
Projectvoorstel IBA Parkstad - Project nr. 130
Voorstel namens samenwerkende partijen 

- Stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV 

- Stichting Bewoners Belangen Comité Mijnsteenberg ONIV 

- Stichting Behoud Brunssummerheide  

- Inwoners uit de wijken Heksenberg-Pronsebroek, Kakert en Palemig vertegenwoordigd door 

BuurSibelco. 

Projectnaam: 

Parkstad, MijnStad, MijnErfgoed. 

Motto: 

Energie, met visualisatie van grootste Nederlandse industriële activiteit in de 20ste eeuw en gebruik van 

nieuwe energie (zonne-energie).  

Duurzaamheid: hergebruik van bestaande gebouwen. 

Kernachtige samenvatting: 

De Parkstad gemeenten zijn groot geworden dankzij de steenkolenmijnen. Steenkool diende als 

energiegrondstof voor warmte en elektriciteit. Tegenwoordig kiezen we voor duurzame energie. 

Respect en aandacht voor de cultuurhistorie en het Limburgse mijnverleden zullen trots en zelfbewustzijn 

bij Parkstadinwoners verhogen. Inspelend op de gedachte “van zwart naar groen”, deze overgang letterlijk 

tot uiting brengen door het creëren van een ‘mijnzetel’, een mijnmuseum met leergangen en 

mijngerealteerde recreatieve activiteiten (zwart) te Heerlen naast natuurgebied Brunssummerheide (groen). 

Oude mijngebouwen hergebruiken en voorzien van zonnecollectoren (duurzaamheid) t.b.v. het museum en 

een Multi Functioneel Centrum als verbinding tussen de drie eerder genoemde wijken.  

Projectbeschrijving 

Verklaring Projectnaam: 

Het “Mijn” heeft twee betekenissen in deze: 

- Mijn refererend aan de tijd van de steenkolenmijnen. 

- Mijn als in de betekenis “van mij” (ik ben er trots op). 

Aandacht voor de geschiedenis, en met name het mijnverleden, van Zuid-Limburg middels het 

oprichten van een klassieke ‘mijnzetel’ (een schachtbok met een mijnsteenberg), een Mijnmuseum, 

een wandelpad met uitkijkpunt, het restaureren van de oude leermijngangen en het doortrekken van 

het fietspad langs het mijnspoor.  

Dit alles naast en op een reeds bestaand uniek cultuurhistorisch landmark, de Mijnsteenberg ONIV. Uniek 

omdat het de laatste onaangetaste en daarmee volledig in tact gebleven mijnsteenberg betreft. Duizenden 

mijnwerkershanden waren nodig om bruikbaar van niet bruikbaar steenkool te scheiden waarna de 

mijnsteen volgens plan tot de mijnsteenbergen hebben geleid. Zonder mijnsteenbergen 

was de exploitatie van de steenkoolmijnen onmogelijk geweest. Na de sluiting van de steenkoolmijnen 

werden in het kader van de operatie ‘Van Zwart naar Groen’ vrijwel alle mijnsteenbergen in de 

mijnstreek gesaneerd of heringericht waarbij de uniciteit en originaliteit verloren zijn gegaan. De enige 

uitzondering hierop is de mijnsteenberg van de voormalige steenkoolmijn Oranje Nassau IV aan de 

rand van de wijk Heksenberg te Heerlen. Deze laatste mijnsteenberg, uniek gelegen aan de rand van 

het beschermde natuurgebied de Brunssummerheide is tot op heden onaangetast gebleven. Bijgevolg 

heeft de natuur op deze mijnsteenberg zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot een uniek 

biotoop met verschillende bedreigde en beschermde soorten van flora en fauna. Het loofbos op de 

mijnsteenberg is aan de noordflank van de berg op natuurlijke wijze volledig geïntegreerd met de flora 

en fauna van het direct aangrenzende natuurgebied de Brunssummerheide. De mijnsteenberg 

symboliseert als het ware het fundament waarmee de identiteit (van zwart naar groen) van deze 

voormalige mijnstreek blijvend verankerd is. 



Leermijngang: 

Naast opslag van mijnsteen werden de mijnsteenbergen gebruikt voor de opleiding van aankomende 

mijnwerkers. Veel mijnsteenbergen beschikten daarvoor over een OVS (Ondergrondse Vak School), 

een leerschool met mijngangen, welke zich in de berg bevonden, en waar de belangrijkste 

vaardigheden voor de praktijk aangeleerd werden. In de Mijnsteenberg ONIV zijn twee leermijngangen 

aanwezig, die gerestaureerd kunnen worden. 

 

In de nationale geschiedenis heeft de Nederlandse steenkoolwinning, waarbij in Zuid-Limburg ruim 58.000 

personen tot begin jaren ‘70 van de vorige eeuw werkzaam waren, een grote rol gespeeld.. Het was de 

grootste industrie die Nederland ooit heeft gekend en vormde de motor van de voor- en naoorlogse 

economie. De mijnindustrie markeerde het landschap van het Zuiden. Industrielandschappen, ontstaan in 

de vorige eeuw, ervaren we nu vaak als monumentaal. Dit geldt in de eerste plaats voor de bebouwing. Als 

gevolg van de snelle ontwikkelingen bij het industrialisatieproces en de daar uit voortkomende innovaties 

worden de vroegste industriële bebouwingen van een steeds grotere zeldzaamheid. Momenteel zijn uit die 

tijd slechts twee oude mijngebouwen bewaard gebleven als monumenten.  

De mijnsteenberg van de ON-IV is van verstrekkende betekenis als uniek landschapsartefact uit het 

mijnverleden en staat daarvoor krachtig symbool. Daarnaast geeft het ook het gevoel van herkenning van 

identiteit voor de omliggende wijken.  

 

De MijnsteenbergONIV laat aan de ene kant (vanuit Palemig en Kakert) zijn zwarte kant zien en vanuit de 

andere hoek een natuurlijk groen begroeide kant overgaand in natuurgebied de Brunssummerheide. 

Hiermee wordt in één gebied de overgang van Zwart naar Groen op een unieke wijze zichtbaar gemaakt; 

het zichtbare en tastbare bewijs van een unieke symbiose tussen natuur en industrie. Op deze 

mijnsteenberg bevinden zich door onderzoek aangetoonde natuurwaarden welke tezamen een unieke 

biotoop vormen.  

De mijnsteenberg van de ONIV is door mijnwerkershand gemaakt, en symboliseert voor velen de 

verzoening met het mijnverleden: zwart in de winter, groen in de zomer. De berg is landschapsbepalend, 

van verre waarneembaar en gaat op natuurlijke wijze over in het aanpalende natuurmonument 

Brunssummerheide. De berg is in velerlei opzicht van waardevolle betekenis, maar bij uitstek een voor 

Nederland levend document uit het mijnverleden. 

Een niet onbelangrijk, maar zelden genoemd, detail is het feit dat deze mijnsteenberg onder architectuur is 

aangelegd. De vorm en ligging van deze berg zijn met de grootste zorgvuldigheid door, en vele 

gedocumenteerde beraadslagingen tussen, gemeente Heerlen, Provincie Limburg en zelfs de 

Rijksarchitect gekozen. Ook dat maakt deel uit van dit uniek stukje cultureel erfgoed van Parkstad. 

 

Wandelpad en uitkijkpunt: 

Er is reeds een onverharde weg aangelegd over de Mijnsteenberg. Deze zou in dezelfde vorm gebruikt 

kunnen worden t.b.v. een wandelpad voor recreanten. Dit pad leidt tot het hoogste punt van de 

Mijnsteenberg op +150NAP, alwaar men een spectaculair uitzicht heeft over Parkstad en bij helder weer 

zelfs 20km ver. Wandelpad en uitkijkpunt dienen afgeschermd te worden ter bescherming van flora en 

fauna op de rest van de berg. 

 

Fietsspoor:  

In samenhang met de nog bestaande spoorwegdijk levert de berg een bijdrage aan de identiteit 

van Heerlen en is het een herkenningspunt in de route van Terworm naar de Brunssummerheide. Dit 

fietsspoor loopt over het oude mijnspoor, waarvan het tracé reeds grotendeels wordt gevolgd. Onderdeel 

van het project is het weer zichtbaar en beleefbaar maken van het mijnspoor, een tastbare herinnering aan 

het mijnverleden. 

 

De realisatie van dit project zal Parkstad nationaal, zelfs internationaal, op de (toeristische) kaart zetten. Dit 

project maakt het mijnverleden niet alleen zichtbaar maar ook tastbaar en beleefbaar, met directe 

recreatieve mogelijkheden in de nabijheid en aantoonbare meerwaarde in termen van werkgelegenheid, 

economische mogelijkheden en vooral ook sociale cohesie in deze regio.  



 

 

Museum: 

De oude OVS-gebouwen in de “voormalige” groeve van Sibelco te Heerlen kunnen als museum ingericht 

worden 

 

Multi Functioneel Centrum: 

In de drie omliggende wijken Heksenberg-Pronsebroek, Kakert en Palemig ontbreekt het aan een Multi 

Functioneel Centrum. Dit MFC kan gerealiseerd worden in het huidige kantoorgebouw en expeditieruimte 

van Sibelco als middelpunt tussen deze drie wijken. In dit MFC kunnen verschillende maatschappelijke 

organisaties hun voorzieningen, producten en/of diensten aanbieden. Bijvoorbeeld: 

o Horecavoorziening t.b.v. bezoekers van het mijnmuseum, maar ook voor fietsers en overige 

recreanten. 

o Souvenirwinkel t.b.v. bezoekers van het mijnmuseum, daarnaast evt. seizoensgebonden artikelen 

(bv. zonnebrandcrème in de zomer, mutsen en sjaals in de winter). 

o Receptie t.b.v. toegang tot het mijnmuseum en de leermijngangen en evt. reserveren en huren van 

gidsen. 

o Verhuurbare ruimtes t.b.v. diverse activiteiten (bv. ook een vergaderruimte). 

o Dienstverlening (beheersmaatschappij, onderhoud en reparatie, EHBO, toezicht, strandwacht, etc.) 

o Fietsenstalling voor bezoekers van het mijnmuseum en het voormalig groevegebied 

 

Duurzame energie:  

Middels het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen wordt duurzame (groene) energie 

opgewekt. Evt. zou er ook een (kunstzinninge) windmolen geplaatst kunnen worden die lijkt op een 

minwiel. 

  

Stappenplan: 

1. In samenspraak met Gemeente Heerlen en Sibelco verwezenlijken van wandelpad, uitkijkpunt en 

verlenging groenspoor. Dit valt in het kader van M2015 al vrij snel te realiseren en er zijn geen hoge 

kosten aan verbonden. 

2. Indien gedeeltelijke afgraving Mijnsteenberg ONIV vergund wordt, pleiten voor behoud leergangen. 

3. Na beëindiging zandwinning, verwezenlijken van restauratie leermijngangen, opzetten mijnmuseum 

en Multi Functioneel Centrum. Vanaf 2020.  

 

Aantoonbare meerwaarde van dit project: 

- Aandacht voor cultuurhistorie van de Mijnstreek 

- Behoud Mijnsteenberg ONIV als landmark 

- Nieuw MFC met activiteiten voor de drie aanpalende wijken 

- Euregionale aantrekkingskracht m.b.t. toerisme 

- Werkgelegenheid 

- Opwekken duurzame energie 

- Breed draagvlak onder inwoners Parkstad 

 

Bijlage 1: tekening van project details en legenda 

Bijlage 2: toelichting op Project 

  



Bijlage 1 

 
 

 

Legenda 

 

1. Wandelpad over de Mijnsteenberg ONIV 

 

2. Uitkijkpunt boven op hoogste punt Mijnsteenberg ONIV 

 

3. Groenspoor (fietspad) 

 

4. Leermijngangen 

 

5. Mijnmuseum 

 

6. Multi Functioneel Centrum 

 

  



 

Bijlage 2 

 

Toelichting op Project: 

 

 

1. Wandelpad over de Mijnsteenberg ONIV: dit verhard pad (geschikt voor rolstoelen en minder 

validen) begint in het midden van de Mijnsteenberg en klimt langzaam omhoog. Er is al een pad 

gebaand door de huidige beheerder van het gebied. Langs het pad kunnen diverse 

informatieborden met betrekking tot het mijnverleden, de voormalige zandwinning, de natuur en de 

wijken rondom worden geplaatst. Het pad moet afgebakend worden, zodat recreanten niet de flora 

en fauna op de mijnsteenberg verstoren. 

 

2. Uitkijkpunt: deze ligt op een klein plateau nabij het hoogstgelegen punt van de Mijnsteenberg. Ook 

hier informatieborden m.b.t. de vergezichten en overige landmarks in de omgeving. 

 

3. Fietspad groenspoor: het bestaande fietspad groenspoor vanuit de Heideveldweg verlengen door 

het gebied, langs het museum en het MFC en aansluiten op de Kamperheideweg. 

 

4. Leermijngangen: de oude leergangen herstellen en heropenen en met elkaar verbinden via een 

veilig stelsel van verbonden mijngangen. Hiermee kunnen bezoekers aan den lijve ervaren en 

beleven hoe het voelt ondergronds te zijn. De gangen verlichten m.b.v. elektrische lantaarns – 

energie opwekken middels zonnepanelen op de gebouwen. Audio-opnamen met authentieke 

verhalen van voormalige koempels; het geluid van krakend dennenhout (Link naar natuurgebied 

Brunssummerheide; verklaren dat in de nabijgelegen bossen dennenhout werd gekweekt t.b.v. de 

mijnen - krakend hout gold als waarschuwing voor instortingsgevaar); (nep) kanaries in kooitjes en 

uitleggen waarom deze werden gebruikt.  

 

5. Mijnmuseum: de voormalige OVS*-gebouwen behouden en in oorspronkelijke staat terug brengen. 

Een van de gebouwen inrichten als Mijnmuseum: concentratie van artefacten, audio-/video 

materiaal, getuigenissen van koempels, maquette met overzicht van alle mijnen die ooit actief 

waren in Nederlands Limburg, etc.  

(* OVS = Ondergrondse Vak School) 

 In verband met M2015 (jaar van de mijnen in Parkstad) worden er al veel activiteiten georganiseerd 

m.b.t. de mijnen. Hiervan lering trekken en e.e.a. gebruiken t.b.v. het opzetten van het nieuwe 

Mijnmuseum. 

 Originele schachtbok bovenop of naast het museumgebouw. Wiel in schachtbok en de schachtbok 

zelf worden ’s nachts met (Philips ) LED verlicht. Aandrijving wiel en verlichting op basis van 

duurzame energiebronnen (zon/wind).   

 

6. Multi Functioneel Centrum (in kantoorgebouw van Sibelco): Dit centrum dient de drie wijken 

Heksenberg-Pronsebroek, Kakert en Palemig die nu geen of onvoldoende ruimte hebben t.b.v. 

culturele voorzieningen. Te denken valt hierbij aan: 

- Horecavoorziening t.b.v. toeristen van het mijnmuseum, maar ook voor fietsers en overige 

recreanten. 

- Souvenirwinkel t.b.v. toeristen van het mijnmuseum, daarnaast evt. seizoensgebonden artikelen 

(bv. zonnebrandcrème in de zomer, mutsen en sjaals in de winter). 

- Receptie t.b.v. toegang tot het mijnmuseum en de leermijngangen en evt. huren van gidsen. 

- Verhuurbare ruimtes t.b.v. diverse activiteiten (bv. ook een vergaderruimte). 

- Dienstverlening (onderhoud en reparatie, EHBO, toezicht, strandwacht*, etc.) 

- Fietsenstalling 

*Indien er een zwemplas gecreëerd wordt… 


