Emma/HendriK (mededel ing Hoefnagels Projectpromotie B.V.). 

ad9 
De steenstort Emma-HendriK valt niet onder de saneringsoperatie. 
De berg is grotendeels nog aanwezig. 
Het noord-oostel ijK deel van de berg wordt gedeeltel ijK 
afgegraven in verband met Kleiwinning door DSM onder de berg. 
Het steenbergmateriaal wordt naar de Ju1 ia gebracht, alwaar het 
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wordt gewassen. Het bruiKbare gedeelte wordt als brandstof in de 
centrale gebruiKt, het onbruiKbare gedee1te wordt in de groeven 
ten noorden van de berg Emma/HendriK (onder andere groeve 
Swe1sen) gestort of onder de nieuwe golfbaan te Brunssum 
verwerkt. 
Op de steenberg is nog steeds de Poriso-steenfabriek gevestigd. 
Tevens is een gedeelte van het plateau in gebruik a1s 
NAVO-terrein. Voor de aan1eg van dit terrein is ca. 700.000 
KubieKe meter mijnsteen afgevoerd en na verwerKing grotendee1s 
in de groeven ten noorden van de berg Emma/HendriK ' gestort. 
Aan de westzijde van de berg heeft op een gebied van ca. 5,5 ha. 
won i ngbouw p 1 aa tsgevonden en is tevens een terre i n geega 1 i seerd 
ten behoeve van toeKomstige industrievestiging. 

adl0 
Zie ad.4 

adl! 
De steenstort Nu11anderstraat va1t niet onder de 
saneringsoperatie. De mijnsteen is nog aanwezig op het terrein. 
Het terrein is gemode11eerd en ingericht a1s recreatieterrein 
van de gemeente Kerkrade. 

4.3.2. Sl ikvijvercomp1exen 

adl 
Het sl iK uit de sl ikvijver Oranje-Nassau I is waarschijn1 ijk 
gehee1 gebruiKt a1s brandstof. Houben (1982) noemt de sl iKvijver 
niet. De put is vo1geschoven met mijnsteen. Op de p1aats waar de 
sl iKvijver heeft ge1egen is een gebouw van het Verenigd 
StreeKvervoer Limburg (VSL) neergezet. 

ad2 
De sliKvijvers Julia val1en niet onder de saneringsoperatie. 
Door Laura en Vereeniging zijn een aanto1 sliKvijvers 
uitgegraven. Een ervan is gevu1d met v1 iegas en 
verbrandingsslaKken en met 
momentee1 gevuld met v1 iegas 

een fo1 ie afgedekt. Een andere wordt 
en slakKen. 

ad3 
De DSM sl ikvijver op het steenstort Emma-HendriK va1t niet onder 
de saneringsoperatie. De vlJver is door DSM uitgegraven in 
verband met Poriso-steenfabricage. Momenteel wordt in de kuil 
industrieel en "overig" afva1 gestort. 
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ad4 tim 6 
De DSH sl ikvijvers in de gemeentegroeve Brunssum, groeve Teewen 
en groeve de Groot-Teewen vallen niet onder de 
saneringsoperatie. In deze sl ikvijvers is in de loop der jaren 
afval van verschil1ende aard terechtgekomen. Het sl ik is in de 
meeste gevallen vooraf uitgegraven. 
De groeve Teewen (Fokus-groeve) is momen tee 1 a 1 s hu i svu i 1-
stortplaats voor de gemeente Brunssum in gebruik (Konink1 ijke 
Ned. Heidemij., 1971). 

ad7 
De DSH sl ikvijver Bergerode valt niet onder de 
saneringsoperatie. Het sl ik wordt momenteel afgegraven en 
gebruikt voor de fabricage van Poriso-steen. 
Begin augustus 1985 is beKend geworden dat in de sl ikvijver ca. 
4.000 kubieke meter huisvuilverbrandingsslakken afKomstig van 
Roteb-Rotterdam illegaal is gestort. Deze slakken bevatten hoge 
gehalten aan zware metalen. 

ad8 
De DSH sl ikvijver Carisborg valt niet onder de 
saneringsoperatie. Homenteel is de sl ikvijver een soort 
hengelvijver. Er wordt ongecontro1eerd afval (huisvuil, bouwpuin 
e.d.) gestort. Het terrein is door het S.S.O. inmiddels 
aangekocht van DSH. In het Kader van de saneringsoperatie zal 
hier een hengelvijver + groenp1an voor de gemeente Heerlen 
gerea1 iseerd worden. 

ad9 
De DSH sl iKvijvers Wilhelmina zijn in het Kader van de 
saneringsoperatie uitgegraven en daarna opgevuld met mijnsteen. 
Het sl ik uit de vijvers werd gemengd met mijnsteen en is daarna 
onder de draf- en renbaan verwerkt. 
Op de voorma1 ige sl ikvijvers 1 igt nu deels de draf- en renbaan 
en dee1s de woonwijk "EiksKe". 

adl0 
De DSH sl ikvijvers Thull 
saneringsoperatie. Beide 
t1omentee1 wordt huisvuil 
moge 1 i j kheden tot hergebru i k 

I en II va11en niet onder de 
sl ikvijvers zlJn nog aanwezig. 

in de sl iKvijvers gestort. De 
van het slik worden hierdoor nihil. 
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5. MIJNSTEEN EN MIJNSLIK IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK 

5.1. AlGEt1EEN 

Mijnsteen en mijnsl iK Komen in de oostel ijKe mijnstreeK op zeer 
veel plaatsen v~~r. In het verleden (ca. 1900 - 1950) beperKte 
het deponeren van mijnsteen en mijnsl iK zich voornam~l ijK tot de 
bedrijfsterreinen van de toen actieve Kolenmijnen. Later (ca. 
1950 heden) is mijnsteen en mijnsl iK in een groot aantal 
gevallen niet meer op de deponieen der mijnbedrijven gestort, 
maar gebruiKt voor diverse doeleinden. 20 zijn onder andere oude 
groeves gevuld met mijnsteen en/of mijns1 iK. Ook werd mijnsteen 
bijvoorbeeld gebruiKt a1s funderingsmateriaal voor wegen, 
spoorlijnen, woonwijKen en industrieterreinen. Door deze 
toepassingen is de mijnsteen en het mijnsl iK verspreid geraaKt 
over de oostel ijKe mijnstreeK en in sommige gevallen ze1fs 
daarbuiten. In par. 5.2 tIm 5.6 zijn aIle geinventariseerde 
locaties in de oostel ijKe mijnstreeK waar mijnsteen en/of 
mijnsliK aanwezig is (of is geweest) beschreven. 
Het inventariseren van de locaties heeft plaatsgevonden middels 
1 iteratuurstudie, gespreKKen met vertegenwoordigers van 
gemeenten en andere instanties, interpretatie van 
luchtfotoseries van het gebied uit 1949, 1965 en 1983, en 
veldonderzoeK Cinclusief grondboringen tot maximaal ca. 4 meter 
diepte). Bij de beschrijvingen betreffende de mijnsteenbergen is 
een dee I van de i nfor-ma tie vr i jwe 1 in tegraa 1 overgenomen u it de 
rapporten QStudie betreffende de huidige toestand van de 
stortplaatsen van mijnstenen van de Limburgse mijnen" en "Nadere 
gegevens van enKele mijnsteendepots over de periode 1967 tot 
sluiting mijnen" (Greven, 1967,1978). 
In de meeste ge\Jallen is het niet mogel ijK gebleKen om een 
uitspraaK te doen over de hoeveelheden mijnsteen/-sl ik die op 
een bepaalde locatie aanwezig zijn. De in het verleden door de 
mijnen geproduceerde hoevee1heden mijnsteen en mijnsl iK Komen 
niet overeen met de hoeveelheden die op de steenbergen en in de 
s I i Kv i j vers terech t z i j n geKomen. Van de tota Ie 
mijnsteenproduKtie verdween vaaK een aanzien1 ijK dee1 weer 
ondergronds ter opvu11 ing van verlaten mijngangen. Mijnsl iK werd 
in een aantal gevallen hergebruiKt a1s brandstof in de 
Ketelhuizen. Zowel mijnsteen als mijnsl iK werden in grote 
hoevee1heden doorverKocht aan derden. Om welke hoeveelheden het 
hierbij ging is in de meeste gevallen niet meer te achterhalen. 
Indien de aanwezige hoevee1heid mijnsteen of mijnsl iK op een 
bepaalde locatie beKend is, is dit in de teKst vermeld. 
Er zlJn tijdens het onderzoeK ooK situaties opgetreden waarbij 
de aanwezigheid of afwezigheid van mijnsteen en/of mijnsl iK op 
een bepaalde locatie niet zeKer was. VaaK was in deze gevallen 
spraKe van tegenstrijdige mededel ingen van referenten of van een 
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tegenstrijdigheid in mededel ingen van referenten en 
veldonderzoeKs- bevindingen. Dergel ijKe locaties zijn op de 
Kaart (bijlage 1) apart aangegeven. 
De locaties waar mijnsteen en/of mijnsl iK aanwezig is (geweest) 
zijn per gemeente genummerd en puntsgewijs beschreven. De 
nummers corresponderen met de nummers op de Kaart (bijlage 1). 
Voor een overzicht van het hu idige landgebruiK op de locaties 
zij verwezen naar bijlage 2. 
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5.2. LOCATIES IN DE GEMEENTE BRUNSSUM (GEMEENTENUMMER 075) 

075 - 1. (coordinaten: 198-330) Steenstort Emma/Hendrik. De Staatsmijnen 
Emma en Hendrik beschikten over een groot plateaustort gelegen 
in de Brunssummerheide op het terrein van Staatsmijn Hendrik. 
Het plateaustort heeft een oppervlakte van ca. 200 ha. en een 
massa van ca. 70.000.000 ton. De grootste hoogte van het plateau 
1 igt op 36 m. boven het maaiveld. De taluds hebben hell ingen van 
maximaal 45 graden. De zuidzijde van het stort is begroeid met 
een gemengd bos. VerdeI' zlJn de taluds plaatsel ijk beplant 
Hoefnagels, 1974). Afgraving van het steenstort heeft sinds ca. 
1966 plaats om klei- ontginning onder het stort mogel ijk te 
maken. De afgraving geschiedt met dragl ines van onder af. 20 is 
rond 1980 ca. 540.000 ton mijnsteen afgegraven en gebruikt veor 
de aanleg van het t~VO- terrein in het Wormdal (210 - 2.a.). In 
totaal is tot op heden ca. 2.700.000 ton mijnsteen van het stort 
afgegraven <mededel ing Steenbergafgravingen B.V.). Diverse 
kleinere afgravingen hebben door verschillende firma/s 
plaatsgevonden. Het materiaal werd onder meer gebruikt veor het 
vullen van grindgaten, 0pvullen van ontgonnen gedeelten van 
kleigreeven, vervoer naar Deltawerken en verkoop aan derden 
(afgezeefd materiaal). 
Het storten van mijnsteen is hier in 1914 begonnen op een 
heuvelachtig heideterrein dat een ondergrond heeft van zandlagen 
met Kleilenzen. Bebouwing is in de omgeving van het stort 
nauwel ijKs aanwezig. Het plateau dat zich in de loop del'" jaren 
vormde werd benut voor het oprichten van bedrijfsinrichtingen. 
Ook werden er sl ikvijvers op ingericht, waarvan de meeste echter 
weer zijn verdwenen daar zij onvoldoende bleken om het steensl iK 
van de beide mijnen te bevatten. 
Het transport van te storten materiaal heeft sinds 1914 
plaatsgevonden met spoorwagons over normaalspoor. Toevoeging van 
water tijdens het storten heeft nooit plaats gehad. 
Behalve mijnstenen die door elkaar werden gestort, zlJn op 
afzonderl ijke stortplaatsen ook steensl ik, vl iegas, sintels en 
puin gestort. De hoeveelheden gestort materiaal waren sterk 
val'" i abe I. He t was onder andere afhanke 1 i j k van he t benod i gd 
aantal vulstenen op de beide mijnen en de afname van zuivere 
mijnstenen voor onder andere de DeltawerKen. In de winter van 
1967 bedroeg de gestorte hoeveelheid mijnstenen ca. 2500 ton per 
dag. Tevens werden toen per maand ca. 1600 ton sintels en ca. 
2000 ton puin gestort. De grootte- verdel ing van de mijnstenen 
was ongeveer als volgt: 
- fijne wasserijstenen tot 5 mm. 
- grove wasserijstenen 20 - 40 mm. 
- zuivere mijnstenen 150 - 200 mm. 
Op het steenstort hebben voor 1950 regelmatig verschuivingen 
plaatsgevonden die hun oorzaaK vonden in verschuivingen in de 
ondergrond. Schuldig hieraan zijn de in de zandlagen aanwezige 
kleilenzen. Tel'" voorkoming van deze verschuivingen heeft men na 
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1950 de stortwijze veranderd. In plaats van vrij hoge taluds 
waarbij direct op het maaiveld werd gestort, maaKte men het 
stortniveau lager door het talud verspringend te maKen en 
zodoende het stort eigenl ijK in twee etappes op te bouwen. Na 
deze wijziging in het storten hebben zich geen verschuivingen 
meer voorgedaan. 
In 1968 ontstond in het zogenaamde "autopuinstort· brand ten 
gevolge van het ongecontroleerd verbranden van afval. Op dit 
puinstort bevond zich hoofdzaKel ijK van een zagerij afKomstig 
houtafval. De brand werd geblust. Na enige maanden werd 
geconstateerd dat aan de oppervlaKte van het stort scheuren 
optraden. Temperatuur en C02- metingen leidden tot de conclusie 
dat in het stort nog een verbranding of broei plaats had. De 
naar aanleiding hiervan getroffen maatregelen Konden niet 
voorKomen dat de verbranding in het stort voortschreed. Dit 
leidde er toe dat in 1973 een firma opdracht Kreeg voor een 
afgraving van ca. 100.000 ton mijnsteen om het inmiddels 
uitgebreide brandende gedeelte te isoleren. Deze afgraving werd 
in april 1974 beeindigd (Greven, 1967,1978). 

075 - l.a. (198-330) Op de zuid - westel ijKe punt van het steenstort is wo
ningbouw gepleegd. De hier aanwezige woningen zlJn dus 
gefundeerd op mijnsteen. De weg die langs de westel ijKe rand van 
de berg van zuid naar noord loopt (Kranenpool) I igt op de 
steenberg. Oostel ijK van deze weg 1 igt een geegal iseerd terrein. 
Dit terrein is een gepland industrieterrein. Midden op het 
p I a teau I i gt een NN}O- depot me t ten zu i den ervan b i j behorende 
sportvelden. Ten behoeve van de aanleg van dit depot is ca. 
700.000 KubieKe meter mijnsteen afgegraven en afgevoerd naar de 
wasserijen van de Jul ia. Na verwerKing is de mijnsteen 
grotendeels in de groeves ten noorden van de steenberg 
Emma/Hendr i K gedeponeerd. Ten noorden van he t depot is he t 
steenstort grotendeels nog in tact en begroeid. 

075 - 1.b. <198-329) Onder het noordel ijK deel van het steenstort zijn con
cessies gelegen behorende aan DSM ten behoeve van Kleiwinning. 
De begrenzing van deze concessiegebieden wordt bepaald door de 
oude gemeentegrens Brunssum - Schinveld, die op de Kaart als een 
NI..J ZO verlopende I ijn over de steenberg nog zichtbaar is. Bij 
075 1.b. wordt het stort in verband met de Kleiwinning reeds 
afgegraven. De mijnsteen wordt per vrachtauto afgevoerd naar de 
wasserijen van de Jul ia. Na verwerKing wordt het materiaal 
teruggebracht en voor een Klein deel gebruiKt als fundering voor 
het ten zuid- oosten van de berg gelegen golfterrein of gestort 
in de groeves ten noorden van het steenstort (het grootste 
dee 1) • 
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De mijnsteen op het steenstort is in prlclpe afKomstig van de 
mijnen Emma en HendriK. Er bestaan vermoedens dat ooK materiaa1 
van de Maurits (chemisch verontreinigd) in het ver1eden op het 
steenstort is terecht gel<omen (Limburger, 4-1-1967). De bij 075 

1.b. ontstane gaten zu11en voor een deel worden opgevuld met 
mijnsteen. 

075 - 1.c. (198-328) Op deze plaats bevindt zich een stort van huisvuil + 
ander onbeKend afval. Vol gens de gemeente Brunssum worden hier 
bouwmaterialen van DS~1 gestort en is het moge1 ijl< dat hier 001< 
dvreemde stoffen" voorKomen. Het stort is afgedeKt met mijnsteen 
waar bovenop een. 1aag loss is aangebracht. 

075 - 1.d. (199-328) Hier heeft reeds Kleiwinning plaatsgevonden. Men is al 
begonnen met het 0pvullen van de groeve. Met welK materiaa1 deze 
0pvull ing plaatsvindt is niet duidel ijK. 

075 - 1.e. + 1.f. (198-328) Steenfabr-ieKen van DSt1 waar de poriso - stenen 
worden gemaaKt. Bij 075 1.f. is een hoeveelheid sl iK 
opges1agen. De totale oppervlaKte van 075 1.e. en 1.f. 
bedraagt ca. 30 ha. 

075 - 1.g. (198-328) Voormal ige sl il<vijver (oppervlakte ca.7,5 ha.). De in
inhoud bestond, zoals bij vrijwel aIle DSM-sliKvijvers het geval 
was, uit steensl iK. Het sl il< is in het verleden gebruiKt voor de 
poriso- steenfabricage. Momenteel wordt het terrein gebruikt 
voor het storten van industrieel en "overig" afval. De 
sl ikvijver was voor 1950 reeds aanwezig. 

075 - 1.h. (197-328) Bufferbassin opslag wassteen van DSM (volgens gemeen
te Brunssum). Op deze plaats is industrieel afval aangetroffen. 

075 - 1.j. (198-329) Waubacherweg. Deze aan de noordrand van de steenberg 
gelegen weg is aangelegd op mijnsteen. 

075 - 1.1<. (199-329) Deel van de groeve "Swelsen". Er wordt op deze plaats 
tot onder de grondwaterspiegel Klei gewonnen. In de groeve, die 
onder andere de pun ten 075 1. k. en 1.1. omva t, is op deze 
plaats mijnsteen aanwezig (mededel ing gemeente Brunssum). In de 
taluds van de wegen in het groevegebied is oaK mijnsteen 
verwerkt. 

075 - 1.1. (199-329) Op dit terrein is het grondbedrijf van de fa. Rutten 
gevestigd. Door dit bedrijf wordt afvalwaterzuiveringssl ib na 
ontwatering vermengd met andere gr-ondsoorten. Hierdoor ontstaat 
zogenaamde "zwarte grond". Deze grond wordt als teelaarde 
verKocht. De bassins waarin het zuiveringss1ib via bezinKing 
wordt ontwaterd zijn door middel van een fol ie van de ondergrond 
gescheiden. De ondergrand bestaat uit mijnsteen die in het 
verleden is gebruiKt om de groeve op deze plaats op te vullen. 
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075 - 1.m. (199-329) Op deze plaats ten oosten van de groeve "Swelsen" is 
middels veldonderzoeK de aanwezigheid van mijnsteen vastgesteld. 

075 - 1.n. (198-329) Groevegebied grotendeels gelegen onder de grondwater
spiegel. In het verleden is hier op versehillende plaatsen 
mijnsteen gestort. Later is de mijnsteen in sommige gevallen 
weer weggegraven in verband met de Kleiwinning. Ten westen van 
het groevegebied is jonge bosaanplant aanwezig. Het totale 
groevegebied bestaat eigenlijK uit de punten 075 - Ln., lop., 
1.q. en 1 .r. Volgens Steenbergafgravingen B.V. is in het gehele 
groevegebied mijnsteen gestort. Bij punt 1.n. is mijnsteen 
aangetroffen op een diepte van 20-80 em beneden het maaiveld. 

075 - 1.p. (198-329) Er is op deze plaats in het groevegebied een hoeveel
heid mijnsteen aanwezig. 

075 - 1. q. (198-329) Oud gedee 1 te van he t groevegeb i ed. Waarseh i j n 1 i j K is 
in dit gedeelte van het groevegebied ooK mijnsteen aanwezig; 
zeKer is het niet. Op deze plaats zlJn een aantal hopen 
bruinKool aangetroffen en een hoeveelheid slurrie van onbeKende 
herKomst. De slurrie is ontwaterd, doeh niet begaanbaar. 

075 - 1.r. (198-329) Groeve die deels onder de grondwaterspiegel is gelegen 
Ten oosten van de groeve is jonge bosaanplant en lage vegetatie 
aanwezig. In het verI eden zijn grote hoeveelheden mijnsteen in 
de groeve gestort. De groeve fungeert nu als bedrijfsterrein met 
uitzondering van het noordelijKe gedeelte. Op die plaats is een 
hoeveelheid slurrie van onbeKende herKomst en samenstell ing 
gestort. 

075 - 1.s. (199-327) Voormal ige Klei- en grindgroeve. Deze groeve is op de 
luehtfoto's uit 1965 reeds aanwezig. In de groeve is in het 
verleden sl iK gestort. Dit sl iK is in een latere fase 
(waarsehijnl ijK) weer uitgegraven. De groeve is nu opgevuld met 
mijnsteen. Op het terrein is een golfbaan gepland. Een gedeelte 
hiervan (075 - 1.t.) is r'eeds gereal iseerd. De golfbaan zal zieh 
uiteindelijK uitstreKKen over 075 - los., 1.t., 4 en 5. 

075 - 1.t. (199-327) Voormal ige DSM-groeve de Groot-Teewen. De groeve is op 
de luehtfoto's uit 1965 reeds aanwezig. In deze groeve heeft in 
het verleden een sl iKvijver gelegen (oppervlaKte ea.3,0 ha.). De 
sliKvijver is verdwenen en het terrein is opgevuld met 
mijnsteen. Op het terrein is een afdeKKende laag teelaarde 
aangebraeht en is een grasbaan van het golfterrein aangelegd. 

075 - 2. <196-327) t1ijnterrein van de voormal ige Staatsmijn HendriK. Deze 
mijn is in 1973 gesloten. De in het verleden door deze mijn 
geprodueeerde mijnsteen werd naar het steenstort Emma/ HendriK 
(075 1.) afgevoerd. Op het terrein zijn momenteel het Afeent 
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hoofdkwartier en een sportveldencomp1ex gevestigd. Het terrein 
heeft een opperv1aKte van ca. 30 ha. 

075 - 2.a. (196-327) 
steenpaKKet 
Brunssum) • 
gevestigd. 

Over dit dee1 van het terrein verspreid is een mlJn
van 5-10 meter diKte aanwezig (mededel ing gemeente 
Het Afcent- hoofdKwartier is op deze p1aats 

075 - 2.b. (196-327) Op dit dee1 van het mijnterrein is geen mijnsteen aan
getroffen. Er bevinden zich hier een aanta1 sport've1den. OoK 
1 iggen op deze p1aats een aantal vo1Kstuintjes. 

075 - 3. (194-327) Mijnterrein van de voormal ige Staatsmijn Emma. Het ei
gendom van het terrein is in handen van DSM. In het verleden 
~oJerd de door Staatsmijn Emma geproduceerde mijnsteen afgevoerd 
naar het steenstort Emma/ HendriK (075 - 1.). In de 60-er jaren 
heeft tevens transport van mijnsteen uit de lopende produKtie 
naar de De1tawerKen p1aatsgevonden. De mijn Emma staaKte in 1973 
de produKtie.De oppervlaKte van het mijnterrein is ca. 50 ha., 
bestaande uit 33 ha. gebouwterrein, 7 ha. spooremp1acement en 10 
ha. ops1agterrein. Op het terrein heeft in het ver1eden een 
coKes-fabrieK gestaan. Het grootste dee1 van het afva1 van de 
coKes- fabrieK is in het ver1eden waarschijn1 ijK naar het 
Maurits- terrein afgevoerd. DesondanKs is over een opperv1aKte 
van ca. 10 ha. de bodem van het Emma- terrein verontreinigd, 
onder andere met anthraceen. De sanering van het terrein za1 
door DSM ter hand worden genomen. Een gedeelte van het terrein 
(in het zuiden) is in gebruiK bij Afcent. Er bevindt zich tevens 
een voorma1ige e1ectriciteitscentra1e op het terrein (sinds 
1913). Op het terrein is waarschijn1 ijK ten ge!)olge van de 
mijnbouwactiviteiten mijnsteen achtergeb1even. Aangezien het 
Emma-terrein is afges10ten was ve1dcontro1e niet moge1 ijK. 

075 - 3.a. (194-327) Op deze p1aats was in het ver1eden de coKes - fabrieK 
gevestigd. Ten gevo1ge hiervan zijn in het verleden 
waarschijnl ijK onder andere zuurteer en feno1en op het 
mijnterrein gestort. Uit onderzoeK is aangetoond dat de bodem 
hier over een oppervlaKte van ca. 10 ha. is verontreinigd met 
v1uchtige aromatische verbindingen en po1ycycl ische aromati5che 
Koolwater5toffen. Het verdere bodemonderzoeK en de te treffen 
maatrege1en worden door DSM uitgevoerd. 
Op dit gedee1te van het terrein bevindt zich tevens een electri
cite i tscentra1 e 

075 - 3.b. (194-326) 
a1 sinds 
een sport

In deze hoeK van het mijnterrein 1 igt (in ieder geva1 
1950) een 51 iKbassin. Direct ten oosten hiervan 1 igt 

ve1dencomp1ex van de gemeente Heer1en. 
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075 - 4. (199-327) Deze groeve, de zogenaamde" FoKus-groeve", werd in het 
ver1eden gebruiKt a1s zand- en grindgroeve. Op 1uchtfoto's uit 
1965 was de groeve reeds aanwezig. Na beeindiging van de 
ontgronding is de groeve gebruikt voor de ops1ag van mijns1 iK 
(sl iKvijver DSt1-groeve Teewen, ca. 10 ha.). Vo1gens de gemeente 
Brunssum is in i eder geva 1 een dee 1 van he t s 1 i K nog in de 
groeve aanwezig. Sinds 1979 is de groeve in gebruiK geweest a1s 
stortp1aats met een tota1e capaciteit van ca. 150.000 KubieKe 
meter. In de groeve is onder andere huisvui1, bouw- en 
sloopafva1, bedrijfsafva1, mijnsteen en mijnsl 'iK gestort. In 
januari 1985 is het storten beeindigd. Er vindt momentee1 een 
afdeKKing van de groeve p1aats met een 1aag mijnsteen van ca. 1 
meter diKte en daar bovenop een 1aag zand van ca. 0,5 meter. Na 
afdekking wordt het terrein ingericht a1s golfterrein. 

075 - 5. (198-329) Voorma1 ige zandgroeve. Op 1uchtfoto's uit 1949 is a1 
een Kleine groeve op deze p1aats waarneembaar. Op 1uchtfoto's 
uit 1965 heeft de groeve reeds zijn huidige omvang bereiKt. De 
9 roe v e i s door D St1 9 e b r u i k t v 00 r de 0 p s 1 a 9 ~J an s 1 i K (s 1 i K v i j v e r' 
DSt1 gemeentegroeve Brunssum, 6,75 ha.). Het sliK is later 
waarschijn1ijK grotendee1s uitgegraven. De groeve is daar'na 
opgevu1d met onder andere mijnsteen en bouwpuin. De groeve is 
momentee1 niet afgedeKt. Op het terrein is de golfbaan van de 
gemeente Brunssum gep1and. De afdekKing van de groeve za1 
geschieden op de manier zoa1s bij 075 - 4 beschreven. 

075 - 6. (198-329) K1eigroeve. Er wordt hier op een aanta1 p1aatsen Klei 
gelJJonnen. Uit vergelijking van 1uchtfoto"s uit 1965 met de 
huidige situatie b1 ijKt dat op een aanta1 plaatsen de groeve 
weer is opgevuld Cvoorwaarde uit de ontgrondingsvergunning). Het 
a.fgewerK te terre in 1 i gt lager dan he t oude maa i ve 1 dn i veau. I n de 
groeve is onder andere mijnsteen, mijns1 ik, bedrijfsafval van 
DSt1 en afval van de poriso- steenfabrieK gestort. 

075 - 7.a. (197-329) Bouwbergstraat, gemeente Brunssum. Ten zuiden van deze 
weg is een industrieterrein aangelegd. Voor de fundering en de 
egal isatie van het terrein is mijnsteen gebruikt (mededel ing 
gemeente Brunssum). Zuidel ijKer op het terrein heeft ontgronding 
plaatsgevonden. Het terrein is daarna opgevuld en afgewerKt. Er 
is hierbij mijnsteen gebruiKt. Het terrein is momentee1 begroeid 
met lage vegetatie en bomen. Op het terrein zijn waterplassen 
zichtbaar. Het betreft hier waarschijnlijk kwelwater van de in 
het oosten gelegen steenberg Emma/HendriK. 

075 - 7.b. (197-329) Ganzenpoel. Vol gens de gemeente Brunssum betreft het 
hier een buHerbassin. De dij\<jes rondom bestaan grotE.'ndeels uit 
mijnsteen. 
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75 - 8. (197-329) Bouwbergstraat, gemeente Brunssum. Ten noorden van de 

weg is een industrieterrein aangelegd. Waarschijnl ijk is voor de 
fundering en egal isatie van het terrein mijnsteen gebruikt. 

075 - 9. (197 1198-327) Rimburgerweg. Deze weg is tijdens de reconstruc
tiewerkzaamheden in 1984 diep uitgegraven in verband met de 
winning van zand en Klei (in eerste instantie zonder 
vergunning). Na deze ontgrinding is het wegl ichaam opgevuld met 
ca. 200.000 ton mijnsteen (mededel ing Steenberg~fgravingen 

B.V.) • 

075 - 10. (197-327) Steenfabriek Coumans en Schepers. Dit bedrijf is sinds 
de 40-er jaren hier gevestigd. Momenteel wordt hier poriso-steen 
gebaKKen. Het mijnsl iK is afKomstig uit de ten zuiden van de 
fabriek 1 iggende DSM- sl ikvijver. Op een gedeelte van het 
terrein waar nu de steenfabrieK staat heeft in het verleden een 
"meertje H gelegen. Dit is op luchtfoto's uit 1949 waarneembaar. 

075 - 11. (197-327) Sl ikvijver DSM Bergerode. De sl ikvijver heeft een op
pervlaKte van ca. 6,0 ha. en een diepte van ca. 12 meter. Het 
terrein is een voormal ige bruinkoolgroeve. Het sl ik wordt 
momenteel uit de vijver gegraven en gebruikt voor de fabricage 
van poriso-steen. Op het terrein zlJn ook andere materialen 
gestort. 20 bevinden er zich onder andere afval van de poriso
steenfabrieK en verbrandingsslaKKen. 

075 - 12. (197-327) Op dit gedeelte van het slikvijverterrein ZIJn huis-

075 - 13. 

vuilverbrandingsslakKen aanwezig. Deze slaKKen zijn daar zeer 
Kort geleden (zomer 1985) gestort. 

(196-327) Voormal ige groeve 
mijnsl ik. Uit bestudering 
da t de on t gin n i n gin de 
heeft plaatsgevonden. Op 
sportterrein aangelegd. 

die is opgevuld met mijnsteen en met 
van luchtfoto/s uit 1949 is afgeleid 

groeve tot onder de grondwaterspiegel 
de afgedeKte groeve is momenteel een 

075 - 14. (196-327) Het oostel ijK deel van het groevegebied is beplant met 
dennen. De ondergrond bestaat uit mijnsteen. 

075 - 15. (197-326) Kleine voor~aJ ige groeve. Op deze plaats is bij veld
onderzoeK mijnsteen aangetroffen. De groeve is afgedeKt en 
bepJant met bomen. 

075 - 16. (197-326) Kleine voormal ige groeve. In deze depressie is in het 
verJeden mijnsJ iK gestort. Ten gevolge van de hierdoor ontstane 
waterstagnatie hebben zich hier spontaan vochtminnende 
plantensoorten, zoals zeldzame orchideeen, gevestigd. Het 
terrein is nu ingericht als reservaatgebied ten behoeve van de 
zeldzame pJantensoorten. 
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075 - 17. (195-328) Dorpsstraat, gemeente Brunssum. Alle wegen in de woon
wijK RO p Den Haan" zlJn gefundeerd met mijnsteen. Onder de 
woningen is geen mijnsteen aanwezig (mededel ing gemeente 
Brunssum). 
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5.3. LOCATI ES I N DE GEMEENTE SCH INN EN (GEt1EENTENUMt1ER 375) 

l.a. + 1.b. (190-327) Slikvijver5 van Thull. Het totale oppervlaK van 
deze vijver5 bedraagt ca. 19 ha. De diepte van de vijvers 
bedraagt ca. 6 meter. De 51 ikvijvers zijn in het begin van de 
60-er jaren aangelegd in een gebied dat ten gevolge van 
mijnzaKKingen in een onbruiKbaar, moerassig terrein was 
veranderd. Het sliK dat in deze vlJvers is gespoten was 
afKomstig van de Staatsmijn Emma en werd via een pijpleiding 
aangevoerd. Er is waarschijnl ijK ca. 750.000 KubieKe meter sl iK 
op deze plaats gestort, afKomstig van Staatsmijn Emma. Het 
mijns1 iK bestaat uit Ko1ens1 iK en steens1 iK. DSM heeft momenteel 
nog geen bestemming voor het 51 iK. Op ve1e plaatsen is door het 
sl iK onder andere bouwpuin gemengd. Aanvoerwegen voor 
vrachtauto/s zijn verhard met mijnsteen en bouwpuin. De twee 
sl iKvijvers zijn van e1kaar gescheiden door een tussendijK en 
zijn omgeven door een veil igheidsdijK van ca. 2 meter hoogte. 
Tussen de vlJvers door stroomt de Ge1eenbeeK in een Kunstmatig 
aange1egde geu1; de oevers van de geu1 zijn beschoeid met grote 
bloKKen Ka1Ksteen. Ten zuiden van de sl iKvijvers 1 igt de 
zogenaamde A1fa-brouwerij. 
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5.4. LOCATI ES IN DE GEMEENTE HEERLEN (GEMEENTENUMt1ER 160) 

160 - 1. (194-325) Mijnterrein van de voormal ige mijn Oranje-Nassau III. 
De oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 130 ha. De 
Oranje-Nassau III staakte in 1973 de steen- koolproduktie. Op 
het terrein, dat tegenwoordig eigendom is van de gemeente 
Heerlen, bevinden zich onder andere een steenberg (160 - 1.b.), 
de nieuwbouwwijk "Remmenig" (160 - 1.a.) en het industrieterrein 
"De Koumen H (160 1 .a.). Over vrijwel het gehele mijnterrein 
verspreid is mijnsteen aanwezig. Over het mijnterrein (en ook 
over het terrein van de Oranje- Nassau I (160 - 2» is een 
nieuwe verbindingsweg Heerlen - Hoensbroek aangelegd. Onder het 
wegdek is een laag mijnsteen aanwezig. 

160 - l.a. (194-325) Het grootste deel van het voormal ige mijnterrein is op 
dit moment in gebruik als industr.ieterrein. Dit terrein, "De 
Koumen" genaamd, is opgehoogd en geegal iseerd met mijnsteen van 
de steenberg van de Oranje- Nassau III. Het terrein heeft een 
oppervlakte van ca. 75 ha. Dit industrieterrein is in de laatste 
10 jaar aangelegd. Het meest zuidel ijk gelegen deel van het 
terrein en de hier gelegen hoeve zlJn niet opgehoogd met 
mijnsteen. Ten oosten van het industrieterrein wordt de 
nieuwbouwwijk "Remmenig" gereal iseerd. Er zlJn hier ca. 1200 
woningen in aanbouw of reeds gebouwd. Op het mijnterrein is ten 
westen van de steenberg <160 - 1.b.) een voormal ige 51 iKvijver 
aanwezig. Uit bestudering van de luchtfoto's is vastgesteld dat 
de sliKvijver in 1965 nog aanlA'ezig was. Op luchtfoto·'s uit 1983 
is de vijver niet meer zichtbaar. De vijver is gedempt met 
mijnsteen. 

160 - 1.b. (194-325) t1ijnsteenberg van de Oranje- Nassau III. Het grondop
pervlaK van de berg bedraagt ca. 14,8 ha. De hoogte van de berg 
was in 1974 ca. 76 meter. In 1974 bedroeg de massa van de 
steenberg ca. 7.000.000 ton (Hoefnage15, 1974). De steenberg is 
gedeeltelijK gemodelleerd en uitgevlakt over het terrein. OoK 
werd een gedeelte van de mijnsteen van het terrein afgevoerd. 
Het grootste gedeelte van de mijnsteen is echter nog op de berg 
aanwezig. 
Het storten van mijnstenen heeft op het mijnterrein van de 
Oranje-Nassau III niet aIleen op de huidige steenberg 
plaatsgevonden, maar over het gehele terrein verspreid. Het 
storten heeft globaal in 4 stadia plaatsgevonden: 

1914-1935: In de beginjaren van de mijn werden de mijnstenen 
op het terrein benut voor ophoging. In deze periode werden de 
mijnstenen op een uitgestreKt plateau gestort. 

1935-1951: Op het ontstane plateaustort werd in deze periode 
het eerste eigenlijke steenstort opgericht, dat zich in 
zuid-oostelijKe richting uitstreKte en gedeeltelijk evenwijdig 
1 iep aan de Rennemigerstraat. De ondergrond waar het plateau op 
rust te bestaa t u it 1 eemhoudend rna ter i aa 1 en werd oorspronke I i j K 
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als bouwland benut. Dit eerste stort had na beeindiging een van 
he t storten een koepelvorm met een max lmale hoogte van 54 meter 
boven het maa iveld. Het stort was ( behalve aan de noord-zijde) 
geheel begroeid. Aan de noordzijde van de Rennemioerstraat lagen 
de hu l zen ca. 50 meter van de voet van het stort . Op de plaats 
waar dit stort heeft gelegen is momenteel de woonwijk -Rennemig 
aangelegd (tie 160 - 1.a . >. 

1951-ca.1973: Op het noordel iJke gedeelte van het te rre l n 
werd in 1951 een tweede stort opgericht. Dit stort ( de huidige 
steenberg) Ilgt op een moeras- aehtige bodem en is zelfs 
gedeeltelljk In een bestaande v lJver gestort. Het stort werd 
ultgevoerd a l s ee n puntstort met l ang s de fl anken hell Ingen van 
ma x imaal 33 grade n, aan de voet ui t lopend t ot 9 graden en in 
tu idelijke- rlehting zelfs tot 0 graden . De grootste hoogte 
bedroeg 100 meter boven het maalveld. Het stort Is plaatselijk 
begr oeid met onder andere elzen en populieren. 

1962-ca.1973: Ten zulden van het h iervoor genoemde stort is 
in 1962 begonnen met de aanleg van een nieuw plateaustort. Het 
terre i n ge I egen tussen Heer I erweg, Wi jngaardsweg en Burg. 
Slanghenstraat werd geleidel i jk geheel met mijnstenen bedekt om 
een i ndustrieterrein te maken. Oi t Industr ieterrein staat 
momentee1 bekend onder de naam -De Koumen - . 
Het transport van mijnstenen naar het oudste plateaustort en 
naar het eerste puntstort geschiedde tot 1951 met kl epwagens . 
Toen het tweede puntstort werd opgericht g i ng men voor het 
transport naar het stort gebruik maken van transpor tbanden, 
terwijl het storten op het in 1962 opger i chte nieuwe 
plateaustort met behulp van spoorwagons geseh iedde . Men is 
indert ijd overgegaan op transportbanden als vervoermiddel omdat 
de steenopslag sterk toenam door eoneentratie van deze opslag 
van 3 mi jnen op dit terreln. Behalve de mijn Oranje - Nassau III 
stortle ook de mijn Oranje Nassau J hier haar geh e1e 
mijnsteenproduktie en de mijn OranJe - Nassau IV een gedeelte 
van haar miJnsteenproduktie . 
Het storten op het tweede puntstort gesehiedde onder 
overvloed i ge toevoeging van water . Men dreef de stenen ats het 
ware naar de voet van het stort en bouwde het stort op van 
beneden naar boven . Men streefde naar volled ige verzad iging van 
de stenen met water . Had men dit niet gedaan dan zouden ten 
ge volge van de sterk waterhoudende bodem verschuiv ingen in het 
stort kunnen zlJn opgetreden . Door deze overmaat water had de 
zuid-zijde van het stort een langgerekte hell ing met aan de voet 
een langgerekte ui tloop van mee r dan 50 meter. 
Het gestorle materiaal bestond naast zu i vere miJn- en 
wasserlJstene-n voor een ger i ng oedee1te uit pu i n en huisvuil 
afkomstig van de gemeente Hoensbroek. Op het tweede puntstort 
werden uitslu i tend wasserijstenen gestort, hrwijl op het 
jongste plateaustort aIle zuivere mij nstenen en nog een gedeelte 
van de wasser i jstenen werden gestort. Pu in ging uitsluitend naar 
het jongste plateaustort, terw iJI het huisvuil van de gemeente 
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hoensbroek als onderlaag van dit stort diende. Hiermede was de 
afdekking van dit huisvuil mede verzekerd. De gemiddelde toevoor 
van het start bedroeg in 1967 ca. 4500 ton per dag, verdeeld 
over 3000 ton wasserijstenen en 1500 ton grove stenen. De 
mengverhouding in het plateaustort bedroeg 1:1. De gemiddelde 
grootte van het opgebrachte afval bedroeg voor de wasserijstenen 
ca. 20 mm. Van de grove stenen was 60X k 1 e i ner dan 100 mm. 30;~ 

lag tussen 100 en 200 mm. en lOX was groter dan 200 mm. In 1967 
bedroeg de hoeveelheid in het tweede puntstort gestorte 
materiaal ca. 15.000.000 ton. 
In 1963 is eenmaal brand opgetreden in het eerste puntstort. De 
brand had plaats in de noord-oostel ijke flank van het stort en 
werd veroorzaakt door het aansteken van ter plaatse opgebracht 
bedrijfsafval, waarna het vuur in het stort Ukroop". Door het 
graven van een diepe gleuf in het stort boven de brandhaard en 
het hierin toevoeren van grote hoeveelheden water werd de brand 
geblust. 
Op het tweede puntstort (de huidige berg) heeft in april 1965 op 
de noordflank een afschuiving van ca. 400.000 ton materiaal 
plaatsgevonden. De oorzaak lag in het storten van ca. 300 ton 
zand uit de Brunssummerheide op deze flank, waarna hierop 
wederom stenen waren gestort. Als gevolg van overvloedige 
regenval gingen de stenen op de onderl iggende zandlaag schuiven. 
De flank van het stort werd met behulp van een bulldozer 
hersteld en het overtoll ige materiaal aan de voet van het stort 
werd verw i j derd. 
Eind 1969 werd begonnen met het afgraven van het oudste 
puntstort. Grove niet afgezeefde stukken gingen naar het in 
aanleg zijnde industrieterrein ("De Koumen"). In 1970 tim 1972 
werd van de oude berg in totaal 768.760 ton afgegraven, waarvan 
561.945 ton werd vervoerd naar het industrieterrein. In augustus 
1971 werd de afgraving van de jongste steenberg (de huidige 
berg) gestaakt in verband met afschuiving aan de zuidwest-zijde. 
In 1972 werd de afgraving van de oudste steenberg gestaakt in 
verband me t de onve iIi ge werks i tua tie (Greven, 1967,1978). 
Aan he t e i nd van de 70-er j aren is in he t kader van de 
saneringsoperatie de oudste steenberg geamoveerd en is de 
jongste steenberg gemodelleerd. Deze steenberg is ingepast in 
een groenplan en is momenteel als wandelgebied in gebruik. Van 
het terrein van de Oranje - Nassau III is (in het kader van de 
saneringsoperatie) ca. 135.000 ton mijnsteen voor de aanleg van 
het NAVO-depot afgevoerd naar het Wormdal en ca. 180.000 ton 
afgevoerd naar het terrein van de Willem - Sophie te Kerkrade 
<mededel ing Steenbergafgravingen B.V.). 

160 - 1.c. (193-325) Langs de west-rand van het mijnterrein I igt een bosge
bied. Er is op deze plaats plaatsel ijk mijnsteen aanwezig. In 
het bos I igt een moeras-achtig gebied met waterplassen van ca. 
0,5-1 meter diepte. Vermoedel ijk bevindt zich hier een kwelzone. 
In een sloot die 6-10 meter lager I igt dan de weg treedt 
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vermoedel ijk ook kwel uit het oostel ijk gelegen gebied OPe In de 
sloot werd een hoge concentratie aan opgeloste zouten 
vastgesteld (electrisch geleidingsvermogen van ca. 1350 uS/cm). 

160 - 2. (195-323) Mijnterrein van de voormal ige mijn Oranje- Nassau I. 
De Oranje- Nassau I is in 1974 gesloten. Op het terrein heeft in 
het verleden een electrische centrale gestaan. Vl iegas en 
sintels werden op het terrein gestort (mededel ing Provinciale 
Waterstaat in Limburg). Momenteel is het mijnterrein eigendom 
van de gemeente Heerlen. De totale oppervlakte van het 
mijnterrein is ca. 65,5 hat Over het gehele mijnterrein van de 
Oranje- Nassau I is mijnsteen aanwezig, afkomstig van de 
voormalige steenberg, die geheel is afgegraven. Op het 
mijnterrein is een nieuwbouwwijK gereal iseerd, tevens ZIJn op 
het zuidel ijke deel van het terrein gebouwen van het CBS en van 
het VSL verrezen. Over het mijnterrein loopt, evenals over het 
terrein van de Oranje- Nassau III, de nieuwe verbindingsweg 
Heerlen - HoensbroeK. 

160 - 2.a. (195-323) Locatie van de voormal ige steenberg van de Oranje-Nas
sau I. In 1974 was de berg nog grotendeels aanwezig. Het 
grondoppervlaK bedroeg ca. 13,2 ha., de haogte was ca. 70 m. en 
de massa bedroeg ca. 5.400.000 ton (Hoefnagels, 1974). 
In het Kader van de saneringsoperatie der mijnterreinen is in 
1978 begonnen met het volledig afgraven van de steenberg van de 
Oranje- Nassau I. Een groot gedeelte van het materiaal is 
uitgespreid over de voormal ige woonwijK "HusKen", die ca. 15 m. 
lager lag dan de rest van het terrein. Een hoeveelheid van ca. 
1.400.000 ton is gebruiKt voor het maKen van onder andere twee 
groenheuvels. Naar de zilverzandgroeve "Beaujean" aan de 
Heerenweg te Heerlen is ca. 2.200.000 ton mijnsteen overgebracht 
(Houben, 1982). Aan de ENCI is ca. 54.000 ton mijnsteen verKocht 
(mededel ing Steenbergafgravingen B.V.). Over het gehele 
m i j n terre i n van de Oranj e- Nassau I ' is momen tee 1 een 1 aag 
mijnsteen van ca. 10-20 m. diKte aanwezig, de steenberg is 
verdwenen. Op het terrein waar de berg heeft gelegen heeft 
inmiddels woningbauw plaatsgevonden (bestemmingsplan 
"zesl,'iegen"). Op de zuidelijke punt van het mijnterrein zijn 
gebouwen van het CBS en het VSL gebouwd. 
Het storten op de steenberg van de Oranje- Nassau I is in 1936 
begonnen op een terrein dat een ondergrond heeft van leemhoudend 
materiaal. OorspronKelijK aangezet als puntstort, Kreeg het 
start in de loop der tijd een langgereKte vorm, met flanKen 
onder hoeKen van maximaal 35 graden. Het storten werd in 1953 
beeindigd en voortgezet op het terrein van de Oranje- Nassau 
III. In de naaste omgeving van het stort lagen de woonwijKen 
"HusKen" en "Musschemig" waarvan de eerstgenoemde momenteel niet 
meer bestaat. In de 60-er jaren hebben aan de zuidoost-zijde van 
het stort een tweetal Kleine verschuivingen plaatsgevonden. De 
aorzaaK hiervan lag in het afgraven van materiaal aan de voet 
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van het stort. Gevaar leverden beide verschuivingen niet op. In 
het stort heeft voor zover beKend nooit brand plaatsgevonden 
(Greven, 1967,1.978). 

160 - 2.b. (196-322) Op dit deel van het terrein is onder andere het gebouw 
van het Centraal Bureau voor de StatistieK (CBS) gebouwd. Het is 
niet zeKer of zich onder het gebouw mijnsteen bevindt. 

160 - 2.c. (195-3221 323) Op deze plaatsen hebben in het verleden sl iKvij
vers gelegen. Dit is door bestudering van )uchtfotoseries 
vastgesteld. Op deze locaties is waarschijnl ijK nog een 
hoeveelheid mijnsliK aanwezig. Op het terrein van de meest 
zuidel ijK gelegen voormal ige sl iKvijver is het gebouw van het 
Verenigd StreeKvervoer Limburg (VSL) gebouwd. Onder het gebouw 
is geen sl iK aangetoond. 

160 - 2.d. <195-322) Aan de zuidKant van het mijnterrein ligt een spoorweg-
emplacement. Waarschijnl ijK is op dit terrein mijnsteen 
aanwezig. 

160 - 3. (197-325) Mijnterrein van de voormal ige mlJn Oranje- Nassau }I.). 

De mijn Oranje- Nassau IV staaKte in 1973 de produKtie. Het 
mijnterrein heeft een oppervlaKte van ca. 19,1 ha. Het terrein 
is momenteel eigendom van de gemeente Heerlen. Op het terrein is 
mijnsteen aanwezig. Op het terrein bevindt zich onder andere de 
voormalige mijnzetel (in het zuiden) en de steenberg (in het 
noordwesten). Aan de westziJde van het terrein is op een smalle 
strooK woningbouw gepleegd. 

160 - 3.a. (196-325) Mijnsteenberg van de Oranje-Nassau IV. Deze steenberg 
is in zijn geheel nog aamIJezig. De steenberg heeft een 
grondoppervlaK van ca. 11 ha., de hoogte is ca. 45 meter en de 
massa bedraagt ca. 3.100.000 ton. De berg is relatief oud en 
momenteel sterK begroeid. 
In 1926 is begonnen met de oprichting van het stort. Het stort 
1 igt in de directe omgeving van de HeKsenberg in een landel ijKe 
omgeving. De ondergrond bestaat uit een zandpaKKet van ca. 35 m. 
diKte. Het grondwaterniveau 1 igt op ca. 19 m. -maaiveld. Het 
terrein waarop het stor·t I igt is vlaK. Het stort 'Alerd in eerste 
instantie aangelegd als plateaustort, later als puntstort. Het 
oorspronKel iJK aangelegde plateaustort had een hoogte van ca. 20 
m. In 1949 werd begonnen op dit plateau in noord- oostel ijKe 
richting een puntstort op te richten, overeenKomstig een door de 
gemeente Heerlen aangegeven vorm, waarbij bepaald werd dat het 
hoogste punt niet hoger mocht worden dan 185 m. +N.A.P.C75 meter 
boven het maaiveld). Dit werd voorgeschreven omdat dit deel van 
het stort binnen beschermd natuurgebied valt en toendertijd 
gelegen was op grondeigendom van de gemeente Heerlen. In 1967 
lag het hoogste punt op ca. 40 m. boven het maaiveld. De oost
en zuidoost- flanKen van het stort hadden hell ingshoeken van 
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maximaal 25 graden. Het stort was toen al voor meer dan 50% 
begroeid, vooral de west- en zuidzijde. De begroei ing bestaat 
voor een zeer groot deel uit berken en verder acacia's, eiKen en 
popul ieren. De berk zaaide zich zelf zeer sterk uit en werd bij 
een grootte van ca. 40-50 cm. uitgedund en verplant. Ten westen 
van het plateaustort bevindt zich een woonwijk gelegen langs de 
Heideveldweg. Het storten achter deze woningen is sinds 1949 
beeindigd en het plateau is geheel begroeid. De uitbreiding van 
het puntstort vond plaats in oostel ijke en zuidoostel ijke 
richting (ca. 1967). 
Het transport naar het stort geschiedde vanaf de schacht op 
horizontaal niveau (ca. 117 m. +N.A.P.) met mlJnwagens naar een 
wipperinstallatie. Van daar werden kiepwagens met behulp van een 
I ierinstallatie naar het niveau 145 m. +N.A.P. gebracht waar de 
stenen in een bunker werden gestort. Met behulp van een 
schudgoot kwamen de stenen op een transportband terecht die de 
stenen in oostel ijke richting naar het puntstort bracht. Naast 
deze wijze van transporteren die normaal werd benut, beschikte 
men nog over een noodstort langs de zuidel ijke flank van het 
stort. Het transport hierheen geschiedde met kiepwagens tot het 
niveau van 150 m. +N.A.P. Het oudste plateaustort is vanaf 1926 
tot 1949 geheel met behulp van kiepwagens gestort, evenals de 
oudste puntstort waarmee in 1949 werd begonnen (lopend van zuid 
naar noord tot een niveau van 145,5 m. +N.A.P.). Pas vanaf 1955 
is men vanaf dit laatste niveau in oostel ijke richting met 
transportbanden verder gaan storten. Het storten geschiedde al 
naar behoefte onder toevoeging van water, teneinde een goede 
zetting en vull ing van het stort te verkrijgen. 
Op het stort werden naast zuivere mijnstenen geringe 
hoeveelheden vI iegas en terreinafval gestort. Daar de mijn 
Oranje- Nassau IV geen wasser/J had kwamen er dus geen 
wasserijstenen op het stort. Deze belandden via de Oranje
Nassau I op het steenstort van de Oranje- Nassau III. De 
hoeveelheid mijnstenen bedroeg gemiddeld 250-300 ton per dag. De 
hoeveelheid terreinafval bedroeg ca. 3 ton per week en de 
hoeveelheid vI iegas ca. 20 ton per jaar. Het storten geschiedde 
door elkaar heen. Van de opgebrachte mijnstenen heeft 60% een 
grootte tussen 0 en 80 mm. en 40% een grootte tussen 80 en 1.000 
mm. 
In het stort hebben zich voor zover bekend nooit verschuivingen 
voorgedaan en is nooit brand opgetreden (Greven, 1967,1978). 

160 - 3.b. (197-325) Voormal ige vijver. Momenteel als stortplaats in ge
bruik. 

160 - 3.e. <197-325) Waarschijnl ijk voormal ige 51 iKvijver. Het terrein 1 igt 
momenteel braak. 
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160 - 3.d. (197-324) Op dit terrein is het zilverzandbedrijf Sigrano geves
tigd. Op het terrein is ten gevolge van de mijnbouwaetiviteiten 
uit het verleden een geringe hoeveelheid mijnsteen (ca. 30 em.) 
aanwezig. Ten zuiden van het bedrijf 1 igt de zilverzandgroeve. 
DeKlagen van de groeve zijn benut om een gedeelte van het 
terrein ten zuiden van de mijnsteenberg van de Oranje- Nassau IV 
(160 3.a.) op te hogen. De voormal ige vijvers ten noorden van 
het bedrijf dienen om het waswater, waarmee het zilverzand wordt 
gewassen, te bergen. 

160 - 4. (194-324) Nieuwe verbindingsweg Heerlen- HoensbroeK. Deze weg is 
grotendeels aangelegd op mijnsteen. De weg loopt over de 
voormal ige mijnterreinen van de Oranje- Nassau I en III. 

160 - 5. (195-323) Laagte in het terrein die is opgevuld met water. Dit 
terrein maaKt onderdeel uit van het dal van de CaumerbeeK. Aan 
de oost-rand is het terrein opgehoogd met bouwpuin. De laagte is 
omringd door een dijKje dat bestaat uit puin en mijnsteen. Het 
talud van de noordel ijK gelegen Seheldestraat bestaat uit 
mijnsteen. 

160 - 6. (195-323) Op deze plaats beuindt zieh een oude heuvel die gro-
tendeels is opgebouwd uit mijnsteen. De heuvel is begroeid. 

160 - 7. (195-323) In eerste instantie is op deze plaats in het dal van 
de Caumerbeek een paKKet loss afgegraven. Deze grond was bedoeld 
om later als deKgrond te gebruiKen. Vervolgens is het gebied 
opgevuld met mijnsteen van de Oranje- Nassau I. De aanvull ing 
bedraagt in het diepste deel van het dal ca. 6 m. Aan beide 
zijden van de Beersdalweg is vervolgens op de mijnsteen een 
industrieterrein aangelegd Cmededel ing gemeente Heerlen). 

160 - B. (195-324) Dit spoordijKje ten noord- westen van het mijnterrein 
van de Oranje- Nassau I is over het aangegeven trajeet met 
mijnsteen aangelegd. 

160 - 9. (194-324) Oude groeve die gedeeltel ijk is opgevuld met mijnsteen 
Langs de mijnsteenhoop loopt een soort beeKje. Bovendien bevindt 
zieh op deze plaats een Kwelzone met enige bronnetjes. In een 
van de bronnetjes is een hoog zoutgehalte vastgesteld 
(eleetriseh geleidingsvermogen ca. 1220 uS/em). 

160 - 10. (196-324) Voormal ige zilverzandgroeve "Beaujean". In de periode 
1979-1981 is in de groeve ca. 2.200.000 ton mijnsteen afkomstig 
van de steenberg van de Oranje- Nassau I gestort. Voor het 
transport van de mijnsteen werd gebruik gemaakt van een oude 
(mijn)spoorweg. Er moesten daarnaast wel 4 bruggen worden 
ingehuurd en ca. 3 km. fundering met asfaltverharding worden 
aangebraeht. Het gehele transport gesehiedde geheel buiten de 
openbare wegen. 
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groeve heeft in de periode 1979-1981 
van het grondwater p1aatsgevonden. Voor 

resu1taten hiervan zij verwezen naar 

160 - 11. (192-326) Deze spoor1 ijn is over het aangegeven trajeet gefun-
deerd op mijnsteen. 

160 - 12. <196-322) Terrein waarop moge1 ijK mijnsteen a1s funderings1aag 
is aangebraeht. Het terrein is grotendee1s a1s industrieterrein 
in gebruiK. Ten noorden van dit terrein was een steenfabriek 
gevestigd. A1s grondstof werd loss gebruiKt die waarsehijn1 ijK 
uit de direete omgeving werd betrokKen. Het gehe1e terrein is 
ca. 50 ern. afgegraven. Op het noorde1 ijK dee1 van het terrein is 
een sportve1d aange1egd. 

160 - 13. (194-323) Dit terrein is in het ver1eden gebruikt a1s depot voor 
dekgrond die gebruiKt werd voor de afwerKing van het mijnterrein 
van de Oranje- Nassau I. Op het terrein werd K1eigrond gestort 
en waarsehijn1ijk is er ook mijnsteen op tereeht gekomen 
(medede1 ing staatstoezieht op de Mijnen). 

160 - 14. (194-323 en 197-319) In het zuide1 ijK dee1 van deze weg (Keu1se
weg is in 1963 bij wlJze van experiment zwarte mijnsteen 
toegepast voor de fundering. Aangezien het experiment geen 
sueees werd is daarna in de gemeente Heer1en nooit meer zwarte 
mijnsteen voor wegfunderingen toegepast <medede1 ing gemeente 
Heerlen). Op de J<aart is aangegeven waar in het zuidel ijKe 
trajeet mijnsteen is toegepast. De grootste hoeuee1heid 
mijnsteen is aanwezig tussen ziekenhuis "De Wever en de afslag 
Heerlen Noord. In het noordel ijK gedee1te van de weg 
(Antwerpseweg) is in 1973 rode mijnsteen (afKomstig van de 
steenberg van de Will im- Sophie) als funderingsmateriaal 
veNl,lerK t (medede ling gemeen te Heer 1 en) . He t be treft hi er een 
mijnsteenl iehaam van ca. 2 Km. lengte, 20 m. breedte en 30 em. 
d i k te (medede ling gemeen te Heer len) • 

160 - 15.a. + 15.b. (196-318 en 197-317) De E-39 tussen Heer1en en de grens 
is op de op de kaart aangegeven plaatsen gefundeerd met 
mijnsteen (zie ook Bijen, 1981). De dikte van het mijnsteen
paKKet bedraagt waarsehijn1 ijk ca. 60 ern. (mededel ing 
Staatstoezicht op de Mijnen). 

160 - 16. (197-320) Bij de fundering van de Heesbergstraat in 1973 is tus
sen de CaumerbeeKlaan en de M. Luther Kingweg rode mijnsteen 
afKomst i 9 van de . steenberg van de Will em- Soph i e toegepast 
(medede1 ing gemeente Heerlen). 

160 - 17. (198-318) Industrieterrein "De Beitel". AIle op het terrein aan-
gelegde wegen zijn gefundeerd op mijnsteen (mededeling 
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Staatstoezicht op de Mijnen). Waar'schijnlijK is op andere delen 
van het terrein ooK mijnsteen aangebracht. 20 zou hier mijnsteen 
van Laura en Vereeniging zijn gestort (mededel ing Laura en 
Vereen i 9 i ng) • He t terre i n is nog n i e t gehee 1 bebouwd me t 
bedrijven, er 1 iggen onder andere ooK nog aKKertjes en wei1anden 
op het terre in. 

160 - 17.a. (197-318) Op deze plaats bevindt zich een min of meer geegali-
seerde storthoop. Hier bevindt zich het zogenaamde WISO- spl it 
(rode mijnsteen afKomstig van de berg van de Willem- Sophie). 
Het terrein fungeert als crossbaan. 

160 - 18. (198-317) De weg ten zuid - oosten van het industrieterrein "De 
Beitel" is tussen de Drievogelstraat en de Rolducerweg 
gefundeerd met rode mijnsteen (afKomstig van de steenberg van de 
Willem- Sophie). De weg is ongeveer in 1970 aangelegd 
(medede 1 i ng gemeen te Heer 1 en) . 

160 - 19. (195-327) Sl iKvijver gelegen in de voormal ige bruinKoolgroeve 
"Carisborg". Op luchtfoto's uit 1949 en 1949 is te zien dat tot 
onder de grondwaterspiegel bruinKool werd gewonnen. De 
bruinKoolgroeve is door DSM gebruiKt als sl iKI)ijver (sl iKvijver 
Carisborg of Langebergvijver DSM). De sl iKvijver heeft een 
oppervlaKte van ca. 15 ha. en een diepte van ca. 30 m. In de 
sl iKvijver is steensl iK aanwezig. De sl iKvijver (die in het 
noorde 1 i j K dee 1 van he t groevegeb i ed 1 i gt) is omgeven door een 
mijnsteenwal. Het groeve- terrein is inmiddels door het S.S.O. 
aangeKocht en er zal in het Kader van de saneringsoperatie een 
hengelvijver + groenp1an voor de gemeente Heerlen worden 
gerea 1 i seerd. 

160 - 20. (195-327) Voormal ige sl iKvijver in een oude bruinKoolgroeve. In 
1965 was een groot dee1 van de groeve reeds dichtgegooid. In het 
overbl ijvende gedeelte is (waarschijnl ijK door het sl iKbedrijf 
"Van Ingen") rond 1970 een hoeveelheid sl iK gestort. De herKomst 
van het sl iK is niet beKend. De sl iKvijver is afgedeKt en 
ingericht als recreatieterrein. 
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5.5. LOCATIES IN DE GEMEENTE LANDGRAAF (GEMEENTENUMMER 310) 

310 - 1. (199-321) Mijnterrein van de voormal ige mijn Oranje- Nassau II. 
Deze mlJn staakte in 1972 de produktie. Het terrein dat een 
oppervlakte heeft van ca. 32 ha. is momenteel eigendom van de 
gemeente Landgraaf. De terreinen van de Oranje- Nassau II en de 
Staatsmijn Wilhelmina (310 2.) zlJn in het kader van de 
saneringsoperatie onder een noemer gebracht. Op de terreinen 
werd een groot recrea t i eproj ec t ten u i tvoer gebrach t , (draf- en 
renbaan, KunstsKibaan, autokino) en werd woningbouw gepleegd. 
Over het terrein van de Oranje- Nassau II en Wilhelmina is een 
nieuwe weg aangelegd (Hofstraat). Deze weg is dus gefundeerd met 
mijnsteen en loopt dwars over de plaats waar vroeger 51 ikvijvers 
van de Staatsmijn Wilhelmina hebben gelegen. 

310 - 1.a. (199-321) Locatie van de voormal ige mijnsteenberg van de Oranje
Nassau II. De mijnsteenbergberg van de Oranje- Nassau II is in 
het Kader van de saneringsoperatie afgegraven en uitgevlaKt over 
het mijnterrein en het gebied ten noorden van het terrein (310 -
7.). De steenberg had een grondoppervlak van ca. 7,5 ha., een 
hoogte van ca. 73 m. en een massa van ca. 4.000.000 ton. Op het 
terrein waar de berg heeft gelegen is nu gedeeltel ijK de draf
en renbaan en de autokino aangelegd. 
Voor zover bekend is men in 1910 begonnen met het storten van 
mijnstenen op deze locatie. Het stort lag in een landel ijKe 
omgeving op een leemhoudende bodem, die 1 icht hellend afloopt in 
oostel ijke richting (ca. 15 rn. over 550 m.). Het stort was op de 
westzijde en een gedeelte van de noordzijde begroeid met 
hoofdzakel ijk berKen, acacia/s, beuken en struiken en planten. 
Aan de zuidzijde van het stort lagen een aantal sl ikbassins en 
een sliKstort (310 - 1.c.). Deze inrichtingen lagen geheel los 
van het eigenl ijke steenstort. De uitbreiding van het stort vond 
aan het eind van de 60-er jaren plaats in oostel ijke richting 
(Strijthagen) op een terrein met een leemhoudende bodem. 
Het transport van mijnstenen naar het stort geschiedde door 
middel van transportbanden. Het storten geschiedde in eerste 
instantie droog, doch in de jaren 1953-1963 werd dit gedaan 
onder toevoeging van water, daar het door de transportband 
gestorte materiaal onvoldoende afschoof. Na 1963 werd een 
bulldozer ingezet, om 'het gestorte materiaal onder het stortpunt 
te verspre i den. 
Ten aanzien van het te storten materiaal beperKte men zich op de 
Oranje- Nassau II uitsluitend tot mijnstenen. Deze zijn onder te 
verdelen in zuivere mijnstenen en wasserijstenen. De 2 soorten 
werden door elkaar heen gestort. De gemiddelde toevoer naar het 
stort bedroeg in 1967 per dag: 
a. 800 ton zuivere rnijnstenen, waarvan: 

- 500 ton zeverijstenen, 
- 300 ton schachtstenen, 

b. BOO ton wasserijstenen. 
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De mengverhouding was dus 1:1 
De gemiddelde grootte van het opgebraehte materiaal bedroeg: 
a. wasserijstenen: 50 mm, 
b. zeverijstenen : 200 mm, 
e. sehaehtstenen : 150 mm. 
In 1938 heeft in het stort een kleine brand gewoed die met water 
werd geblust. De oorzaak van deze brand was een mijnwagen met 
brandende sintels die op het stort tereeht was gekomen. Normaal 
stortte men de sintels van het ketelhuis op een aehter het 
ketelhuis gelegen stort. 
In de periode 1969-1972 is aan de noordzijde van het stort ca. 
720.000 ton mijnsteen afgegraven ten behoeve van de ophoging van 
het industrieterrein "Strijthagen" (310 7.) door de firma 
Ploum. In 1970 is ca. 20.000 ton afgegraven ten behoeve van het 
0pvullen van sl iKputten en het ega! iseren van het mijnterrein 
(Greven, 1967,1978). 

310 - 1.b. (199-321) Op deze plaats is een nieuwbouwwijK gereal iseerd. In 
het verI eden stonden hier de gebouwen van de mijn Oranje- Nassau 
II. Waarsehijnl ijK is onder de woningen mijnsteen aanwezig. 

310 - I.e. (199-321) Op deze plaats ten zuiden van de voormal ige mijnsteen
berg hebben in he t ver 1 eden een aan tal s 1 i Kpu t ten ge 1 egen. Op 
luehtfoto/s uit 1949 zijn deze sl iKputten ziehtbaar. Op fotols 
uit 1965 is te zien dat de putten reeds zijn gedieht. Op deze 
plaats 1 iggen nu de draf- en renbaan en de autoKino. 

310 - 2. (200-320) Mijnterrein van de voormal ige Staatsmijn Wilhelmina. 
Deze mijn is in 1969 gesloten. Het terrein dat een oppervlaKte 
heeft van ca. 89 ha. is mornen tee 1 grotendee 1 s e i gendom van de 
gemeente Landgraaf. Een klein gedeelte is eigendom van de 
gemeente KerKrade. Op het terrein van de Wilhelmina heeft in het 
verleden een synthraeiet- fabrieK gestaan (DSM-Limburg, 1959). 
Er is hierdoor mogel ijK bodemverontreiniging opgetreden. Volgens 
Steenbergafgravingen B.V. is een deel van de verontreinigde 
grond reeds afgevoerd en verwerKt. Op het terrein is nog 
aanwezig de steenberg (310 2.a.), die in het Kader van de 
saneringsoperatie is gemodelleerd en ingerieht als 
reereatieterrein (KunstsKibaan). Op het terrein lagen in het 
verleden, ten noorden van de steenberg, 2 sl iKvijvers (310 -
2.b.+ 2.e.). Beide vijvers zijn gedernpt. 

310 - 2.a. (200-320) Mijnsteenberg van de Staatsmijn Wilhelmina. Het grond
opperv1aK van de berg is ca. 33 ha. De berg heeft een massa van 
ca. 36.000.000 ton. In 1974 lag het hoogste punt van de 
steenberg ca. 96 m. boven het maaiveld (Hoefnagels, 1974). De 
steenberg is re1atief oud en bevat vee1 koo1. In 1974 brandde de 
berg plaatsel ijK. De berg was in die tijd aan de zuidoost- zijde 
begroeid. In het Kader van de saneringsoperatie is de steenberg 
gemode11eerd. Er werd op de steenberg een dun 10ss- deK 
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aangebracht dat zeer gevoel ig voor erosie bl ijKt te zijn. Dit is 
uit veldonderzoeK vastgesteld. Na het aanbrengen van de deKgrond 
is de berg beplant. Er zijn op de berg wandelpaden aangelegd. 
Tevens bevindt zich op de west- hell ing een KunstsKibaan. 
In 1908 is men begonnen met de aanleg van het stort op een 
terrein dat 1 icht afloopt in noord- oostel ijKe richting met een 
loss- houdende ondergrond. Het geheel was in een landel ijKe 
omgeving gelegen, waar slechts geringe bebouwing aanwezig was. 
Het stort is opgebouwd uit diverse na elKaar gevormde 
stortpunten. Na oorspronKel ijK als 1 puntstort te zijn begonnen 
werden al snel langgereKte storten gevormd die later met elKaar 
werden verbonden en zodoende een plateau gingen vormen. Een ten 
noorden van het stort gelegen boerderij werd beschermd door de 
aanleg van een ringdijK. Het stort was aan de zuidoost- zijde 
begroeid met voornamel ijK els, berK en acacia. Het hoogste punt 
lag in 1967 op 95 m. boven het maaiveld. De flanKen hadden 
hell ingshoeKen van maximaal 30 graden. Ten westen van het stort 
lagen destijds een aantal Klaar- en sl ikvijvers. In het stort 
lag aan de zuidzijde een leermijn. Het stort werd na 1967 binnen 
de begrenzing van de opgeworpen ringdijk nog in 
noordwestel ijke-, noordel ijKe- en noord- noordoostel ijKe 
richting uitgebreid. 
Het transport van het materiaal voor het stort vond in de loop 
der jaren als voIgt plaats. 
Van 1908 tot 1924 gebeurde het storten met behulp van kipwagens. 
In 1924 werd een Kabelbaan in gebruik genomen die tot 1941 voor 
het direct storten van de mijnstenen gebruiKt werd. Toen het 
stort zich verder uitbreidde werd het door de kabelbaan op het 
stort gebrachte materiaal met behulp vpn transportbanden naar de 
e i gen 1 i j ke stor tpun ten gebrach t. In 1954 werd de kabe 1 baan 
afgebroken en had het gehele transport met banden plaats. Vanaf 
1960 werd het opbrengen van het materiaal gecombineerd met het 
gebruiK van een bulldozer, die er voor zorgde dat het stortpunt 
voldoende stevigheid behield. In de periode 1908-1960 werd het 
materiaal gestort onder toevoeging van water. Het toevoegen van 
water had tot doel een goede vulling van het stort te krijgen. 
Vanaf 1961 heeft het storten uitsluitend droog plaatsgevonden. 
De oorzaak hiervan was de grotere toevoer van wasserijstenen, 
die een hoger vochtgehalte hadden dan het vroegere mengsel van 
wasserijstenen en zuivere mijnstenen. 
Het te storten materiaal bedroeg in 1967 2.500 ton 
wasserijstenen en 400 ton zuivere mijnstenen per dag. De 
mengverhouding was dus ca. 6:1. Daarnaast werd ca. 10 ton 
sintels en ca. 100 ton bezinksel uit de rioolvijvers per jaar 
gestor t, a 1 smede pu i n en terre i nafva 1. He t pu i n en terre i nafva I 
werd op een afzonderl ijk stort aan de voet van de steenberg 
tegen de dijK gestort. De gemiddelde grootte van de 
wasserijstenen bedroeg 25-30 mm., de gemiddelde grootte van de 
m i jnstenen was 150-200 mm. 
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Op het stort hebben in de loop der tijd enKe1e verschuivingen 
p1aatsgevonden. Onder andere in 1956 en 1966 hebben aan de 
noord- en noordoost- zijde van het stort afschuivingen van 
scho11en p1aatsgevonden. P1aatse1 ijKe werKing aan de kruin van 
de ringdijK aan de noordwestel ijKe, noordooste1 ijke en 
ooste1 ijKe zijde heeft ooK p1aatsgevonden. Men heeft om dit te 
voorKomen de dijk p1aatse1 ijk versterkt en de plaats van de 
stortpunten gewijzigd. 
In het puntstort is in 1942 en 1966 brand opgetreden. In beide 
geva11en Kwam de oorzaaK van buitenaf en werd het eigen1 ijke 
stort niet bedreigd. De branden werden gehee1 uitgegraven en met 
water geb1ust. Hiervoor werd reeds aangehaa1d dat de steenberg 
in 1974 plaatsel ijk brandde. In 1973 werd deze brand aan de 
noordoost- zijde van het stort in het gedee1te tussen het talud 
van de steenberg en het ta1ud van een puinstort c.q. vuilstort 
(tegen een ringdijK aan de voet van de berg) ontdeKt. De oorzaaK 
was vermoede1 ijK broei of verbranden van afval ter p1aatse. Het 
terrein werd onder water gezet en daarna werd zand en Klei of 
mergel toegevoegd. Begin 1975 Kon de brand a1s geblust worden 
beschouwd (Greven, 1967,1978). 

310 - 2.b. + 2.c. (199-321) Voorma1 ige sl iKvijvers van de Staatsmijn Wil
helmina. De oppervlaKte van de vijvers was ca. 20 ha.,de diepte 
ca. 5 m. (Hoefnage1s, 1974). De sl iKvijvers waren Kunstmatig 
aange1egd met 5 m. hoge dijKen rondom. In het Kader van de 
saneringsoperatie zijn de sl ikvijvers gedempt. Het sl ik werd 
uitgegraven en vermengd met mijnsteen. Daarna werd het mengse1 
uitgespreid over het terrein van de Oranje- Nassau II. De putten 
werden vervo1gens volgeschoven met mijnsteen. Op de plaats waar 
de ooste1 ijKe vlJver (310 2.c.) heeft gelegen 1 igt nu 
gedeelte1 ijK de draf- en renbaan. Waar de weste1 ijke vijver (310 

2.b.) heeft gelegen is nu een woonwijK gebouwd (medede1 ing 
gemeente Landgraaf). De bodem onder de huizen is ten gevolge van 
de vroegere aanwezigheid van de sl ikvijver zeer slecht 
waterdoorlatend. Men heeft hierdoor bij deze woningen rege1matig 
te Kampen met waterover1ast (medede1 ing Staatstoezicht op de 
Mijnen). 

310 - 2.d. + 2.e. (199-320) 2 zeer oude voormal ige sl ikvijvers. De locaties 
zijn midde1s bestudering van luchtfoto~s uit 1949 en 1965 
vastgesteld. De meest ooste1 ijKe sl ikvijver (310 - 2.e.) komt op 
de luchtfoto's uit 1965 niet meer v~~r. De plaats waar de vijver 
heeft ge1egen is dan reeds overdeKt door de zich uitbreidende 
steenberg. De westel ijKe vijver (310 - 2.d.) is op luchtfoto's 
uit 1965 nog aanwezig. Deze vijver werd later gedempt. 

N.B. Een klein gedee1te van het mijnterrein van de voormal ige 
Staatsmijn Wilhelmina is tegenwoordig ge1egen in de gemeente 
Kerkrade. Dit gedeelte wordt in par. 5.6. besproKen. 
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310 - 3. (200-322) Mijnsteenberg van de voormal ige mlJn Laura. De berg is 
grotendeels nog aanwezig. De berg heeft een grondoppervlaK van 
ca. 10 ha., is ca. 40 m. hoog en heeft een massa van ca. 
3.200.000 ton (Hoefnagels, 1974). De berg is relatief oud en 
bevat veel Kool. Tot voor Kort werd de steenberg afgegraven door 
Laura en Vereeniging (sinds 1972). Het steenbergmateriaal werd 
afgevoerd naar de wasserijen bij de Jul ia. Na de scheiding werd 
de bruiKbare Kool als brandstof in de centrale van de Jul ia 
gebruiKt. Een gedeelte van de mijnstenen was bruiKbaar voor de 
steenfabrieK RNievelsteen" en een ander deel ~on worden 
aangewend als vulsteen voor de mijn Jul ia. OmstreeKs 1967 is 
naast en boven de berg de SW-26 aangelegd. Bij de aanleg van 
deze weg is mijnsteen van de berg gebruiKt. Momenteel (1985) 
wordt op de berg een Afcent- gebouw neergezet. 
In 1905 is begonnen met de aanleg van het stort op een terrein 
dat gelegen is ten oosten van de bovengrondse werKen van de 
Laura (210 1.). Het terrein wordt begrensd door de weg van 
Schaesberg naar Eygelshoven in het noorden, het Hopeler voetpad 
in het oosten en de spo~rl ijn Heerlen KerKrade 
(miljoenenl ijntje) in het zuiden. De ondergrond van het gebied 
bestaat uit leemhoudend materiaal en het terrein helt af in 
oostelijKe richting. Het stort ontwiKKelde zich vanuit een 
puntstort in westel ijKe richting als een langgereKt stort, 
waarvan de bovenzijde min of meer een plateau vormde (breedte 
ca. 100 m.). De flanKen aan de noord- en zuidzijde hadden in 
1967 hell ingen tot maximaal 33 graden. Het hoogste punt lag 
destijds op ca. 45 m. boven het maaiveld. In de omgeving van het 
stort was weinig bebouwing aanwezig. Het stort, dat in 1957 werd 
stopgelegd, is alzijdig beplant. De beplanting is geschied in 
overleg met de Nederlandse Heidemij. en bestaat hoofdzakel ijk 
uit dennen, berKen en eiKen. 
Toen in 1957 dit stort wegens plaatsgebreK verlaten werd, is men 
een nieuw stort begonnen ten zuid- oosten van het bestaande 
stort, aan de andere kant van de spo~rl ijn Heerlen - Kerkrade 
(zie 310 - 4.). 
Het transport naar het oudste stort geschiedde met behulp van 
een Kabelbaan. Hieraan hingen bakKen, die in de steensilo op het 
terrein van de mijn Laura werden geladen en op het stort in een 
bunKer werden gelost. Van daar werd het materiaal met behulp van 
transportbanden naar het stortpunt gebracht. Het storten 
geschiedde onder toevoeging van water. 
Op het stort werd een mengsel van zuivere mijnstenen en 
wasstenen gestort in de verhouding 1:2. OoK werden geringe 
hoevee I heden bedr i jfsafva I gestort. De groot te- verde ling van de 
stenen was als voIgt: 
wasserijstenen ca. 20 mm, 
mijnstenen - 60% Kleiner dan 100 mm. 

- 30% tussen 100 en 200 mm, 
- 10% groter dan 200 mm. 
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Er heeft zich voor zover beKend nooit een verschuiving in het 
stort voorgedaan. Aan de zuidwest- zijde van het stort is rond 
1935 brand geweest. Deze brand werd veroorzaaKt door gloeiende 
sintels van het Ketelhuis, die met de stenen waren meegestort. 
Met behulp van veel water en uitgraven werd de brand bestreden. 
In 1967 werd de bovenzijde van de oostzijde van het stort 
afgegraven in verband met het aanleggen van de eerder genoemde 
autoweg welKe van Brunssum naar de Duitse grens gaat (SW-26). 
Dit werK werd uitgevoerd door de KoninKl ijKe Mij. Wegenbouw in 
opdracht van Provinciale Waterstaat in Limburg (Greven, 
1967,1978). 

310 - 4. (200-322) Terrein van de voormal ige mlJn 
dingsgebied voor het oude stortterrein 
terrein is uiteindelijK alleen in de 
4.a.) mijnsteen gestort. Het terrein is 
als aKKerland. 

Laura dat als uitbrei
dienst deed. Op dit 

oostel ijKe hoeK (310 -
grotendeels in gebruiK 

310 - 4.a. (200-322) Mijnsteenstort van de mijn Laura dat vanaf 1957, toen 
het oude stortterrein ten noorden van de spo~rl ijn (310 - 3.) 
vol was, tot aan de sluiting van de mijn in gebruiK was. Het 
nieuwe stort is momenteel voor een deel afgegraven en 
geegal iseerd en in gebruiK als cross- terrein. 
Het nieuwe stort werd destijds opgebouwd als plateaustort op een 
sterK grindhoudende ondergrond. Het stort lag ver verwijderd van 
woongebieden. Naast dit stort beschiKte de mijn Laura over een 
stortmogelijKheid in de verlaten bruinKoolgroeve HAnna" te 
Haanrade (210 - 10.). Rond 1967 werd, gedurende 1 jaar ongeveer, 
uitsluitend in de groeve HAnna" gestort, onder andere in verband 
met de aanleg van de SW-26 over de top van het oostel ijK 
gedeelte van de oude steenberg. In sommige gevallen werd zelfs 
materiaal op het terrein van de mijn Jul ia (210 - 2.) gestort 
(in verband met de daar aanwezige steenfabrieK). Het nieuwe 
stort werd in noord- westel ijKe richting, evenwijdig aan de 
spc.orlijn, uitgebreid. 
Het transport zowel naar het tweede stort (plateaustort) als 
naar de groeve UAnna" geschiedde met vrachtwagens. Bij het 
storten werd geen water gebruiKt. 
Op het stort werd een mengsel van zuivere mijnstenen en 
wasstenen gedeponeerd in de verhouding 1:2. De gemiddelde 
toevoer naar het stort bedroeg in 1967 ca. 200 ton mijnstenen en 
ca. 400 ton wasserijstenen per dag. OoK werden geringe 
hoeveelheden bedrijfsafval gestort in de orde van grootte van 3 
mijnwagens per weeK. 
In het nieuwe stort hebben zich voor zover beKend nooit 
verschuivingen voorgedaan. 
In het stort is in 1965 een brandje van geringe omvang 
geconstateerd. Na 2 dagen intensief blussen met water was het 
brandje gedoofd. De oorzaaK van de brand is nooit beKend 
geworden, maar er wordt vermoed dat spelende kinderen op het 
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stort de brand hebben veroorzaakt. 
Eind 1967 werd begonnen met de afgraving van het nieuwe stort 
onder andere ten behoeve van de inrichting van het 
industrieterrein ·Strijthagen". In totaal is ca. 200.000 ton 
mijnsteen van het nieuwe stort naar het industrieterrein 
verplaatst. Het werk werd mei 1969 beeindigd (Greven, 
1967,1978). Naast het transport naar het industrieterrein is in 
de loop der jaren een groot deel van de afgegraven ,mijnsteen 
naar de wasserijen van de Jul ia vervoerd en daar verder verwerkt 
(mededel ing gemeente Landgraaf). 

310 - 5. (199-322) Einsteinstraat en Nensheggerweg. Bij de aanleg van de
ze wegen is mijnsteen afkomstig van de steenberg van de Dranje
Nassau II of de Laura toegepast (mededel ing gemeente Landgraaf). 

310 - 6. (200-322) Dude groeve die gedeeltel ijk is opgevuld met mijnsteen 

310 7. (199-322) Industrieterrein "Strijthagen". Het terrein is aange-
vuld met ca. 500.000 ton mijnsteen van de steenberg van de 
Oranje- Nassau II en ca. 200.000 ton mijnsteen van de nieuwe 
steenberg van de Laura. Uit boringen is gebleken dat het 
westel ijk deel van het industrieterrein niet is aangevuld met 
mijnsteen. Dp het terrein is onder andere de machinefabriek 
"Mayfran" gevestigd. 
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5.6. LOCATI ES IN DE GEMEENTE KERKRADE (GEMEENTENUt1MER 210) 

210 - 1. (201-322) Mijnterrein van de voormal ige mijn Laura. De mlJn werd 
in 1972 geintegreerd met de mijn Jul ia. Het terrein heeft een 
oppervlakte van ca. 14,9 ha. en is mornenteel eigendorn van de 
gemeente Kerkrade. Mijnsteen afkomstig van de mijn Laura werd 
gestort op de storten ten westen van het mijnter~ein (310 - 3.en 
4.) of in de voormal ige bruinkoolgroeve "Anna" te Haanrade (210 

10). De mijngebouwen van de Laura zijn gesloopt en op het 
westel ijk deel van het terrein zlJn huizen gebouwd. Op het 
terrein, en dus ook onder de huizen, is een laag mijnsteen van 
5-15 m. dikte aanwezig, die hier door Laura en Vereeniging in 
het verleden is gestort (mededel ing Laura en Vereeniging en 
gemeente Kerkrade). 

210 - 2. (203-323) Mijnterrein van de voormal ige mlJn Jul ia. De kolenpro
duktie werd bij deze mijn in 1974 gestaakt. Het terrein dat een 
oppervlakte heeft van ca. 118,2 ha. is momenteel nog steeds 
eigendom van Laura en Vereeniging. De mijnsteen die in het 
verleden door de mlJn werd geproduceerd is niet op een berg 
terecht gekornen maar over het gehele terrein uitgespreid. Op het 
terrein Kamen daarnaast enige voormal ige sl ikvijvers voor (210 -
2.d. en 2.e.). Op het noordel ijK deel van het terrein (210 -
2. a.) is een NAVO- wapendepot aange 1 egd. Verder z i jn op he t 
terrein onder andere gevestigd de steenfabrieK "Nievelsteen", 
die gebruik maaKt van mijnsteen voor de produktie van bakstenen, 
"Laura metaal" en een electrische centrale. Ten aanzien van het 
starten van mijnsteen door de mijn Ju\ ia kan het vo1gende worden 
opgemerkt. 
De mijn Jul ia beschikte in het verleden over 2 
stor tmoge I i jkheden, te we ten een p la teaustor t a Is opvu 11 i ng en 
uitbreiding van haar eigen mijnterrein en de oude 
bruinkaa1groeve "Anna" te Haanrade (210 10.). A1s 
uitwijkmoge1 ijkheid beschikte de mijn over het nieuwe start van 
de mijn Laura (310 - 4.a.). In 1925 is men op het mijnterrein 
van de Jul ia begonnen met storten ter vorming van het 
mijnterrein. Het storten verp1aatste zich in de loop der tijd i n 
ooste1ijke richting naar de rivier de Worm. Het terrein loopt i n 
de richting van dit riviertje af. De ondergrond bestaat u i t 
leemhoudend materiaal en was moeras- achtig. In het ver1eden i s 
een meander van de Worm gehee1 opgevuld met mijnsteen 
<mededel ing Laura en Vereeniging). De hoogte van het 
p1ateaustort bedraagt gemiddeld ca. 12 m. en heeft op de taluds 
gedee 1 te 1 i j Keen begroe i i ng me t onder andere berKen, die z i ch 
zelf verder uitzaaien. De hell ingshoeken van de taluds bedragen 
ca. 15 graden. Het stort lag ver van bebouwde gebieden af. Het 
storten in de oude bruinkoolgroeve "Anna" is in 1960 begonnen en 
heeft waarschijnlijk tot het sluiten van de mijn voortgeduurd. 
Het transport naar het plateaustort geschiedde tot 1953 met 
behulp van spoorwagons. Daarna is men uit economische 

h5 

1 



overwegingen 
vrachtwagens. 
vrachtwagen. 

67 

overgegaan op het storten met behulp van 
Naar de groeve "Anna" geschiedde aIle vervoer per 

Het te storten materiaal bestond hoofdzaKel ijk uit zuivere 
mijnstenen en wasserijstenen in een verhouding van 1:2. Per dag 
werd in 1967 ca. 2.100 ton steen gestort, verdeeld over 700 ton 
mijnstenen en 1.400 ton wasserijstenen. De grootte- verdel ing 
was voor de wasserijstenen gemiddeld 20 mm. en voor de 
mijnstenen tussen 10 en 500 mm. Beide afvalproduKten werden door 
elKaar gestort. Indien steensl iK werd gestort, geschiedde dit 
uitsluitend in de groeve "Anna". In 1972 is men bij Laura en 
Vereeniging begonnen met het afgraven van het nieuwe stort van 
de mijn Laura (310 - 4.a.). De mijnsteen werd afgevoerd naar de 
wasserijen van de Jul ia. Na de scheiding werd het Kolensl iK 
gebruiKt als brandstof in de electrische centrale. Een gedeelte 
van de mijnstenen Kon door de steenfabrieK "Nievelsteen" worden 
gebruiKt voor de vervaardiging van baKstenen. OoK werden 
hiervoor mijnstenen afKomstig van de Jul ia gebruiKt. De 
onbruiKbare mijnstenen werden naar het nieuwe steenstort van de 
Laura teruggevoerd. Waarschijnl ijK is ooK een gedeelte op het 
mijnterrein van de Jul ia achtergebleven of in de groeve "Anna" 
gedeponeerd. OoK is het mogel ijK dat het onbruiKbare materiaal 
in de ten noorden van het mijnterrein gelegen "Hermangroeve" 
(210 7.) is gestort. Op het terrein van de Jul ia is in ieder 
geval verwerKte mijnsteen van de steenbergen Laura, Emmal 
HendriK (die gedeeltel ijK ten behoeve van Kleiwinning onder het 
start door DSM wordt afgegraven) en enige Duitse steenbergen 
aanwezig (mededel ing Laura en Vereeniging). Het onbruikbare sl iK 
werd of naar de groeve MAnna" afgevoerd, of in Kunstmatig in het 
plateaustort aangelegde vlJvers gedeponeerd (210 2.d. en 
2.e.). Tevens werden (en worden) in deze uitgegraven delen van 
het plateaustort vI iegas en slaKKen van de eledrische centrale 
gestort. 
In 1952 heeft zich aan de oostzijde van het plateaustort van de 
Jul ia een afschuiving van een ca. 10 m. hoog talud voorgedaan 
waardoor een locomotief omlaag stortte. De verschuiving had over 
een lengte van 100 m. en een breedte van 5 m. plaats en werd 
veroorzaaKt door een te grote druK op de onderl iggende Kleilaag, 
die werd weggeduwd. 
In 1972 werd in het steenstort brandt ontdeKt. Na overvloedig 
inwateren van het betroKKen gebied werd het brandend materiaal 
vol1edig uitgegraven en naar de vlJver in de voormal ige 
"Hermangroeve n (210 7.) vervoerd. De afgegraven hoeveelheid 
bedroeg ca. 10.000 ton. De oorzaaK van de brand was broei, 
ontstaan door het door elKaar storten van diverse afvalstoffen 
en mijnsteen (Greven, 1967,1978). 

210 - 2.a. (203-323) Op deze plaats is op de dalbodem van het Wormdal een 
paKket mijnsteen gestort in verband met de aanleg van een NAVO
wapendepot. De rivier de Worm moest ten gevolge hiervan worden 
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omge 1 egd. De opvu 11 i ng van he t Wormda 1 op deze pI aa ts heef t 
volgens Steenbergafgravingen B.V. plaatsgevonden met mijnsteen 
afKomstig van het terrein van de Jul ia, ca. 360.000 ton 
mijnsteen afKomstig van het terrein van de Willem Sophie, ca. 
540.000 ton mijnsteen afKomstig van de steenberg Emma/HendriK en 
ca. 135.000 ton mijnsteen afKomstig van de steenberg van de 
Oranje- Nassau III. Het aangebrachte mijnsteenpaKKet heeft een 
diKte van ca. 3-10 m. 

210 - 2.b. + 2.c. (203-323) Op deze locaties bevonden zich in het verleden 
51 iKvijvers. Dit is middels bestudering van luchtfoto's 
vastgestel d. 

210 - 2.d. + 2.e. «203-322) Op deze plaatsen zijn in het verleden Kunstma
tig 51 iKvijvers aangelegd. In het mijnsteenplateau werden 
hiertoe Kuilen uitgegraven. Rondom deze Kuilen werden dijKen van 
ca. 10 m. hoogte opgeworpen. Op luchtfoto's uit 1965 was de 
noordel ijKe 51 iKvijver (210 2.d.) nog niet aamIJezig, de 
zuidel ijke weI. De 51 iKvijvers hadden een totale oppervlakte van 
ca. 5 ha., een diepte van ca. 10 m. en een inhoud van ca. 
250.000 KubieKe meter (Hoefnagels, 1974). De putten werden in 
eerste instantie gebruiKt voor het opslaan van 51 iK. Later is 
het 51 iK deels uitgegraven en zijn de putten ooK gebruikt voor 
het storten van vI iegas afKomstig van de electrische centrale. 
Het storten van vI iegas vindt momenteel plaats in de noordel ijKe 
put (210 2.d.). De zuidelijKe put (210 - 2.e.) is, na geheel 
te zlJn opgevuld met vI iegas, afgedeKt met een fol ie en een laag 
deKgrond (mededeling Laura en Vereeniging). 

210 - 2.f. (203-321) Visvijver. In het verleden is dit waarschijnl ijK ook 
een 51 iKvijver geweest. 

210 - 3. (203-321) Terrein HBeerenbosch". Het oostel ijK deel van het ter
rein is bebost. Er bevindt zich daar geen mijnsteen. Op het 
terre i n I i gt de steenberg van de voorma 1 i ge Doman i ale m i j n (210 
- 3.a.). 

210 - 3.a. (203-321) Mijnsteenberg "Beerenbosch". In het verleden werd op 
deze berg de mijnsteen afKomstig van de Domaniale mijn gestort. 
De steenberg, die grotendeels nog aanwezig is, had in 1974 een 
grondoppervlaK van ca. 3,5 ha., een hoogte van ca. 40 m. en een 
massa van ca. 1.600.000 ton. Het terrein van de steenberg was 
eigendom van de N.V. Domaniale Mijnmaatschappij (Hoefnagels, 
1974). De berg is relatief oud en grotendeels begroeid. 
Het Beerenboschterrein is aangeKocht door de gemeente KerKrade. 
De berg is gemodelleerd en afgedekt met teelaarde. Momenteel 
heeft de berg een recreatieve functie (mededel ing gemeente 
KerKrade). 
De Domaniale mijn bezat 2 stortplaatsen, namel ijk "Beerenbosch" 
met een puntstort (waarop een Klein plateau) en WHam" (210 - 5.) 
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met een plateaustort. Het stort op de Beerenbosch werd in 1934 
opgericht op een terrein dat afhelt in noord- westel ijKe 
richting. De ondergrond van het terrein be staat uit Kleihoudend 
materiaal. Het stort is tot de sluiting van de Domaniale mijn in 
1969 in gebruiK geweest, voornamel ijK voor mijnstenen. De 
flanKen van het stort hebben hell ingen van 28-37 graden. Het 
stort lag niet in de directe omgeving van enige bebouwing. Op of 
in de directe omgeving van het stort lagen geen sl ikbassins. Het 
hoogste punt van het stort lag in 1967 op ca. 48 m. boven het 
maaiveld. De uitbreiding van het start vond destijds plaats in 
westel ijKe richting. 
Het transport naar het stort geschiedde met tranportbanden. Er 
werd tijdens het storten water gebruiKt ter bevordering van de 
zetting van het stort. 
Op de Beerenbosch werden uitsluitend zuivere mijnstenen gestort. 
In 1967 was de gemiddelde toevoer ca. 150 ton per dag. De 
gemiddelde grootte van de zuivere mijnstenen bedroeg ca. 300 mm. 
Aan het eind van de 60-er jaren werd de oostzijde van het stort 
afgegraven ter verkrijging van stenen voor vull ing ondergronds. 
Het afgraven geschiedde met een bulldozer, terrasgewijs van 
bovenaf. 
Op het stort Beerenbosch heeft zich in 1937 aan de westzijde een 
verschuiving voorgedaan. Op die plaats bevonden zich in het 
terrein een tweetal vijvers. Toen de voet van het start aan de 
oever van een der vijvers kwam schoof op een gegeven moment als 
gevolg van beweging in de ondergrond de gehele vijver dicht met 
m i j nstenen. 
In het stort heeft voor zover bekend nooit brand plaatsgevonden 
(Greven, 1967,1978). 

210 - 3.b. (203-320) Voormal ige luchtschacht van de Domaniale mijn. In 1971 
is het terrein ter grootte van ca. 3,6 ha. met enige daarop 
aanwezige gebouwen verkocht aan de "Eschweiler Bergwerk Verein" 
(EBV). Door de EBV wordt in deze schacht nog water opgepompt om 
het waterpeil in de Duitse mijnen op peil te houden. 

210 - 3.c. (203-321) Aan de noordzijde van de berg is een voormal ige akker 
bestemd voor woningbouw. Over het terrein is een hoeveelheid 
mijnsteen afKomstig van de steenberg uitgevlakt. 

210 - 4. (203-319) Mijnterrein van de voormal ige Domaniale mlJn <schacht 
Willem). De Domaniale mijn is in 1969 gesloten. Het terrein dat 
een opperv 1 ak te heef t van ca. 17 ha. is momen tee 1 e i gendom van 
de gemeente KerKrade. Overal am het terrein he en is 
woonbebouwing. Op het terrein is een Kleine hoeveelheid 
mijnsteen aanwezig (2-3 m.) <mededel ing gemeente KerKrade). De 
mijngebouwen zijn geheel gesloopt. 

210 - 4.a. <203-319) Op dit deel van het terrein is een complete nieuwbouw
wijK gereal iseerd. 
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210 - 4.b. (203-318) Op deze hoek van het terrein was de mlJn Neuprick ge
vestigd. Deze mlJn was eigenl ijk de voorloper van de Domaniale 
en was in bedr i jf tussen 1852 en 1904. He t terre in is na de 
sluiting van de mijn in gebruik genomen door de Domaniale. Er 
heeft een aanvulling met mijnsteen op het terrein 
pI aa tsgevonden. Momen tee 1 is he t terre i n gedee I te I i jk beboUl,oJd en 
is er een sportveld op aangelegd. 

210 - 5. (202-318) Mijnterrein Nullanderstraat. Het terrein dat een op
pervlakte heeft van ca. 27,5 ha. was in het verleden eigendom 
van de N.V. Domaniale Mijnmaatschappij. De Domaniale mijn is in 
1969 gesloten. Momenteel is het terrein eigendom van de gemeente 
Kerkrade. Op het terrein (210 - 5.a.) I igt een van de oudste 
schachten, de schacht Nulland, die als herinnering aan het 
mijngebeuren en ook vanwege zlJn historische waarde in tact 
gehouden dient te worden (Hoefnagels, 1974). 

210 - 5.a. (202-318) Volgens de gemeente Kerkrade heeft ergens op dit ter
rein in het verleden een slikvijver gelegen. De slikvijver is 
middels veldonderzoek niet aangetoond, weI werd aan de randen 
van het terrein mijnsteen aangetroffen. 

210 - 5.b. (201-318) 
terrein is 
gemodelleerd 
het terrein 
Deze straat 
Kerkrade). 

Mijnsteenstort van de voormal ige Domaniale mlJn. Het 
eigendom van de gemeente Kerkrade. Het steenstort is 

en beplant. Er zijn wandelpaden op aangelegd. Op 
I igt in het zuiden de nieuw aangelegde Hamstraat. 
is dus op mijnsteen gefundeerd (mededel ing gemeente 

De Domaniale mlJn beschikte over 2 stortplaatsen, namel Uk 
Beerenbosch (210 - 3.) met een puntstort en Ham (ten westen van 
de schacht Nulland) met een plateaustort. Het stort in de Ham 
werd opgericht in 1952 op een terrein dat iets afloopt van west 
naar oost. De ondergrond bestaat uit kleihoudend materiaal en 
was drassig. Het stort werd van noord naar zuid opgebouwd. Aan 
de zuidzijde heeft het plateau taluds met hellingen van ca. 35 
graden. De hoogte varieerde van 8 tot 15 m. In de directe 
omgeving van het stort was geen bebouwing aanwezig. 
Het transport geschiedde op de Ham met behulp van spoorwagens 
(zijlossers) over een spoor dat regelmatig met het groter worden 
van het stort werd verplaatst. 
Naast een hoeveelheid puin werden op het stort zuivere 
mijnstenen en wasserijstenen gestort in een verhouding 4:1. De 
produkten werden door elkaar heen gestort. In 1967 bedroeg de 
gemiddelde toevoer op de Ham ca. 500 ton per dag. De gemiddelde 
grootte van de zuivere mijnstenen was ca. 300 mm.; van de 
wasserijstenen was ca. 35% kleiner dan 10 mm, de rest was 
groter. 
Voor zover bekend is in het stort nooit brand voorgekomen 
(Greven, 1967,1978). 
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210 - 5.c. (201-318) In de fundering van deze spo~rl ijn is mijnsteen toe-
gepast. Dit is middels veldonderzoeK vastgesteld. 

210 - 6. (200-318) Mijnterrein van de voormal ige mijn Willem-Sophie. Deze 
mijn is in 1970 gesloten. Het terrein heeft een oppervlaKte van 
ca. 45,5 ha. en is eigendom van de gemeente KerKrade. De 
bedrijfsgebouwen en het opslagterrein van de mijn lagen ten 
noorden van de spo~rl ijn, terwijl ten zuiden van de spoor1 ijn de 
steenberg (210 6.b.) lag. Op het terrein ten zuiden van de 
spo~rl ijn is momenteel de ga1vano- industrie Caja gevestigd. 
Bovendien is op een deel van dit terrein materiaal afKomstig van 
de firma Diederen (sl iKberg Diederen) aanwezig. Dit materiaal, 
dat afKomstig is uit West- Duitsland, is mogel ijK chemisch 
verontreinigd. 

210 - 6.a. (200-318) Op deze plaats standen de mijngebouwen van de Wi J 1 em-
Sophie. De gebouwen zijn ges1oopt. Het terrein dat op het 
ogenbl iK braaK 1 i gt is geega1 iseerd. Op het terrein is geen 
mijnsteen aanwezig. In het verleden is op het terre i n 
waar sc h i j n I i j K sl i K gestort. 

210 - 6.b. (200-318) Mijnsteenberg van de Willem- Sophie. De mijnsteenberg 
is voor een groot deel nog aanwezig. De berg is niet begroeid. 
In 1974 had de berg een grondoppervlaK van ca. 10 ha., een 
hoogte van ca. 35 m. en een massa van ca. 3.600.000 ton 
(Hoefnagels, 1974). Voor de aanleg van het NATO- terrein in het 
Wormdal (210 2.a.) werd ca. 360.000 ton mijnsteen afgegraven 
(mededel ing Steenbergafgravingen B.V.). De berg wordt momenteel 
nog steeds afgegraven in verband met de winning van de rode 
gebrande mijnsteen (WISO- spl it) die aan derden wordt 
doorverKocht. Er is op dit ogenbl iK naar schatting nag ca. 
1.800.000 ton mijnsteen op het stort aanwezig. 
In 1912 is men in de noordel ijKe hoeK van een terrein, gelegen 
ten zuiden van de spo~rl ijn KerKrade SpeKholzerheide, en 
begrensd door de Grachterstraat, de para1lelweg, de EijKerstraat 
en de Hamstraat, begonnen met het oprichten van een puntstort 
(puntstort I). In de daar op volgende jaren werden in zuid
westel ijKe richting meerdere puntstorten opgericht (in 1925 
stort II en in 1928 stort III). In 1962 tenslotte ging men over 
tot het tegen stort III aanleggen van een p1ateaustort. Het 
terrein waarop het stort is gelegen heeft een 10s5- achtige 
ondergrond die varieert van 2 tot 10 m. diKte. Daaronder 1 igt 
een met grind gemengde zandlaag, waaronder zich Kleiachtig zand 
bevindt. Het terrein loopt 1 icht af in zuidel ijKe richting. Aan 
de zuidwe5t- en noordzijde van het stort 1 igt woonbebouwing. In 
1967 bedroeg de grootste hoogte op stort III ca. 70 m. boven het 
maaiveld, terwijl het plateaustort een grootste hoogte van ca. 
35 m. boven het maaive1d had. De f1anKen van de puntstorten 
hadden hell ingen varierend van 28 tot 40 graden. Het 

h5 



72 

plateaustort had taluds met hell ingen van gemiddeld 34 graden. 
In de directe nabijheid van het stort bevonden zich destijds 
meerdere sl iKbassins, waarvan er een (210 - 6.d.) in het talud 
van het plateaustort lag. In het stort was een tunnel gegraven, 
die de verbinding vormde tussen steenbrekerij en schacht 
Melanie. Op een gedeelte van het oude stort werden (en worden) 
werkzaamheden verricht ten behoeve van het afgraven van 
verbrande stenen (het zogenaamde WISO- spl it of rode as). In 
1967 had het stort alleen nog uitbreidingsmogel ijKheden in 
zuidel ijKe richting. 
Het transport van het te storten materiaal naar de diverse 
puntstorten geschiedde met behulp van kipwagens langs een 
railbaan naar het stort, vanwaar het materiaal met behulp van 
transportbanden naar het eigenl ijke stortpunt werd gebracht. 
Toen in 1962 het plateaustort werd aangelegd ging het transport 
vanaf de steenbrekerij met behulp van vrachtwagens. Het storten 
op puntstort II gebeurde met waterspoel ing. Op stort III'werd 
watersproei ing toegepast, ter verkrijging van een goede zetting 
van het stort en het bestrijden van de reeds jaren in het stort 
aanwezige brand. 
Naast zuivere mijnstenen en wasserijstenen werden op het stort 
tevens terreinafval en sintels van het Ketelhuis gebracht. In 
1967 werden per dag ca. 1000 ton zuivere mijnstenen en 
wasserijstenen door elkaar heen gestort in een mengverhouding 
van 1:1,5. De gemiddelde grootte van de zuivere mijnstenen was 
150 mm. en van wasserijstenen ca. 30 mm. De stenen van 0 tot 16 
mm. Kwamen niet op het stort terecht. De jaarcijfers bedroegen 
in 1967 voor de wasserijstenen 90.000 ton en voor de zuivere 
mijnstenen 60.000 ton. Er werden in die tijd ca. 4 mijnwagens 
mijnafval per week op het stort gebracht. Waarschijnl ijK werd in 
1969 ca. 800 ton mijnsteen per dag uit de lopende produKtie van 
de Willem- Sophie naar de DeltawerKen afgevoerd (Limburgs 
Dagblad, 14-6-'69). 
Verschuivingen hebben zich in het stort niet voorgedaan. Wel 
traden in de jaren 1925, 1942 en 1948 gasontploffingen op, die 
vermoedel ijk veroorzaaKt werden doordat het stort brandde. De 
oorzaak van de brand in het stort 1 igt in het feit dat vanaf 
1912 de Ketelhuis- sintels ongeblust op het stort werden 
gebracht. Daar tussen de destijds gestorte stenen nog tot ca. 
30X kolen voorKwamen is het niet te verwonderen dat brand 
ontstond. Deze werd nog bevorderd doordat rond 1920 de arbeiders 
die op het stort werKzaam waren bij koud weer open vuren op het 
stort aanlegden. De eenmaal begonnen brand werd niet bestreden 
daar de middelen hiervoor onbeKend waren en bestrijding daarom 
niet mogel ijK werd geacht. Daar de opvolgende puntstorten steeds 
tegen een bestaand stort werden aangelegd, kon de brand zich van 
het ene stort in het andere voortplanten, zodat thans zelfs in 
het plateaustort een brandhaard aanwezig is. In 1967 bevond de 
brand zich behalve in het plateaustort ook nog in puntstort III. 
Ter bestrijding van de brand paste men wel watersproei ing toe, 
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doch doven van de brand was onmogel ijk. Er werd aangenomen dat 
de brand in de loop der tijd zou afnemen, daar door verbetering 
van de wasprocessen het percentage kolen in de stenen die 
gestort werden daalde. 
Ten gevolge van de brand trad (en treedt) als nevenverschijnsel 
een zeKere mate van luchtverontreiniging op door de ontwikkel ing 
van S02 en CO uit het brandende stort. Alhoewel de concentraties 
niet direct schadel ijk voor de gezondheid van de omwonenden moet 
worden geacht, gaf (en geeft) de reuK van het 502 toch een 
zeKere hinder. 
In 1967 vond afgraving plaats op het oude stort II waar de rode 
as met behulp van bulldozer en dragl ine werd afgegraven voor 
verKoop aan derden. Het afgraven geschiedde plateau- gewijs. 

210 - 6.c. (200-318) Op dit deel van het voormal ige mijnterrein 
dustrieterrein aangelegd. Waarschijnl ijk is bij 
mijnsteen gebruiKt. 

is een in
de aan1eg 

210 - 6.d. (200-318) Op deze p1aats heeft in het ver1eden in het talud van 
het stort een sl iKvijver gelegen. De sl iKvijver's zijn 
leeggehaald en het sl iK is tegen en op de berg gestort. 

210 - 6.e. (200-318) Galvano- bedrijf Caja. Dit bedrijf is hier sinds het 
begin van de 70-er jaren gevestigd. Op het terrein dat een 
oppervlaKte heeft van ca. 20 ha. is mijnsteen aanwezig. Op 
verschillende plaatsen van het terrein is de bodem verontreinigd 
met zware metalen, vooral op plaatsen waar bezinKingsvijvers 
hebben gelegen (Waeyen, 1985). 

210 - 7. (202-323) Hermangroeve. Dit is een voormal ige bruinKoolgroeve. 
In het verleden werd hier door Laura en Vereeniging onder andere 
mijnsteen, bouw- sloop- en bedr i jfsafval, vI iegas, kalKmelK en 
beitswater (CaS04) gestort. Tot voor kort werd de groeve gevuld 
met mijnsteen afkomstig van de Jul ia. In 1978 is door de 
Provincie een stortvergunning afgegeven voor een periode van 10 
jaar. Per jaar zou gemiddeld ca. 50.000 KubieKe meter afval in 
de groeve worden gestort. Door bestudering van luchtfoto / s uit 
1965 is vastgesteld dat de bodem van de groeve destijds beneden 
de grondwaterspiegel lag. Onlangs is het storten van mijnsteen 
en ander afval door Laura en Vereeniging op verzoeK van G.S. van 
Limburg stopgezet in verband met mogel ijK optredende 
verontreinigingen in de omgeving van het stort. 
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210 - 8. (201-322) Deze weg, de SW-26, is over een afstand van ca. 2 Km. 
met mijnsteen gefundeerd. De mijnsteenlaag heeft een gemiddelde 
diKte van ca. 50-80 em. Op sommige plaatsen bedraagt de diKte 
van het mijnsteen- paKKet ca. 2 m. (mededel ing gemeente 
KerKrade). Ten behoeve van de aanleg van de weg, rond 1967, werd 
een gedeelte van het oude stort van de Laura (310 3) 
weggegrauen omdat de weg hier overheen zou gaan lopeno Deze 
mijnsteen is waarschijnl ijK in de taluds van de weg gebruiKt. 

210 - 9. (200-320) Zuidel ijK deel van het nieuwe industrieterrein "Dent
genbaeh". Bij de aanleg van dit deel van het terrein zou 
mijnsteen ZIJn gebruiKt. Volgens Staatstoezieht op de Mijnen 
betreft het hier een paKKet mijnsteen van 2-3 m. diKte afKomstig 
van de Oranje- Nassau II. Volgens de gemeente KerKrade is een 
laag mijnsteen van 2-3 m. diKte afKomstig van de Willem- Sophie 
op het terrein aanwezig. Vol gens Laura en Vereeniging is 
mijnsteen afKomstig van Laura en Vereeniging gebruiKt. Bij 
veldonderzoeK zlJn een aantal boringen op het terrein tot ca. 
4,5 m. diepte verricht. In de bodem van het terrein werd op geen 
enkele plaats mijnsteen aangetroffen. 

210 - 10. (203-322) Voormal ige bruinkoolgroeve Anna. Op de kaart wordt dit 
gebied als "Carisborg" aangegeven. Op luehtfoto's uit 1965 is te 
zien dat een groot gedeelte van de groeve onder de 
grondwaterspiegel lag. Op de luehtfoto's is ook te zien dat in 
de groeve storthopen aanwezig waren. De groeve is in het 
uerleden door Laura en Vereeniging gebruikt als extra 
stortmogel ijKheid. 20 is bekend dat in 1966-1967 gedurende een 
jaar eontinu mijnsteen van de Laura, in een hoeveelheid van 200 
ton zuivere mijnsteen en 400 ton wassteen per dag, in de groeve 
is gestort. Ook mijnsteen van de Jul ia werd vanaf 1960 in de 
groeve Anna gestort. Naast mijnsteen werd in de groeve het 
grootste deel van het door de Jul ia geprodueeerde mijnsl ik 
gedeponeerd. Vol gens de gemeente KerKrade zou in de groeve Anna 
nooit mijnsteen e.q. mijnslik zijn gestort. 
Na het storten door de mlJnen is de groeve gebruikt als 
huisvuilstort. Toen de groeve vol was is ze afgedeKt. Er is een 
reereatieterrein met wandelpaden en sportvelden op aangelegd. Op 
het zuidelijk deel van het terrein is een nieuwbouwwijK geboulA'd. 

210 - 11. (199-320) Plaats waar de voormal ige mijnzetel van de Staatsmijn 
Wilhelmina was gevestigd. Deze mlJn is gesloten in 1969. Het 
grootste deel van het mijnterrein is gelegen in de gemeente 
Landgraaf (zie 310 2.), een Klein gedeelte in de gemeente 
KerKrade. Dit gedeelte is momenteel eigendom van de gemeente 
KerKrade. De mijnzetel is geheel gesloopt. Over het terrein is 
hier een nieuwe weg aangelegd (Tunnelweg). Ten zuiden van deze 
weg 1 igt op het voormal ige mijnterrein een woonwagenkamp. Op 
het terrein is mijnsteen aanwezig. 
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210 - 12. (200-320) Oit terre!n behaarde oaK aan de staatsmijn Wilhelmina. 
In het verleden lag hier een rangeerterrein. Er is ap het 
hrrein mijnsteen aanwezig. Mamenteel is het terrein een saart 
we i land. 
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8 i j lage 4 Produktiecijfers van de Limburgse steenkolenmijnen 

TABELI 

Nettoproduktie in tOllllen, valla! Itet jaar 1847 

Domaniale Mijn 
Jaren mijn Neuprick Totaal 

1847 17.039 17.039 
1848 17.678 17.678 
1849 17.663 17.663 
1850 17.156 17.156 
1851 11.578 11.578 
1852 11.718 1.089 12.807 
1853 18.990 8.390 27 .380 
1854 26.282 7.459 33.741 
1855 24.225 6.349 30.574 
1856 23.917 7.909 31.826 
1857 22.750 10.277 33.027 
1858 21.612 10.194 31.806 
1859 23.080 10.367 33.447 
1860 25.192 1.860 . 27.052 
1861 30.041 30.041 
1862 26.956 26.956 
1863 26.663 26.663 
1864 26.901 26.901 
1865 26.719 26.719 
1866 27.846 27.846 
1867 29.120 29.120 
1868 28.812 1.599 30.411 
1869 27.041 6.992 34.033 
1870 31.672 15.096 46.768 
1871 34.215 20.545 54.760 
1872 35.401 26.688 62.089 
1873 44.760 33.452 78.212 
1874 43.468 39.980 83.458 
1875 42.558 38.050 80.608 
1876 41.522 37.660 79.182 
1877 30.882 44.635 75.517 
1878 32.058 28.395 60.453 

1879 37.364 32.410 69.774 
1880 38.817 36.915 75.732 
1881 42.094 38.050 80.144 
1882 45.112 31.917 77.029 
1883 48.101 35.420 83.521 
1884 49.554 35.860 85.414 
1885 46.359 36.800 83.159 
1886 41.912 37.010 78.922 
1887 50.636 38.590 89.226 
1888 54.567 36.770 91.337 
1889 56.834 46.970 103.804 
1890 59.141 50.610 109.751 
1891 54.167 46.190 100.357 
1892 56.584 39.560 96.144 
1893 60.296 40.480 100.776 
1894 65.708 43.570 109.278 
1895 79.755 46.860 126.615 
1896 91.707 46.080 137.787 
1897 103.955 46.190 150.145 
1898 106.418 43.980 150.398 



TABEL II 

Nettoproduktie x 1000 ton '" 

Staatsmijnen Oranje-N assau Laura & Ver. 
Domaniale Willem- Neu-

Jaar 
mijn Sophia prick 

TotaaJ 
Wa Ea Hk Ms II ll! IV La Ja 

1899 44 123 46 213 

1900 143 125 52 320 
1901 119 130 62 311 
1902 142 165 24 60 391 
1903 175 180 41 62 458 
1904 173 4 200 35 35 447 

1905 176 10 8 208 84 486 
1906 3 184 46 13 214 89 549 
1907 32 190 87 79 231 104 723 
1908 79 201 140 156 234 98 908 
1909 142 219 168 240 243 109 1121 

1910 192 240 173 291 267 129 1292 
1911 246 1 271 197 304 320 138 1477 
1912 316 9 '291 241 323 389 144 1725 
1913 358 60 297 238 332 445 143 1873 
1914 383 164 224 243 49 304 412 158 1937 

1915 450 333 1 186 278 60 350 393 209 2260 
1916 438 455 7 259 317 73 418 389 230 2586 
1917 489 557 46 305 373 70 462 468 247 3017 
1918 562 661 179 316 373 131 475 484 233 3414 
1919 549 626 302 281 324 134 519 510 116 3421 

1920 547 804 421 275 378 17_5 556 563 242 3961 
1921 523 854 478 310 . 395 204 498 411 268 3941 
1922 617 896 573 363 440 323 520 550 320 4602 
1923 632 1010 828 2 367 494 393 600 637 364 5327 
1924 689 1186 1068 18 382 521 422 593 666 379 5924 

1925 845 1355 1281 324 385 546 455 630 618 393 6892 
1926 1087 1741 1103 665 370 601 560 755 42 758 420 8702 
1927 1121 1809 1130 1171 354 625 510 31 685 89 761 428 9374 
1928 1241 1952 1775 1937 365 605 566 155 726 191 803 433 10749 
1929'" 1351 1932 1630 1944 470 643 682 235 800 476 947 471 11581 

1930 1328 1996 1673 1991 512 687 754 320 771 701 995 483 12211 
1931 1364 2019 1752 2113 579 738 857 456 787 727 1029 480 12901 
1932 1430 2091 18,33 2147 492 736 782 486 675 649 1010 425 12756 
1933 1337 2170 1751 2282 510 646 709 461 650 614 1037 407 12574 
1934 1278 2331 1723 2476 444 582 741 393 557 559 847 410 12341 

1935 1258 2269 1565 2499 345 520 801 337 551 555 777 401 11878 
1936 1314 2472 1624 2594 393 608 917 359 667 578 843 434 12803 
1937 1438 2527 1670 2803 621 782 1022 505 791 758 901 503 14321 
1938 1430 2468 1642 2658 488 709 844 444 711 714 820 500 13488 
1939 1387 2270 1551 2646 529 637 775 398 742 669 786 471 12861 



Staatsmijnen 
Jaar 

Wa Ea Hk 

1940 1252 2054 1461 
1941 1481 2225 1630 
1942 1410 1970 1485 
1943 1390 1886 1413 
1944 998 1250 957 

1945 762 706 537 
1946 1048 1099 937 
1947 1296 1303 1090 
1948 1410 1507 1192 
1949 1352 1876 1337 

1950 1325 2056 1475 
1951 1307 2144 1559 
1952 1257 2120 1497 
1953 1176 2255 1499 
1954 1128 2363 1524 

1955 1082 2355 1459 
1956 1017 2431 1470 
1957 987 2328 1417 
1958 1042 2515 1464 
1959 1007 2480 1423 

1960 1026 2565 1475 
1961 1031 2601 1398 
1962 1021 2375 1377 
1963 1054 2415 1321 
1964 1053 3367 

1965 1050 3321 
1966 1016 2864 
1967 942 2544 
1968 577 2211 
1969 182 2006 

1970 1684 

• tot 1929 exclusief kolenslik 

.. vanaf 1929 inclusiefkolenslik 

Ms 

2529 
2617 
22:l6 
2755 
1956 

1293 
2041 
2393 
2672 
2782 

2844 
2791 
2648 
2597 
2578 

2581 
2577 
2500 
2530 
2596 

2694 
2739 
2225 
2134 
2381 

2351 
1600 
314 

Oranje-Nassau 

II III IV 

546 647 738 :l85 
648 764 904 430 
604 691 958 449 
579 718 871 430 
351 488 515 264 

199 287 239 138 
390 514 493 243 
499 636 654 275 
510 659 727 327 
533 662 719 316 

584 686 755 355 
559 686 819 369 
602 710 952 390 
551 628 902 405 
534 619 796 364 

537 598 794 322 
497 592 781 330 
510 511 777 324 
494 510 914 312 
537 511 967 296 

552 577 922 345 
555 645 962 372 
509 610 878 341 
586 630 810 329 
633 615 787 398 

691 670 834 347 
671 623 764 312 
617 594 942 
595 638 731 
670 569 599· 

581 506 608 

Laura & Ver. 
Domaniale Will em- Neu-

mijn Totaal 
La Ja Sophia prick 

632 668 764 469 12145 
705 685 772 , 495 13356 
669 680 715 473 12330 
637 654 676 488 12497 
397 392 429 316 8313 

217 216 318 185 5097 
353 355 493 348 8314 
443 588 544 383 10104 
526 662 492 348 11032 
554 706 479 389 11705 

560 747 493 367 12247 
573 767 496 354 12424 
609 837 504 406 12532 
595 772 516 401 12297 
553 736 499 377 12071 

527 751 513 376 11895 
500 750 509 382 11836 
472 713 456 381 11376 
485 733 499 382 11880 
529 747 498 387 11978 

569 807 543 423 12498 
502 821 578 411 12621 
453 816 536 426 11513 
440 785 573 432 11509 
452 180 581 433 11480 

490 716 537 433 11446 
450 189 515 448 10052 
394 716 567 435 8065 

1045 433 433 6663 
1017 131 390 5564 

875 79 4333 


