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Proefboringen naar delfstoffen in Nederland

28 juli 1883  - Onze Limburgsche bodem, en wel voornamelijk namelijk 
het oostelijke gedeelte, die in zijn schoot een rijkdom van steenkoollagen bevat, heeft
aan boringen en het maken van mislukte schachten tonnen gouds gekost zonder gunstige 
uitkomsten, uitgezonderd de twee reeds sedert jaren aldaar in werking zijnde mijnen, 
namelijk die van het rijk en de mijn de Prick te Kerkrade. 
Vóór een paar jaren werd, na tal van boringen eene schacht aangelegd bij het dorp 
Spekholtzerheide, met het ongunstig gevolg, dat men, na reeds op een aanmerkelijke 
diepte er mede gevorderd te zijn, op eene laag schuifslik stuitte, die de verdere 
werkzaamheden onmogelijk maakte, zoodat men het werk moest opgeven. Eene toen gemaakte 
nieuwe schacht bij het gehucht De Ham, gemeente Kerkrade, gaf betere uitkomsten en men 
was aldaar reeds in zóóverre gevorderd, dat een voldoende hoeveelheid steenkolen 
geleverd werd, om de bij het vervaardigen dier schacht benoodigde stoomwerktuigen in 
beweging te houden, toen door gebrek aan kapitaal deze veelbelovende onderneming moest 
gestaakt worden. Thans is door den heer Leon Fontaine, burgemeester en notaris te 
Pressaix, die bij de vorige exploitatie voor een aanmerkelijke som deelhebber was, 

#19060305  4  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven  040-2814621  l.theelen@onsneteindhoven.nl

5

10

15

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Steenkoolproefboringen in Nederland

benevens eenige andere aandeelhouders een nieuw kapitaal bijeengebracht, en zullen de 
werkzaamheden aan de mijn De Ham worden hervat. 

18 februari 1897  NUTH. Dinsdag had op de boring te Schinnen 
zekere D., van Vaestade, werkman aldaar, het ongeluk van eene aanzienlijke hoogte in 
den boortoren naar beneden te vallen. Zijn toestand is zeer zorgwekkend. 

20 augustus 1898  Vlodrop, 19 Aug.  In de omstreken van het naburige Dalheim, 
nabij Oirsbeek, Wildenrath en Büch zijn boortorens gebouwd, toebehoorende aan de 
“Internationale Bohrgesellschaft” in Strasburg. Deze societeit boort voor eigen 
rekening. In Arsbeck werd met boren een begin gemaakt […] 

29 september 1898  Vlodrop, 28 Sept. – De boortorens te Arsbeck, Wildenrath 
en Büch, toebehoorende aan de “Internationale  Bohrgesellschaft” te Strasburg, zijn 
afgebroken. 
Naar men verneemt, zal binnen de twee jaar met de ontginning der mijn een begin gemaakt
worden. 

8 april 1899  M.-Gladbach. – De boortorens van de “Internationale Bohrgesellschaft” 
te Straszburg, die in de nabijheid van Oberkrüchten hebben gestaan, hebben voor goed 
deze streek verlaten. Naar wij vernemen, zijn er gunstige resultaten verkregen, zoodat 
wij misschien na een paar jaren ons in het bezit van een kolenmijn mogen achten. 

1 januari 1900  http://www.nederlandsmijnmuseum.eu/mijnen/geschiedenislenv.htm 
Driekwart eeuw mijnbouw van Laura & Vereniging

hoofdstuk ”Laura”
hoofdstuk “Vereeniging”
hoofdstuk Oprichting
[De daaropvolgende hoofdstukken bevat technische informatie m.b.t. het 
graven van de schachten. Deze tekst is letterlijk/woordelijk overgenomen.]

het afdiepen van de lauraschachten
Nadat aan alle formaliteiten voor de oprichting van de “Société des 
Charbonnages Réunis Laura & Vereeniging” was voldaan en ook de moeilijkheden
waren overwonnen in verband met de aankoop van de terreinen aan de Menweg te
Eygelshoven, de tegenwoordige Laurastraat, kon een begin gemaakt worden met 
de aanleg van de schachten. Twee afdiepmethoden stonden ter beschikking; de 
methode Honigmann met een zg. dikspoeling of de bevriesmethode Pötsch. Met 
de methode Honigmann waren reeds met sukses de schachten afgediept van 
Oranje Nassau  mijn I te Heerlen. Toch koos men voor de naar men aannam ter 
plaatse meer geschikte bevriesmethode. Voor de afdiepwerkzaamheden stond aan
technische uitrusting ter beschikking: een lokomobiel (stoommachine die zich
op eigen kracht kon verplaatsen); een stoomlier; een Worthingtonpomp; een 
duplexpomp; een pulsometer en voor de ijsvorming een stoomwerktuig; twee 
pompen voor de cirkulatie en een pomp voor het afkoelwater. Deze machines en
apparaten werden aangevoerd via de inmiddels aangelegde spoorlijn Heerlen-
Rolduc. Vanaf het station Rolduc moest dit zware materieel door middel van 
paardekracht, dwars door Eygelshoven met zijn nauwelijks verharde straten 
naar het terrein van de Laura worden getransporteerd: een tijdrovend werk, 
dat door de inwoners van Eygelshoven met belangstelling werd gevolgd. De 
afdiepwerkzaamheden stonden onder leiding van de eerste directeur van de 
onderneming, mijnbouwkundig ingenieur 

juni 1900  Raymond Pierre. Deze geboren Maastrichtenaar was voorheen 
direkteur bij de Ombilin Steenkolenmijn op Sumatra in Indonesië. Zijn 
assistent was ene ingenieur J. Koster, die in juni 1900 in dienst werd 
genomen tegen een maandsalaris van f100,-. Verder waren in dienst van de 
maatschappij: een opzichter, een magazijnmeester en 21 werklieden. Het 
aantal medewerkers van aannemerspersoneel, o.a. voor de bevriezing, en voor 
de oprichting van de bedrijfsgebouwen bedroeg 48, terwijl voor de bouw van 
het ketelhuis en de schoorsteen 4 mensen waren tewerkgesteld. Het gemiddelde
loon van de arbeiders in dienst van de maatschappij bedroeg in de dagen per 
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schoft van 10 uur f1,71 en een half. Voor de oprichting van de gebouwen en 
voor de bekleding van de schachtwanden werden in augustus 1900 bij de 
EschweiIer Bergwerksverein ringovenstenen besteld tegen een prijs van 21 
mark per 1.000 stenen.
Aan de firma Gebhard und König te Nordhausen in Duitsland werd het afdiepen 
van de Lauraschachten opgedragen. De aanneemsom bedroeg voor schacht I, 
177.000 mark en voor schacht II, 160.000 mark. De schachten die volgens de 
bevriesmethode zouden worden afgediept kregen een middellijn van 4,50 meter.
Vóór het eigenlijke afdiepen werd eerst een voorschacht uitgediept met een 
doorsnede van 9 meter en een diepte tot aan de grondwaterspiegel van 

3 augustus 1900  ongeveer 8,50 meter. Op 3 augustus 1900 
kon met de boorwerkzaamheden worden begonnen. Op de bodem van de voorschacht
werden ringvormig 24 boorgaten aangebracht tot op een diepte van ± 100 meter
waar men op vast gesteente stootte. In de boorgaten, 90 cm van elkaar en een
cirkel vormend van 7,30 meter middellijn werden vriesbuizen neergelaten tot 
in het vaste gesteente. Door middel van een zogenaamde refrigirator 
(ijsmachine) werd een chloormagnesiumloog geproduceerd met een temperatuur 
van -20°C. Dit loog werd in de vriesbuizen gepompt waardoor na drie maanden 
vriezen een kokervormige vriesmuur ontstond met een zachte kern van circa 
2,50 meter diameter. Het behoeft geen betoog dat alle boorgaten exakt 
loodrecht moesten staan, daar anders de vriesmuur de 

29 april 1901 druk van buiten niet zou kunnen weerstaan. 
Drie maanden later, op 29 april 1901 kon met het afdiepen worden begonnen. 
Dit geschiedde niet alleen met hakken, hamers, beitels on schoppen maar ook 
al met behulp van persluchthamers. De afvoer van de losgemaakte grond en 
stenen vond plaats met een zogenaamde afdiepton. Deze diende ook als 
personenlift, die aan drie personen plaats bood. Tegelijk met het afdiepen 
werd de schachtwand bekleed met gietijzeren ringen, welke in segmenten 
werden aangevoerd. Deze zogenaamde cuvelageringen waren 1,50 m hoog en 
werden onderling verbonden d.m.v. bouten. Na drie maanden afdiepen werd op 
99 meter diepte het carboongesteente bereikt en werd een kolenlaag van 80 cm
dikte aangetroffen. Tot dan toe had men geen noemenswaardige moeilijkheden 
ondervonden.

1 augustus 1901  vriezen of dooien
In augustus 1901 ontstond echter een vrij omvangrijke waterdoorbraak, die 
het afdiepen ruim 5 maanden zou vertragen. Alle werkzaamheden moesten worden
gestaakt daar het opwellende water, vermengd met zand steeg tot 69 meter 
onder de schachtmond. Teneinde de watervloed te stoppen werd onder water de 
schachtbodem met een cementlaag bedekt. De temperatuur van dat water was 
gevaarlijk hoog, zodanig dat de vriesmuur dreigde te ontdooien. De 
bevriesmachines bleven kontinu in bedrijf. Men besloot om 23 nieuwe 
vriesgaten te boren tot een diepte van 108,5 meter. Van deze nieuwe 
vriesgaten werden er 11 binnen de schachtruimte en 12 buiten de ijsmuur 
geplaatst. Zowel de kern van de schacht als de omgeving buiten de 
oorspronkelijke vriesmuur werd zodoende bevroren. De kokervormige vriesmuur 
was hierdoor omgevormd tot een kompakte ijszuil. Door deze ijskolom moest de
weg naar beneden verder worden uitgekapt. Hoe bar de omstandigheden waren 
waaronder de afdiepploegen moesten werken moge blijken uit een passage in 
een artikel van de hand van direkteur Pierre in het “Berg- und 
Hüttenmännische Wochenschrift Glück Auf”.
Hierin schrijft de heer Pierre o.m.:
“Durch die grosse Kälte die auf der Schachtsohle herrschte und gewöhnlich –
7° bis –9° C betrug, bisweilen aber bis auf –13°C herunterging, erstartte 
das Spülwasser, infolgedessen fror das Gestänge häufig fest, obwohl zum 
Spülen heisses Wasser verwandt wurde”.

31 december 1901  Einde 1901 bereikte de schacht weer een diepte van 70 meter. 
De moeilijkheden waren hiermee niet ten einde. Na nog verschillende 
tijdrovende onderbrekingen werd op 112,5 meter diepte een zuivere kolenlaag 
aangetroffen van 1.20 meterdikte. De schacht stond nu in de vaste rots en de
schachtwand was tot aan maaiveld bekleed met een bakstenen muur. De 
vriesmachine kon zodoende in augustus 1902 worden stopgezet. De weg naar 
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beneden werd verder afgediept door vast gesteente. Iedere nieuwe kolenlaag 
die men passeerde, bracht echter nieuwe watervloeden. De middelen waarvan de
pioniers zich moesten bedienen waren zeer primitief. Zij beschikten nog niet
over elektrische energie en moesten zich behelpen met stoomwerktuigen, die 
log en zwaar waren. De stoompomp, die dienst deed om het water in bedwang te
houden was opgehangen aan een staalkabel; deze werd bediend door een lier. 
Eén leiding leverde de benodigde stroom, een tweede voerde de afgewerkte 
stoom en een derde het water af. Het gehele apparaat met leiding en al 
moesten worden neergelaten of opgehaald, naar gelang het water daalde of 
steeg. Bij inkorten of verlengen der buisleidingen en bij elke verdere 
stilstand steeg het water soms onheilspellend. Er was geen enkele reserve en
er was ook geen plaats voor een tweede pomp. De benodigde kolen voor de 
opwekking van stoom werden betrokken van de Oranje-Nassau mijn te Heerlen. 
In 1901 gebruikte men hiertoe bijna 10 ton per dag, terwijl het 
waterverbruik voor ketels en bevriezing 950.000 liter per dag bedroeg. 
Moeilijkheden met pomp en leidingen waren er de oorzaak van dat de schacht 
in november 1902 weer grotendeels volliep. Einde 1904 bereikte schacht I een
diepte van 223 meter. De bouwers hadden echter niet kunnen voorkomen, dat de
schacht nog menigmaal verdronk; eenmaal steeg het water zelfs tot 20 meter 
onder het maaiveld. Op 223 meter werd het werk aan schacht I gestaakt.

[daarna volgen de hoofdstukken, waaruit enkele passages over de techniek:
voorbereiding van de koolwinning

In 1903 werd met behulp van een stoommachine op beperkte schaal 
elektriciteit opgewekt, in 1904 werd deze installatie uitgebreid met twee 
turbo-generatoren met een vermogen van elk 500 kilowatt. Deze elektrische 
centrale Laura, in omvang niet te vergelijken met de latere installaties 
voor de stroomopwekking, maakte het mogelijk, ondergronds elektrische pompen
in te zetten. In 1904 kwam ook de elektrische ophaalinstallatie van schacht 
I gereed. […]
schacht II
[…] De mijn liep geheel onder water tot aan de grondwaterspiegel. Voor het 
droogleggen werd gebruik gemaakt van een nieuwe hangende elektrische 
hogedrukcentrifugaalpomp met een kapaciteit van 8 m3 water per minuut. 
Speciale voorzieningen moesten worden getroffen om deze 35.000 kg wegende 
pomp in de schacht op en neer te kunnen laten. […]
nog meer water
een nieuwe ramp [ketelhuisexplosie op 1 september 1908]
huisvesting personeel
afzet
elektrische stroom
drinkwatervoorziening
25 jaar L & V
Tweede mijnzetel
“Wegens gebrek aan afzet”
krisis
open deur
konventie
voorraden
Elektrische centrale julia

` 1940 - 1945
Uitbouw van de ondergrondse bedrijven
schacht I tot 753 meter
Julia naar 540 meter
Vorwärts – Erweiterung
verbindingen tussen Laura en Julia
waterdoorbraak
mechanisatie
stofbestrijding
Wasserijen en zeverijen
Hogedrukcentrale]
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19 mei 1900  Goch.  Meer en meer wordt hier in den omtrek 
den laatsten tijd naar kolen gezocht, thans zal in het naburige Xanten in den z. g. 
“Katjeskuil” een boortoren worden opgericht, aangezien men te Birten met zooveel succes
werkte. Terzelfder plaatse werd voor een 40 tal jaren met eene handboormachine naar de 
“Zwarte diamanten” gezocht, evenwel zonder gevolg. Thans hoopt men evenwel met de 
intusschen zoo aanmerkelijk verbeterde werktuigen beter te slagen.

20 augustus 1902  Ontdekking van kolen. — De boortoren der Fransche maatschappij,
staande nabij de brug der Zuid-Willemsvaart te Vucht, heeft Woensdag-middag het vaandel
uitgestoken. De kolen zijn daar ontdekt op een diepte van 402 meters. Het ontdekken van
eerste kwaliteit steenkolen op 402 meters te Vucht brengt aldaar talrijke ingenieurs 
aan, die nieuwe plannen vormen tot onderzoekingen. Het bezoek aan de boortorens 
voornamelijk te Vucht, is Vrijdag zeer druk geweest.

21 augustus 1902  De steenkolenlaag in Limburg.
Naar aanleiding van de kolenlaag, die te Krawinkel-Geleen in Limburg is gevonden, wordt
uit Mechelen a/M, aan De Eendracht geschreven:
>>De boringen naar steenkolen worden dag en nacht voortgezet onder de gemeente Mechelen
a/M. Een tweede boortoren, die van den Heer Dumont, waarmeê men te Eysden voor eenige 
dagen een aanvang had genomen, is afgebroken en op de Mechelsche grens opgeicht. Een 
derde boortoren zal ten zuiden van Mechelen a/M. (Opgrimbijer grens), aanvang nemen. 
Een vierde maatschappij doet opzoekingen tusschen Maas en Kanaal, om in verbinding te 
komen met den grooten kolenschat van Krawinkel, die door de ingenieurs Blankevoort & 
Co. der mijnen van Heerlen, de rijkste ontdekking tot heden in de kolenwereld gekend 
mag genoemd worden.
Over die laatste ontdekking schrijft men uit Krawinkel-Geleen aan de Nieuwe Gt:
>>Verleden Maandag (21 Juli) heeft de maatschappij Limburgs Toekomst, die te Krawinkel 
boort, op een diepte van 400 meters een kolenlaag ontdekt van 5 meters dik. Dit is de 
rijkste laag die ooit op dit gebied is gevonden
>>De deskundigen uitten de meening, dat de doorboorde laag uit twee lagen zou bestaan, 
die samenloopen.
>>De gevonden kool is puike vetkool.
>>Deze maatschappij zal nu haar boringen gaan voortzetten in de omstreken van Mechelen 
a/M. (Maaskant.)”

17 september 1902  TROONREDE.
Mijne Heeren! 
[…] Wetsvoordrachten tot regeling van de landbouwvertegenwoordiging, van het telegraaf-
en telefoonwezen, van het rivierrecht, van bevloeiingen, alsmede van opsporing van 
delfstoffen door den Staat zullen u nog in dit zittingjaar bereiken. […]

16 januari 1903  Staatsmijnen in Limburg.
Dinsdag heeft de ondertekening plaats gehad van de overeenkomst, waarbij aan de 
Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken te Haarlem het
uitvoeren van proefboringen is opgedragen in mijnveld B.

19 februari 1903  Tweede Kamer.
Op de agenda van de aanstaande vergadering der Tweede Kamer zijn verscheidene 
wetsontwerpen voor sectie-onderzoek geplaatst, o. a. dat tot verhooging van den accijns
op het gedistilleerd en dat betreffende het opsporen van delfstoffen van Staatswege. 
[…]

14 mei 1903  Steenkolen.
Uit Stein wordt gemeld, dat Deillmans boortoren zijne vierde kolenlaag ontdekte. De 
laag heeft een dikte van 1.70 M.
[C. Deilmann uit Dortmund, zie http://www.nationaalarchief.nl/webviews/page.webview?
eadid=NL-HaNA_2.06.039.07&pageid=N100D1] 

20 mei 1903  Te Stein (L.) heeft de boortoren een vierde koollaag, 
ter dikte van 1.70 meter, ontdekt.
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24 juli 1903  Oprichting van de dienst Rijks Opsporing van Delfstoffen.

22 september 1903  Opsporing van Delfstoffen.
Op de Waterstaatbegrooting voor 1904 wordt f100.000 geraamd voor boringen in 1904 bij 
Roermond en Venlo, terwijl in 1905 negen boringen á f120.000 en 13 in 1906 ad f180.000 
aldaar zullen worden verricht. 
Volgens het thans meer in bijzonderheden opgemaakt plan tot opsporing van delfstoffen 
van staatswege ligt het in de bedoeling, aanvankelijk te exploreeren een om Roermond en
Venlo gelegen terrein, met een oppervlakte van 48000 H. A. en daarin 38 boringen uit te
voeren. 
Wat het personeel aangaat, zal aan het hoofd van het exploratiewerk worden geplaatst 
een ingenieur-directeur, met standplaats ’s-Gravenhage, aan wien een jaarwedde ware toe
te kennen van f3500. Aan dezen zal de geheele leiding van het werk worden opgedragen en
de bearbeiding van het op het terrein verkregen uitkomsten. Hem waren toe te voegen een
ingenieur en een opzichter respectievelijk op jaarwedden van f2400 en f1200, die een 
geregeld toezicht op het boren zullen uitoefenen en de vereischte gegevens zullen 
hebben te verzamelen. Zij zullen mitsdien hun standplaats hebben op het werk.

8 februari 1904  HEERLEN. De “Limburger Koerier” van 2 Februari 1904 
bevat onder bet opschrift schrift “De nieuwe Staatsmijn” eenige mededeelingen, o. a. 
over de plaats, waar de tweede Staatsmijn zal komen. 
Wij kunnen uit goede bron verzekeren, dat de plaats dezer mijn nog niet is vastgesteld.
Daarvoor zal waarschijnlijk de uitkomst worden afgewacht van eenige diepboringen, die 
in den loop van dit jaar zullen plaats hebben. 
De handboring, onlangs bij het Mareböschke uitgevoerd, moet slechts ten doel hebben 
gehad te onderzoeken, of daar voor eene diepboring het noodige water is te vinden. 
Ook hetgeen over de werkzaamheden op de TerWinselermijn is medegedeeld, is minder 
juist. Het is voldoende bekend dat de werkzaamheden voor het maken van twee schachten 
reeds geruimen tijd aan den gang zijn; de boringen, die daar plaats hebben behooren 
juist tot die werkzaamheden. 
Met het bouwen van de electrische centrale voor deze mijn zal dezer dagen een aanvang 
gemaakt worden.
N. L. K.

8 maart 1904  Oude boring bij Asenray (3 km ten oosten van Roermond) (=A.)
zie ook http://www.nationaalarchief.nl/webviews/page.webview?eadid=NL-
HaNA_2.06.039.07&pageid=N100D1 

7 mei 1904  Staatsmijnen in Limburg.
HEERLEN. Naar wij vernemen is aan de Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van 
mijnbouwkundige werken (Directeur de Heer J. Koster) opgedragen, het uitvoeren ten 
behoeve van de Staatsmijnen in Limburg van drie grondboringen in de gemeenten 
Amstenrade en Heerlen, en wel in verband met het maken van eene tweede Staatsmijn in de
nabijheid van Hoensbroek.

13 juni 1904  HEERLEN. Een boormeester, van Luik geboortig en werkzaam 
aan de schacht der Staatsmijn te Terwinselen, had het ongeluk uit den boortoren, 
ongeveer 15 meter hoog, te vallen. Hij kreeg vrij ernstige kneuzingen en werd, na door 
Dr. De Wever ter plaatse zooveel mogelijk verbonden te zijn, ter verdere verpleging 
naar het hospitaal alhier overgebracht.

10 juli 1904  AANBESTEDINGEN
[...] Aan het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid is aanbesteed het 
verrichten van drie grondboringen ten behoeve der Rijksopsporing van delfstoffen in de 
provincie Limburg.
Het minst was ingeschreven door de Maatschappij “Artesia”, te Den Haag, voor f20 per 
meter doorboorden bovengrond.
Het Süddeutsche Tiefbohr Gesellschaft Geblard, Rast en Co., te Nürnberg, had voor 
gelijk bedrag ingeschreven.
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27 september 1904  Delfstoffen.
Aan het plan om f120,000 te bestemmen ten behoeve van de opsporing van delfstoffen van 
staatswege, zal, wegens den toestand van ’s land geldmiddelen, nog geen gevolg worden 
gegeven.

19 oktober 1904  Steenkolen.
Te Amstenrade (Limburg) wappert op den boortoren aan het Marebosch de vlag, ten teeken 
dat de eerste steenkolenlaag bereikt is. Men is bezig bij het Watersleijderbosch, 
gelegen tussen Sittard en Doenrade, een boortoren te plaatsen.

3 november 1904  Vlodrop. Gisteren arriveerde de machine alsmede 
de verdere benoodigdheden voor den boortoren alhier, zoodat er weldra een begin zal 
gemaakt worden met boren. De toren, circa 25 M. hoog, is reeds opgebouwd.

9 november 1904  Vlodrop. Gedurende den hevigen wind, die gisteren woedde, 
waaide den boortoren op het terrein van boring naar steenkolen om.  Persoonlijke 
ongelukken zijn niet te betreuren, maar de materieel schade is groot, en de 
werkzaamheden zullen er een heelen tijd door achteruit gezet worden.

25 november 1904  begin boring Vlodrop I
uit: Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den dienst de Rijksopsporing 
van Delfstoffen in Nederland  1903-1916

boring 1: Etsberg (=Sch.) bij Vlodrop, aannemer Schlusen. 
aanbesteding bestek no. 1 (boringen 1, 2 en 3)

10 februari 1905  Te Waubach (Limburg) is op den boortoren van den Heer Koster 
de tweede laag steenkolen aangeboord, op eene diepte van 400 meter.

10 april 1905  begin boring Cornelishof
aanbesteding bestek no. 2 (boringen 4, 5 en 6)
boring 4: Cornelishof, Maasniel, Asenray, aannemer Koster
correspondentie J.C. Coté, waterpassing boorterrein 4

9 mei 1905  Bij Min. beschikking is tijdelijk aangesteld tot opzichter 
bij de Rijksopsporing van delfstoffen: A. G. Goedman, te Utrecht.

10 oktober 1905  Amstenrade. Voor eenige dagen heeft men op den boortoren 
te Marebuschke op eene diepte van 1057 M. een laag kolen aangeboord ter dikte van 3.15 
M. De boring zal worden voortgezet tot op een diepte van 1200 M. Eene nieuwe boortoren 
wordt binnen een paar weken geplaatst te Heisterberg, onder de gemeente Hoensbroek. (N.
L. K.)

22 oktober 1905  Rijks-opsporing van delfstoffen.
De “St.-Ct.” nr. 248 bevat een uittreksel uit het verslag over de Rijks-opsporing van 
delfstoffen gedurende het jaar 1904.
Aan dit rapport ontleenen we de volgende opmerkingen:
Uit het verslag moge blijken, dat het afgeloopen jaar geenszins te beschouwen is als 
een van normale werkzaamheid der Rijksopsporing van delfstoffen, doch dat de 
moeilijkheden, verbonden aan de instelling van een instituut, waarvan in den vreemde 
nog geen voorbeeld bestaat, doch daar belangstelling wekt, omdat de oprichting daarvan 
in die landen ongetwijfeld zich niet lang zal laten wachten, overwonnen mogen heeten en
de geregelde werking daarvan gewaarborgd is.
Ten slotte moge nog een opmerking hier een plaats vinden. Ofschoon van een verkregen 
resultaat, namelijk het wedervinden van het steenkolenterrein in Noord-Limburg nog geen
melding kan worden gemaakt, is bij de uitvoering der boringen, die dag en nacht worden 
voortgezet, wel gebleken, dat wegens den aard der terreinen, althans voor de eerste 
boringen de in het werkplan geraamde tijd te krap is bemeten en alhoewel te verwachten 
is, dat de uitvoerders der boringen, wanneer zij beter met den aard der grond bekend 
zijn, een aanzienlijke vermeerdering in de boorsnelheid kunnen aanbrengen, toch van een
zekeren achterstand in het werk sprake is. Alhoewel de Opsporingswet 1903 in het geval,
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dat het voor ontginning in aanmerking komende terrein zich veel verder uitstrekte dan 
werd voorzien, voor verlenging in aanmerking zou zijn te brengen, laat zich een 
zoodanige noodzakelijkheid thans niet uit de tot dusver verkregen ervaring afleiden.

16 november 1905  Voor de rechtbank in den Haag is Dinsdag 
gepleit in de vordering tegen de Staat van de Bohrgesellschaft Glückauf en in die van 
de Union. Beide Bohrgesellschaften hadden in de jaren 1897-1899 in Limburg naar 
steenkolen geboord, al of niet (daarover waren partijen het niet eens) in de 
verwachting, om bij slagen de concessie te krijgen. 
Intusschen in 1901 kwam de Mijnwet; de Staat nam Limburg voor een groot deel, waaronder
het door de eischeressen met succes geëxploreerde gedeelte, in eigen beheer. Deswege 
vorderden zij van den Staat terug de door haar betaalde boringskosten, waarop art. 3 
der Mijnwet haar recht geeft; de Union vroeg betaling van plm. f105,000. en de Staat 
bood haar aan plm. f44,000; de Glückauf vroeg f131,000 en de Staat meende te kunnen 
volstaan met f31,000. 
Voor beide eischeressen werd de vordering toegelicht door Mr. C. J. Pekelharing, 
advocaat te Amsterdam. 
Mr. W. Thorbecke trad op voor den Staat. 
Conclusie van het Openbaar Ministerie over 14 dagen.

12 december 1905  einde boring Cornelishof

30 december 1905  begin boring Leemhorst
boring 5: Leemhorst bij Tegelen, aannemer Koster 

1906  boringen op kalizout en petroleum

1906  correspondentie Gutachten über das Profil und die Bedeutung 
der Bohrung Helenaveen 

5 januari 1906  - In de zaak van de Bohrgesellschaften Glückauf en Union, 
die van den Staat terugbetaling eischen van boringskosten bij de exploitatie van 
steenkolen in Limburg, vorderde de rechtbank te ’s-Gravenhage een onderzoek door 
deskundigen. 

25 januari 1906  Boringen. 
Brunssum. Met de boring onder de gemeente is men gevorderd tot eene diepte van 700 M. 
Driemaal werd een kolenlaag doorboord. De boortoren zal binnenkort naar Stein 
overgebracht worden. 

25 januari 1906  Mijnontginning. 
De firma Determeyer Weslingh en Zoon, bankiers te Amsterdam en de Ned. Maatschappij tot
het verrichten van mijnbouwkundige werken hebben tot de Gedeputeerde Staten onzer 
provincie de aanvraag gericht om concessie tot het ontginnen van steenkolen in de 
gemeenten Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven, Born, Nieuwstadt en Limbricht, over een 
veld van ongeveer 880 hectaren. 

29 januari 1906  einde boring Vlodrop I 

12 februari 1906  einde boring Leemhorst 

24 februari 1906 Bekwame Metaaldraaiers kunnen dadelijk vast werk 
bekomen tegen hoog loon, bij de Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van 
Mijnbouwkundige Werken te Heerlen.     5956 

3 maart 1906  - B. en W. benoemden tijdelijk tot machinist 
van het openbaar slachthuis den heer J. W. Peeters, machinist aan den boortoren te 
Vlodrop. [betreft Weert] 

5 maart 1906  [bron: RHC-Eindhoven, A3180, notulen raad der Gemeente Deurne] 
Een adres van de Nederlandschen Maatschappij tot het ver- 
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richten van Mijnbouwkundige Werken, waarbij aan Gedepu- 
teerde Staten wordt kennis gedaan dat zij den 5 Maart 
jl begonnen is met de grondboring op perceel ? 
H. No 3572 dezer Gemeente 
Deze kennisgeving wordt den Gedeputeerde Staten 
gezonden voor advies 
Voor kennisgeving aangenomen 

6 maart 1906  Helenaveen. - Alhier worden boringen naar steenkool gedaan. 
Reeds zijn de nodige materialen aangekomen, zoodat de werkzaamheden al heel spoedig 
zullen beginnen. 

9 maart 1906  Te Helenaveen (N.-Br.) zal een onderzoek worden ingesteld 
naar de aanwezigheid van steenkolen in den bodem aldaar. Vijf waggons met buizen, 
stoommachines, een perspomp en andere voor dit doel benoodigde werktuigen zijn reeds 
aangekomen. 

15 maart 1906  begin boring Helenaveen I
boring 5a: Helenaveen I, aannemer Koster 

9 april 1906  Provinciaal bestuur BHIC toegang 17 inv.nr. 6938 
Toestemming voor een grondboring voor het opsporen van ontginbare delfstoffen op het 
perceel der gemeente Deurne, sectie H.3572, geschiedt namens de staat, ingevolge de wet
van 24 juli 1903 (staatsbl. 230) 

11 mei 1906  begin boring Vlodrop-station 

11 mei 1906  uit: Het land van Peel en Maas, pagina 152 over de Meinweg 
In 1903 kwam de wet betreffende het opsporen van delfstoffen tot stand. Op grond 
daarvan vond er in de Meinweg een aantal proefboringen plaats. In mei 1906 startte men 
met boorwerkzaamheden op het hoogterras ten noorden van de Honingberg. Na enkele 
tegenslagen lukte het om bij de derde boring in 1908 steenkolenlagen vast te stellen op
ontginbare diepte. 
Na een rustperiode van meer dan 10 jaar werd er opnieuw geboord en werden voor nader 
onderzoek naar het voorkomen van steenkool in 1921 twee nieuwe diepteboringen gemaakt. 
Tot mijnbouw kwam het echter niet. Ook de boringen in 1926 en 1927 leidden hier niet 
toe. 

11 mei 1906  boring noordelijk van Honingsberg (73,6 m), Vlodrop 

26 mei 1906  […] Door een diepboring bij Maasland is de aanwezigheid 
van ontginbare steenkoollagen gebleken. 

26 juni 1906  Helenaveen. Men is met de boringen alhier gevorderd 
tot een diepte van ruim 700 m. Het water, dat met buizen naar beneden gaat, komt 
donkerblauw weer boven. Op andere plaatsen werd in dit geval gewoonlijk spoedig 
steenkool gevonden, zoodat men alle hoop heeft op goede resultaten. 

11 augustus 1906  De boringen te Vlodrop en Maasniel. 
In het verslag van den ingenieur-directeur der Rijksopsporing van delfstoffen, den heer
van Waterschoot van der Gracht – van welk verslag een uittreksel is gevoegd bij de 
Stct. no 183 van Woensdag 8 Aug. – wordt medegedeeld, dat de gang en uitkomsten der 
boringen, gedurende het jaar 1905 verricht, niet bevredigend kunnen genoemd worden. 
Slechts twee boringen kwamen gereed. 
De eerste boring te Vlodrop had een uiterst langzaam verloop, ten deele veroorzaakt 
door een buitengewoon ongunstige gesteldheid der te doorboren lagen, ten deele om 
andere redenen. Wegens het herhaalde voorkomen van rolsteenlagen moest het spoedend 
boren telkens door werken met de puls worden onderbroken. Op een diepte van pl. m. 150 
M. werden verder, nadat een reeks absorbeerende lagen doorboord waren meerdere sterke 
artesische bronnen aangeboord, die water en zand tot bijna 10 M. boven het maaiveld 
opvoerden. 
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Aan het einde des jaars had de boring een zeer aanzienlijke diepte bereikt, zonder dat 
het kolengebied op de vermoedelijke diepte was aangetroffen; integendeel leerde een 
latere vergelijking met de profielen van nabij gelegen boringen, dat de terreinen ter 
plaatse langs een groote breuk, die reeds in het relief van den grond zichtbaar is, 
zeer in de diepte gezakt waren, zoodat het niveauverschil in de bovenste lagen reeds 
pl. min. 100 M. bedraagt en geleidelijk meer dieper tot 400 en meer M. klimt. Hierdoor 
bleek op overtuigende wijze, dat het kolengesteente ter plaatse onmogelijk kan worden 
bereikt onder omstandigheden, welke ontginning veroorloven. 
Met de tweede boring, de eerste van de tweede serie, boring no. 4 bij Maasniel 
(Asenraij,) werd eerst op 10 April een begin gemaakt; mede aanmerkelijk later dan den 
door het bestek no. 2 voorgeschreven tijd. De hoofdreden was, dat de aannemer geen 
complete boorinstallatie vrij had, waardoor telkens gebrek aan materiaal ontstond. De 
grondlagen bij deze boring aangetroffen, kwamen in hoofdzaak overeen met die van boring
no. 1, doch lagen reeds bij de aanvang, in tegenstelling met de indertijd uitgesproken 
verwachting, in pl. m. 60 M. hooger niveau. Dit verschil werd steeds sterker naarmate 
de diepte toenam en bedroeg ten slotte ruim 200 Meter. 
Niettemin liggen ook hier de lagen nog aanzienlijk dieper dan in de nabijgelegen 
Duitsche boringen, zoodat de bij Vlodrop I aangetoonde groote inzinking der grondlagen 
hier nog steeds, hoewel in iets mindere mate, voorhanden is. Ook deze boring werd aan 
het einde des jaars op een aanzienlijke diepte gestaakt, daar een spoedig aantreffen 
van het kolengesteente, hopeloos was. 
Op goede gronden kan worden aangenomen, dat de steenkolen hier 1000-1500 M. diep zullen
liggen, terwijl de aard der zeer zandige, waterhoudende deklagen het maken van 
schachten, zelfs in verre toekomst ten eenenmale uitsluit.

16 augustus 1906  De Rijksopsporing van delfstoffen in 1905.
Volgens het verslag van den directeur-ingenieur Van Waterschoot van Gracht, kunnen de 
gang en uitkomsten der boringen, gedurende het jaar 1 niet bevredigend genoemd worden 
wee. Slechts twee boringen kwamen gereed. Het vorige jaarslag bevatte reeds de 
mededeeling, dat twee openbare aanbestedingen hadden plaats gehad op 8 Juli en 16 
December 1904. Niettegenstaande het bestek no. 1 de bepaling bevatte, dat de 
werkzaamheden uiterlijk 13 weken na de gunning in geregelden gang moesten zijn, begon 
het eigenlijke boorwerk bij de eerste boring (Vlodrop 1) eerst tegen het einde van 
November. De redenen, die hiertoe leidden, werden door zijn ambtsvoorganger in het 
jaarverslag over 1904 medegedeeld. 
De eerste boring had oen uiterst langzaam verloop, ten deele veroorzaakt door een 
gewoon ongunstige gesteldheid der te doorboren lagen, ten deele om andere redenen. 
Wegens het herhaaldelijk voorkomen van rolsteenlagen moest het spoelend boren telkens 
door werken met de puls worden onderbroken. Op een diepte van pl.m. 150 M. werden 
verder, nadat een reeks absorbeerende lagen doorboord waren, meerdere sterke artesische
bronnen aangeboord, die water en zand tot bijna 10 Meter boven het maaiveld opvoerden. 
Aan het einde des jaars, had de boring eene zeer aanzienlijke diepte bereikt, zonder 
dat het kolengebergte op de door zijn ambtsvoorganger vermoede diepte was aangetroffen;
integendeel leerde eene latere vergelijking met de profielen van nabijgelegen boringen,
dat de terreinen ter plaatse langs een groote breuk, die reeds in het relief van den 
grond zichtbaar is, zeer in de diepte gezakt waren, zoodat het niveau-verschil in de 
bovenste lagen reeds pl.m. 100 M. bedraagt en eindelijk meer dieper tot 400 en meer 
Meter klimt. Hierdoor bleek op overtuigende wijze, dat het kolengesteente ter plaatse 
onmogelijk kan worden bereikt onder omstandigheden, welke ontginning veroorloven. 
Met de tweede boring, de eerste van de tweede serie, boring no. 4 bij Maasniel, werd 
eerst op 10 April een begin gemaakt; mede aanmerkelijk later dan den door het bestek 
no. 2 voorgeschreven tijd. De hoofdreden was, dat de aannemer geen complete 
boorinstallatie vrij had, waardoor telkens gebrek aan materiaal ontstond. De grondlagen
bij deze boring aangetroffen kwamen in hoofdzaak overeen met die van boring no. 1, doch
lagen reeds bij den aanvang, in tegenstelling met de indertijd uitgesproken 
verwachting, in pl.m. 60 M. hooger niveau. Dit verschil werd steeds sterker naarmate 
diepte toenam en bedroeg ten slotte ruim 200 Meter. Niettemin liggen ook hier de lagen 
nog aanzienlijk dieper dan in de nabijgelegen Duitsche boringen, zoodat de bij Vlodrop 
I aangetoonde groote inzinking der grondlagen hier nog steeds, hoewel in mindere mate, 
voor handen is. Ook deze boring werd aan het einde des jaars door den ondergeteekende, 
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onmiddellijk na zijne indiensttreding, op een aanzienlijke diepte gestaakt, daar een 
spoedig aantreffen van het kolengesteente hopeloos was.
Op goede gronden kan worden aangenomen, dat de steenkolen hier ongeveer 1000-1500 M. 
diep zullen liggen, terwijl de aard der zeer zandige, waterhoudende deklagen het maken 
van schachten, zelfs in verre toekomt, ten eenen male uitsluit. 
De grondmonsters werden gedurende het jaar 1905 geregeld en zorgvuldig in dubbel 
verzameld. Een stel daarvan werd aan het centraal bureau opgesteld en voor een klein 
gedeelte bewerkt; het andere werd opgeborgen. Deze tweede verzameling is zeer geschikt 
om aan andere geologen op aanvraag materiaal te kunnen verschaffen voor te ondernemen 
onderzoekingen. Voor een klein deel is hiervan reeds gebruik gemaakt. Voor de 
opstelling van de eerste verzameling grondmonsters werden door de Rijkswerkinrichting 
te Hoorn laden-kasten geleverd. Verscheidene opgespoelde fossiele vruchten, zaden, 
stengeldeelen, bladeren en hout uit de onder-mioceene bruinkolenformatie, die 
belangrijk zijn voor de geologie, werden geprepareerd. Ten behoeve van microscopisch 
onderzoek werden preparaten van enkele aangetroffen grondlagen vervaardigd. 
De directeur meldt verder dat hij in 't eind van 1905 tot opvolger van dr. F. 
Beijerinck benoemd, een schrijven tot den Minister heeft gericht waarbij bij mededeelde
deze benoeming te aanvaarden, doch uitdrukkelijk te kennen gaf, dat hij geenszins alle 
verwachtingen, in het oorspronkelijke rapport-Beijerinck van 1902 vervat, kon 
onderschrijven, doch er zich toe bepaalde te verklaren, dat er zijns inziens genoegzame
kans bestond om in onzen bodem, buiten het reeds bekende Zuid-Limburgsche kolenbekken, 
nog elders ontginbare steenkolen of wellicht ook zoutlagen aan te treffen, om tot 
voorloopige voortzetting der exploraties te kunnen adviseeren. Hij deelt, in afwijking 
van de gewoonte om slechts over den stand der zaken tot 31 December te rapporteeren, en
wel nu een aanmerkelijke wijziging in de gevolgde methode noodzakelijk bleek, nog een 
en ander mede, met betrekking tot hetgeen in de eerste helft van het loopende jaar werd
verricht. 
Aanstonds na zijne indiensttreding heeft hij eene nieuwe grondige bestudeering van den 
vermoedelijken geologischen bouw van het te exploreeren gebied ter hand genomen. Ter 
verkrijging van het noodige vergelijkingsmateriaal en van een juist inzicht in den 
stand der exploraties, die aan gene zijde onzer grenzen met kracht werden voortgezet, 
doch waarvan uitkomsten tot nu toe bij dezen dienst ten ene male onbekend waren, werd 
voeling gezocht en verkregen met het buitenland. De ingenieur der mijnen stond hem bij 
deze onderhandelingen op de meest welwillende wijze ter zijde. De gevoerde besprekingen
hadden ten gevolge, dat met een aantal buitenlandsche boormaatschappijen, die langs 
onze grenzen in Duitschland vele boringen verricht hadden, welke echter zorgvuldig 
geheim gehouden werden, een overeenkomst werd aangegaan, krachtens welke alle 
boorresultaten aan de Nederlandsche regeering zouden worden medegedeeld en dezerzijds 
ook alle door Nederlandsche boringen in Limburg benoorden Sittard verkregen gegevens 
aan genoemde maatschappijen zouden worden ter kennis gebracht. Wederzijds werd 
geheimhouding dier mededeelingen toegezegd, zoolang zij niet door partijen zelven 
zouden worden gepubliceerd of tot mededeeling uitdrukkelijk verlof zou zijn verkregen.
De op deze wijze verkregen belangrijke geologische gegevens hebben het mogelijk gemaakt
omtrent den vermoedelijken bouw van den ondergrond hier te lande met veel grootere 
waarschijnlijkheid theorieën op te bouwen, dan nu toe mogelijk was. De redenen waarom 
do beide eerste boringen geen gunstig resultaat hadden opgeleverd bleek nu 
onmiddellijk, alsmede de noodzakelijkheid het geheele boorplan wijzigen. 
Aan het bureau van den ingenieur der mijnen werd het meerendeel der verkregen gegevens 
zoover zij aan Limburg grenzende gebieden betroffen, in een kaart van 1:100.000 
samengevat, die de hoogtelijnen vertoont van de oppervlakte van het steenkolengebergte 
onder de bedekking van jongere lagen, voor zoover de diepteligging door boringen bekend
was geworden of naar aanleiding daarvan met groote waarschijnlijkheid kon worden 
aangenomen.
Bij het wetenschappelijk deel van zijn arbeid werd door den directeur verder 
bereidwillige medewerking ondervonden van enkele Nederlandsche en vooral van 
buitenlandsche geologen en het zoude hem in hooge mate aangenaam zijn, zoo die 
belangstelling en medewerking nog grooter waren. Een werk als dit, van groot nationaal 
belang, zoowel economisch als wetenschappelijk, zou er in hooge mate door worden 
gebaat. Hem zal men tot samenwerking steeds in alle opzichten bereid vinden. Ernstige 
moeilijkheden levert het gemis op eener goede, op de hoogte der moderne eischen 
staande, geologische kaart van ons land. De kaart van Staring, hoe voortreffelijk ook 
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als werk van één man beschouwd, dateert van voor pl.m. 50 jaren en heeft een schaal van
1:200.000. Het oostelijk gedeelte der provincie Gelderland en het aangrenzende Duitsche
gebied is geheel onjuist gebleken (van Dechen gevolgd); profielen ontbreken ten eenen 
male en nergens bestaat éên werk, waarin men de vele in den laatsten tijd geschiedde, 
soms diepe boringen vindt samengevat. Enkele dier boringen zijn op voortreffelijke 
wijze in losse geschriften beschreven, maar nergens bestaat een verzameling daarvan en 
de meeste boringen zijn onbekend gebleven en voor altijd voor de wetenschap verloren 
gegaan. Dit is in hooge mate te bejammeren, daar reeds thans is gebleken hoe hier te 
lande soms geringe storingen in den bovengrond een vingerwijzing geven voor vele 
grootere disocaties in de diepte, waarvan het al dan niet aanwezig zijn van ontginbare 
delfstoflagen in hooge mate afhankelijk is. 
Dit gemis, waardoor ons land waarlijk geen schitterend figuur maakt onder de beschaafde
naties, zal de opsporingen, nu zij verder naar het noorden doordringen, zeer 
bemoeilijken en de kosten verhoogen. Dit is een reden te meer voor een ieder in den 
lande om de gegevens waarover hij beschikt mede te deelen en aldus mede te werken tot 
bereiking van het nagestreefde doel.
In zake de uitkomsten der studiën, die in het begin van het loopende jaar werden ter 
hand genomen en nog geenszins zijn afgesloten, kunnen geen meer in bijzonderheden 
tredende mededeelingen worden gedaan. Op het oogenblik ware bovendien het uiteenzetten 
der dezerzijds alreeds gevormde meeningen nog vrij nutteloos, nu het hoofdmateriaal, 
waarop zij gevestigd zijn, voorloopig nog moet worden geheim gehouden. 
Gelijk reeds werd medegedeeld, bleek reeds dadelijk dat de boringen te Vlodrop en bij 
Maasniel zoo spoedig mogelijk moesten worden stopgezet en het verdere boorplan moest 
worden gewijzigd. Eene nieuwe boring werd begonnen bij Tegelen, doch eveneens weder 
spoedig gestaakt, toen uit de aangetroffen grondlagen in verband met andere, inmiddels 
bekend geworden, gegevens van over de grens bleek, dat de uitzichten ook hier hopeloos 
waren. De noodzakelijkheid om de geheel methode te wijzigen veroorzaakte natuurlijk 
oponthoud in den toch reeds niet vluggen gang van het opsporingswerk. Nu de oude 
theorie nagenoeg geheel moest worden prijsgegeven, werd het in hooge mate wenschelijk 
het terrein aan de hand der nieuwe gegevens vooraf door eenige weinige boringen 
eenigszins te verkennen, alvorens door het in gang zetten van vele torens al te groots 
sommen werden op het spel gezet. Die verkenningen zijn thans in noordelijk Limburg 
begonnen. Eene boring werd aangezet te Helenaveen, waar op goede gronden een hooge rug 
kon worden vermoed in den ondergrond. Deze boring heeft reeds aanmerkelijken voortgang 
gemaakt, het bestaan van den rug werd spoedig aangetoond; of daarop het kolengebergte 
nog op ontginbare diepte zal kunnen worden bereikt, zal nu binnen niet te langen tijd 
moeten blijken. Eene tweede boring werd begonnen beoosten Vlodrop, niet ver van de 
grens, waar het aldaar aanwezige kolenveld zich vermoedelijk nog voor een klein deel op
Nederlandsch gebied uitstrekt. 
Vermoedelijk zal het ook eerlang wenschelijk blijken de verkenningen in Gelderland en 
Overijssel ter hand te nemen.
Een verdere hoofdreden om op het oogenblik geen aanbestedingen voor talrijke boringen 
te houden is gelegen in de buitensporige prijzen, die de door de lex-Gamp in 
Duitschland in het leven geroepen boorwoede met zich medebrengt. Waar de 
oorspronkelijke raming der boorprijzen toch reeds zeer veel te laag was gebleken, moest
bijzondere spaarzaamheid worden betracht en mochten geen boringen worden uitgegeven in 
een tijd waarop de prijzen met bijna 100% zijn gestegen. Het is alleszins 
waarschijnlijk, dat op deze periode van buitengewone bedrijvigheid en zeer hooge 
prijzen weer een tijd van depressie zal volgen. Om aan de groote vraag te voldoen zijn 
allerwege vele nieuwe boorinstallaties aangemaakt, terwijl weldra de lex-Gamp in 
werking treedt en op vele plaatsen niet meer geboord mag worden. Dan zal dus 
hoogstwaarschijnlijk het aanbod de vraag weldra overschrijden, al valt het niet te 
ontkennen, dat zelfs in Duitschland nog veel boorwerk zal te doen blijven en vele 
ondernemingen niet door de lex-Gamp worden getroffen. In elk geval zullen echter de 
prijzen, die thans ongezond zijn, dalen; reeds nu wijzen enkele teekenen er op, dat dit
tijdstip niet ver meer is. Wanneer de voorloopige orienteeringsboringen meer licht 
hebben gegeven en een krachtig voortzetten der exploratiën in Noord-Limburg nog 
wenschelijk blijkt, hoopt de ondergeteekende derhalve voor de dan noodige groote 
aanbesteding van een periode van minder hooge prijzen te kunnen gebruik maken. Met het 
oog op dit alles houdt men zich dezerzijds nauwkeurig op de hoogte van den stand der 
Duitsche boormarkt. De werkzaamheden in het laboratorium werden zeer ingekrompen, 
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uitgegaan werd daarbij van het standpunt, dat het doel van dezen dienst uitsluitend i» 
het exploreeren van Nederland met practische doeleinden en niet een zuiver 
wetenschappelijken geologischen dienst. Mitsdien bepaalt men zich thans uitsluitend tot
die petrographische en palaeontologische onderzoekingen der boormonsters, die met het 
oog op het doel der boringen van belang zijn, nu a. w. die uitsluitend gericht zijn op 
het vaststellen van den geologischen ouderdom der aangetroffen lagen, waaruit 
belangrijke conclusies kunnen getrokken worden omtrent de gesteldheid in de diepte. 
Voor het overige worden de monsters zoo nauwkeurig als het doel der boringen toelaat 
verzameld en opgeborgen, in de hoop aldus aan Nederlandsche geologen materiaal te 
verschaffen van meer diepgaande onderzoekingen, die echter het doel van dezen dienst 
voorbijstreven. 
„Dat daarvoor spoedig een binnenlandsch geleerde moge, worden gevonden!" — zoo eindigt 
de directeur zijn verslag.

21 augustus 1906  uit: De Moennik 27, door Peter Jacobs 
Deze [=van Waterschoot van der Gracht] behaalde zijn eerste succes in augustus 1906, 
toen in Helenaveen op een ontginbare diepte van 987 meter de eerste steenkool gevonden 
werd. Dat koningin Wilhelmina een gelukstelegram stuurde illustreerde het hoge belang 
dat aan deze eerste boring in het Peelmijngebied werd toegedicht. Deze boring was de 
inleiding tot een uitgebreide boorcampagne voor exploratie in het Peelgebied. 

21 augustus 1906  Helenaveen. Omtrent de steenkolen boring alhier, 
meldt men dat de gevonden steenkoollaag een dikte heeft van 60 cM, terwijl voor een 
loonende exploitatie 40 cM. voldoende is. 

25 augustus 1906  Nederlandsche steenkool. 
De heer J. Koster, te Heerlen, schrijft in het Volk het volgende ingezonden stuk: 
In uw blad van 18 Augustus j.l. lees ik: “Echt Hollandsch loom en lammenadig gaat het 
toe met de Staatsexploitatie der Limburgsche steenkolenvelden. De direkteur ingenieur 
dr. F. Beyerinck is onder het Kuyper-bewind vervangen door een vriendje, den katholiek 
v. Waterschoot v. d. Gracht, en nu stokt de heele mijnontginning weer. 
De nieuwe direkteur heeft namelijk een geheel nieuwe theorie van de ligging der 
kolenlagen uitgebroeid en heeft nu (in een heel jaar!) al twee mislukte boringen 
gedaan. Hij heeft nu met de Duitsche boorders tot een uitwisseling van gegevens 
besloten, teneinde de ligging van het mijnveld vast te stellen.” 
Het zij mij vergund, op een paar onjuistheden te wijzen: 
a.  De directeur-ingenieur dr. F. Beyerinck is niet onder het Kuyper-bewind, doch onder
het bewind van het tegenwoordige ministerie vervangen door den mijn-ingenieur v. 
Waterschoot v. d. Gracht. 
b.  De twee boringen bij Vlodrop en Maasniel, welke in 1905 zijn uitgevoerd en geen 
resultaten hebben opgeleverd, zijn verricht op aanwijzing en onder toezicht van dr. F. 
Beyerinck. 
Wat nu betreft de nieuwe theorie, aangaande de ligging der steenkolenlagen, kan ik u 
mededeelen, dat deze theorie is gebleken gehel juist te zijn. De boring te Helenaveen, 
welke werd aangevangen onder aanwijzing van den tegenwoordigen ingenieur-direkteur der 
rijksopsporing van delfstoffen, heeft op eene diepte van circa 990 meter de eerste 
exploitabele kolenlaag doorboord. 
Dat hierbij niet mag worden gesproken van loom en lammenadig werk, bewijst het feit, 
dat deze boring, welke 15 Maart 1906 werd aangezet, op 14 Augustus jl op 988 meter de 
eerste kolenlaag doorboorde  Voor zoover mij bekend, is het bereiken van eene dusdanige
diepte binnen den tijd van vijf maanden bij kolenboringen een rekord van vlugheid. 
Waar deze Staatsboring te Helenaveen een kolenterrein ter waarde van vele miljoenen 
heeft aangetoond en de uitkomsten van zoo groote beteekenis zullen zijn voor de 
industrie ontwikkeling van Noord Limburg en Brabant, acht ik het wenschelijk u te 
wijzen op de onjuiste inlichtingen die u verstrekt zijn. 

25 augustus 1906  Steenkolen in Noord-Brabant. 
Het Haagsche correspondentiebureau meldt: 
Omtrent de steenkolenvondst in Noordbrabant zijn nog de volgende nadere bijzonderheden 
bekend geworden. 
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Gelijk reeds gemeld, is dezer dagen de hoop welke de ingenieur-directeur der 
rijksopsporing van delfstoffen in zijn onlangs gepubliceerd jaarverslag uitsprak, 
werkelijkheid geworden en is bij de staatsboring te Helenaveen de eerste steenkolenlaag
doorboord. 
De kolenformatie werd plm. 894 M onder zeepeil aangetroffen; in het begin was het 
gesteente door de nabijheid eener scheur sterk gestoord en bevatte het verschillende 
dunne verdrukte en vergruisde kolenlaagjes. Nadat de scheur zelf doorboord boord was, 
werd op 987 M. diepte een goede laag van 60 cM. dikte gevonden. De boring zal nu in de 
hoop nog meerdere lagen te treffen tot circa 1100 M. diepte worden voortgezet. 
Onmiddellijk daarna worden zoo spoedig mogelijk op eenige kilometers afstand twee 
nieuwe boringen aangezet. 
Deze steenkolenvondst zoo diep is het land en op zoo grooten afstand van eenig tot na 
toe bekend kolenveld wordt eene gebeurtenis van het hoogste gewicht geacht feitelijk 
gelijk te stellen met de ontdekking van een geheel nieuw kolenveld, waarvan de grenzen 
eerst langzamerhand bekend zullen worden en dat wellicht eenmaal de thans zoo 
onherbergzame veen- en heidegronden in die streken een geheel ander aanzien zal geven. 
Men gelooft niet, dat diepten als deze te groot zijn voor exploitatie. 
Of de kolenafzetting een voldoend aantal bereikbare lagen zal bevatten om een 
winstgevenden mijnbouw mogelijk te maken, is na één enkele boring onmogelijk te zeggen:
daartoe moet het geheele gebied eerst door een aantal boringen onderzocht zijn. 
Bij deze volgende boringen is het alleszins te verwachten dat sommige daarvan de 
steenkolen minder diep zullen aantreffen dan thans is geschied, terwijl nog verderop de
kool vermoedelijk weder aanmerkelijk dieper zal komen te liggen. In de tegenwoordige 
omstandigheden zullen echter ook zulke dieper gelegen velden nog afgeboord moeten 
worden, al zou het al niet mogelijk zijn deze onmiddellijk in exploitatie te brengen. 
Dat zeer diepe boringen ook particuliere ondernemers niet meer afschrikken, blijkt 
vooral in Duitschland: daar worden boringen verricht die eerst bij 1300 . 1400 M. 
diepte steenkolen bereiken. Zulke diepten nu zijn zeer zeker in de tegenwoordige 
omstandigheden te groot. Mijnbouw is technisch op diepten van 1500 à 1700 M geenszins 
onmogelijk; er bestaan reeds dergelijke mijnen (kopermijnen in Noord-Amerika). maar men
zoude niet kunnen concurreeren met bestaande ondiepe kolenmijnen. 
Wanneer van deze laatste echter over 20 . 30 jaren een aanmerkelijk aantal uitgeput zal
zijn, verandert alles en zullen die diepgelegen kolen zeer zeker met vrucht aan den dag
gebracht kunnen worden. Daarom wordt het wenschelijk geacht, zich reeds thans van het 
bezit van zulke diep gelegen kolenafzettingen te verzekeren. 
Er is echter alle kans, dat in het nieuwontdekte kolen veld over een groot gebied de 
kolen minder diep zullen liggen (bv. tusschen 700 en 1000 M.) en derhave, zoo de 
kwaliteit goed is, terstond exploitabel zullen zijn. 

30 augustus 1906 Steenkoolboring Helenaveen. 
[Naar] wij vernemen blijft bovengenoemde ? nieuwe en zeer gunstige uitkomsten ?eren. 
? de onlangs door ons vermelde vondst van 60 cM. dikke en dus exploitabele ? werd 
Woensdag der vorige week een ? van 69 c.M. aangetroffen, terwijl ?dag l.l. ongeveer 10 
meter lager een ? laag ditmaal 77 c.M. dik werd aan[geboo]rd. Het voornemen bestaat op 
deze ?baar veel belovende plek nog minstens ? meter dieper te boren. 

1 september 1906  Steenkolen in Noord-Brabant. 
Volgens de N. R. Ct. vond men Donderdag voor het eerst water, dat bij onderzoek een 
hoog zoutgehalte bleek te bezitten. Het plan is, twee nieuwe boortorens op te richten, 
een bij het station Helenaveen, den tweede bij Helden. 

27 september 1906  Boringen naar steenkool.
Men meldt aan de “N. R. Ct.” uit Helenaveen:
Terwijl een paar weken geleen nog een laag van ongeveer 55 c.M. aan steenkolen gevonden
werd, vond men de afgeloopen dagen een vijfde laag, ter dikte van 1.73 M. De boringen 
zijn hiermede alhier afgeloopen; men ging tot een diepte van 1150 M.
Bij het station Helenaveen is een tweede boortoren voor een goed gedeelte reeds 
opgebouwd.

4 oktober 1906  Steenkolen in Noord-Brabant. 
De boringen te Helenaveen zijn thans opgehouden en de nieuwe boortoren nabij het 
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station is ongeveer gereed. Een vijfde laag steenkolen is nu ontdekt en wel ter dikte 
van 1.75 M. Tot eene diepte van ongeveer 1150 Meter is men gekomen. 

12 oktober 1906  einde boring Helenaveen I 

18 oktober 1906  Steenkolen. 
Helenaveen. Borende tot eene diepte van meer dan 1200 meter, heeft men nog twee nieuwe 
lagen kolen gevonden; in ’t geheel 7 lagen. 

24 oktober 1906  begin boring Helenaveen III 
boring 7: Griendtsveen (Helenaveen III) 

27 november 1906  begin boring Helenaveen II 
boring 6: Helden (Helenaveen II), aannemer Koster 

27 november 1906  De Moennik 27, door Peter Jacobs 
Vanaf het voorjaar van 1907 tot medio 1915 vonden ook op vijf locaties in de gemeente 
Helden boringen plaats. De eerste plek waar naar steenkool werd geboord was aan de 
rechterzijde van de huidige Molenstraat ter hoogte van de Kwistbeek (oftewel Maasluip) 
richting Baarlo. 

5 december 1906  einde boring Vlodrop station 
boring 2: Vlodrop II (Meynweg), aannemer Schlusen 

7 januari 1907  begin boring Vlodrop II 
boring 3 en 3a: aannemer Schlusen 

7 februari 1907  Stramproij.  – De boringen naar steenkool te Molenbeersel 
zijn gestaakt, en men is bereids aangevangen met de buizen weder op te halen.
Naar men ons verzekert, zal de boortoren in de gemeente Eelen bij Maeseijck geplaatst 
worden. 

16 maart 1907  De Moennik, door Peter Jacobs 
De Venloosche Courant meldt op 16 maart 1907 dat bij een proefboring aldaar de eerste 
steenkool op 730 m diepte is gevonden. 

30 maart 1907  Helden. Naar wij vernemen, is bij de boring alhier 
voor rekening van ’s Rijks opsporing naar delfstoffen op 777 Meter diepte eene 
kolenlaag van 82 c.M. aangeboord. 

27 april 1907  Rijksopsporing van delfstoffen. 
Ingediend is een wetsontwerp tot verhooging van de begrooting voor Landbouw Nijverheid 
en Handel voor 1907 met f267.000 om de exploratie gedurende dit jaar met kracht te 
kannen voortzetten. 
Het thans aangevraagde bedrag van f267 000 is gedeeltelijk te bestemmen voor de 
voortzetting van de exploratie in de Peel gedeeltelijk voor verder onderzoek in 
Oostelijk Nederland en wel voor de Peel een som van f160.000 en voor oostelijk 
Nederland f107 000. 
Ter toelichting wordt opgemerkt De in Nederland voor exploratie in aanmerking komende 
terreinen moeten in twee geheel afzonderlijk te houden gebieden worden gescheiden ; een
zuidelijk veld waarvan voorloopig de Peelstreek het meest in aanmerking komt en een 
noordelijk gebied waarvan de Achterhoek en Twenthe op dit oogenblik het beste bekend 
zijn. 
Deze gebieden worden gescheiden door een strook waarbinnen stellig zoo sterke 
verzakkingen van den ondergrond hebben plaats gevonden dat de steenkolenformatie daar 
geheel onbereikbaar is. Deze strook wordt aangegeven door den loop van Rijn en Waal en 
kan dus gevoeglijk genoemd worden de streek der groote rivieren. 
Omtrent de onderzoekingen worden voorts door den minister verschillende mededeelingen 
gedaan. Het kolenveld van Zuid Limburg wordt in het noorden begrensd door een lijn die 
in west-noord westelijke richting over Sittard naar Rothem (in België) verloopt, 
waarlangs de diepte waarop het carboon werd bereikt, plotseling zeer sterk toeneemt, 
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zoodat de kolenlagen weldra onbereikbaar zijn. De diepte zet zich in zuidoostelijke 
richting in Duitschland voort. Verder naar het noordoosten echter werd wederom overal 
steenkool aangetroffen. 
Deze voor een deel zeer gunstig geslaagde boringen liggen alle op eene vrij smalle 
terreinstrook die zich kort bij onze grens langs Hückelhoven, Myhl, Elmpt en Bruggen 
uitstrekt, en in rechte lijn van Z. O. naar N. W. verloopt. Het kolengebergte vormt 
daar een duidelijken ondergrondschen rug die zich in noordwestelijke richting 
uitstrekt. 
Op het oogenblik is verder oostelijk op de heuvels achter Vlodrop eene boring in gang 
waarvan men op goede gronden eene gunstige uitkomst mag verwachten daar de tot nog toe 
doorboorde grondlagen het bewijs geleverd hebben, dat men binnen de hoogere 
terreinstreek staat, zoodat de steenkolenformatie tusschen 400-500 meter mag verwacht 
worden. 
Uit alles blijkt dat in zuidelijk Nederland land vooreerst een deel van Zuid-Limburg ie
genomen wordt door den oostrand van het nieuw ontdekte kolenbekken der Kempen het Zuid-
Limburgsche kolenveld veld; daarop volgt een groote diepte beginnende bij Sittard en 
waarvan de overkant achter Vlodrop is gevonden. Daar liggen langs onze oostgrens weder 
vooral Duitsche boringen, die steenkolen aanboorden; verder naar het noorden volgen 
achter Venlo andere gesteenten en groote verzinkingen en eindelijk weder 
steenkolenformatie langs de grens van Broekhuizen en Afferden. 
Nopens de verwachtingen welke in zake het in exploitatie zijnde Peelgebied mogen worden
gekoesterd wordt o. a. aangeteekend: 
Het bereikbare kolengebergte zal zich vermoedelijk in N. W. - Z. O. richting van 
Helenaveen uitstrekken, waarbij naar het N. W. de diepte allicht zal toenemen maar het 
Z. O. waarschijnlijk wel iets zal verminderen. Te Griendtsveen en te Helden zijn twee 
nieuwe boringen in gang. 
In N. W. richting bestaat eenige kans, dat bij het te verwachten dikker worden der 
boven de steenkolenformatie gelegen dyas, daarin, evenals in den omtrek van Wesel, 
waardevolle zouten zullen worden aangetroffen. 
Het ligt thans in de bedoeling aan de drie in de Peel verrichte boringen in 1907 nog 
twee toe te voegen. 
Er wordt op gerekend dat deze boringen tot een diepte van pl. m. 1200 Meter moeten 
gaan. 
Het voor oostelijk Nederland aangevraagde bedrag van f107.000 dient om de bereids 
aangevangen onderzoekingen met kracht voort te zetten. Tot kostbare diepboringen zal 
thans nog niet worden overgegaan, maar men zal zich bepalen tot ondiepe boringen in 
eigen beheer tot pl. m. 30 M peilingen in den ondergrond tot nader onderzoek der 
gesteenten tot een maximale diepte van 150 meter en 350 meter en geologische 
kaarteering der oppervlakte. 

13 juni 1907  Mijn-exploitatie in België. 
Men schrijft uit Maastricht aan De Tijd. 
In de Kempen begint het met de mijnexploitatie nu voor goed meenens te worpen. Overal 
verrijzen de boortorens, wordt de nadere grondexploitatie met vaste hand aangegrepen. 
Te Lanklaer, Zolder en Beeringen zijn de boringen reeds begonnen. In ’t kordon Mechelen
aan de Maas, waar 2 concessies tot ééne maatschappij vereenigd zijn, is men van plan 
ook spoedig te beginnen en eveneens zal te Asch en te Opglabbeok spoedig door de 
Luiksche concessiehouders worden aangevangen. Merkwaardig is dat de kapitalen voor deze
grondexploitatie meestal uit Frankrijk afkomstig zijn, terwijl de concessies bestuurd 
worden door Belgische ambtenaren. Daar gemiddeld per exploitatie 2 à 300 mijnwerkers 
noodig zijn zullen de mijnarbeiders zeker spoedig in grooten getale van uit het Luiker 
bassin en elders de Kempen komen overstroomen. 

27 juli 1907  De Prins (landelijk tijdschrift] 
“Een nieuwe Nederlandsche Industrie.” 
(Foto’s A. J. W. de Veer). 
De aanwezigheid van steenkolen in Het Zuiden van Limburg en de jongste 
kolenontdekkingen in de Peel, hebben in hooge mate medegewerkt tot de ontwikkeling van 
een nieuwe Nederlandsche boorindustrie, in het leven geroepen door de Nederlandsche 
Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken. 
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Deze boorindustrie heeft gedurende de enkele jaren van het bestaan der Maatschappij van
Mijnbouwkundige Werken eene zeer groote vlucht genomen, terwijl men mag verwachten, dat
zij zich verder nog krachtiger ontwikkelen mag. De aanwezigheid van steenkolen in de 
Peel, de waarschijnlijkheid, dat in den achterhoek van Gelderland en Overijsel 
kalizouten en steenkolen zullen voorkomen en de verschillende bevriesschachten, welke 
in ons land nog zullen moeten aangelegd worden, wettigen groote verwachtingen van deze 
jonge Nederlandsche industrie. 
Gedurende de laatste jaren is de diepboor-industrie met rassche schreden vooruitgegaan.
Terwijl men vroeger voor het bereiken eener diepte van een paar honderd meter vele 
maanden noodig had, heeft men bij de boringen te Helenaveen en te Griendtsveen in 
slechts enkele maanden eene diepte van 1000 meter kunnen bereiken. Om een zoodanig 
resultaat te verkrijgen zijn goede werkkrachten een eerste vereischte, doch vooral de 
werktuigen en gereedschappen moeten aan hooge eischen voldoen, zoowel wat constructie 
als hoedanigheid van materieel betreft. Dat de Maatschappij van Mijnbouwkundige Werken 
hare taak breed heeft opgevat, bewijst wel hare fabriek te Heerlen, die uitgerust is 
met de meest moderne werktuigmachines, terwijl hare boorinrichtingen geheel up to date 
zijn en, zoowel wat betrouwbaarheid als vlugheid van werken aangaat, met het beste, dat
in het buitenland gemaakt wordt, kunnen wedijveren. Dit laatste wordt trouwens reeds 
voldoende bewezen door de resultaten, die de Maatschappij van Mijnbouwkundige Werken 
ook in het buitenland behaald heeft. Wij, Hollanders, zijn dikwijls geneigd te denken, 
dat wij wat industrie aangaat, niet tegen de buitenlanders op kunnen. Maar hier zien 
wij eene Nederlandsche firma in het buitenland werken, hare werktuigen in Nederland 
vervaardigen en groote winsten behalen. 
Is voor het uitvoeren van diepboringen een speciale kennis noodig, nog meer is dit het 
geval voor het maken van bevriesschachten. In alle streken is het nl. niet mogelijk op 
de gewone wijze schachten te graven. De grondlagen zijn dikwijls zoo slap en bevatten 
zooveel water, dat zelfs de grootste pompen niet in staat zouden zijn het toevloeiende 
water uit de schacht te verwijderen. Gedurende de laatste jaren wordt nu op zeer 
vernuftige wijze deze moeilijkheid opgelost, door de waterhoudende lagen binnen welke 
de schacht moet worden uitgedolven, in bevroren toestand te brengen. De schacht welke 
gewoonlijk een diameter van ± 5 M. verkrijgt, wordt op de volgende wijze aangelegd: In 
een kring van 8 à 10 meter middellijn worden, op onderlingen afstand van 1 meter, gaten
tot in het vaste gesteente geboord. Door deze gaten, welke bekleed worden met ijzeren 
buizen, laat men een zeer koude oplossing van chloormagnesium vloeien. 
Deze oplossing, door ijsmachines op eene temperatuur van 25°C. gebracht, stroomt door 
kleinere buizen, welke in de boorgaten zijn neergelaten, naar beneden en door de 
grootere buizen, welke de buitenwand van de gaten vormen, weer naar boven. Rondom elk 
gat wordt de grond tot op het vaste gesteente bevroren en binnen deze ijsmassa kan de 
schacht worden uitgedolven zonder dat eenig water toevloeit. Het spreekt vanzelf, dat 
het maken van bevriesschachten een uiterst kostbaar werk is; de kosten per meter 
schacht worden gewoonlijk op f2500.- tot f3000.- gerekend. 
Zoowel in Zuid-Limburg als in de nieuw ontdekte kolenvelden in de Peel, zal men slechts
volgens de bevriesmethode de te maken schachtwerken kunnen uitvoeren.
Het zijn vooral de laatstgenoemde kolenvelden, welke door hunne gunstige ligging van 
zeer veel betekenis kunnen worden geacht voor de Nederlandsche Industrie.
Het was in Augustus 1906, dat in Helenaveen de eerste kolenlaag op eene diepte van 
bijna 1000 meter werd aangeboord. De ontdekker van het nieuwe steenkolenveld, de 
Ingenieur-Directeur van de Rijksopsporing van Delfstoffen, Mr. W. A. J. M. van 
Waterschoot van der Gracht, had op wetenschappelijke gronden, in verband vooral met de 
jongste boringen in Duitschland en België, verondersteld, dat er steenkolen aanwezig 
moesten, of althans konden zijn in het Oostelijke deel van Noord-Brabant. 
De resultaten van de boring in Helenaveen bevestigden de juistheid van zijne theorie. 
Tot hoever het kolenbekken in de Peel zich zal uitstrekken, kan eerst later bij 
voortgezet onderzoek blijken, wanneer meerdere boringen verricht zijn. In elk geval 
blijkt reeds nu uit de gunstige resultaten van de boring te Helden, welke ± 8 K.M. 
zuidelijk van Helenaveen werd aangezet, dat de breedte van het ontginbare gedeelte van 
het nieuwe kolenbekken minstens 10 K.M. zal bedragen. Ook zal later blijken welke 
samenhang er bestaat met de bekende bekkens van de Worm, de Ruhr en de Belgische 
Kempen. De Noordbrabantsche kolenformatie ligt geographisch op gelijke hoogte als het 
Westfaalsche bekken, dat zich in Oostwestelijke richting uitstrekt en ligt dus in het 
verlengde daarvan. Het heeft den schijn, dat vroeger samenhang heeft bestaan met het 
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steenkolenbekken in de Belgische Kempen. Uit de boringen ten Noorden van Sittard blijkt
echter in elke geval, dat tusschen de beide bekkens eene zeer diepe inzinking bestaat. 
Wat de kolenvondst in Noord-Brabant van zoo groote beteekenis maakt, is de gunstige 
ligging voor onze industrie. De steenkolenvelden in Zuid-Limburg zijn gelegen in het 
uiteinde van ons land, zoodat de transportkosten naar die gedeelten waar onze industrie
behoefte heeft aan steenkool, zeer groot zijn. In veel gunstiger condities zullen de 
nieuwe kolenmijnen in de Peel verkeeren. 

Behalve de steenkolen, welke in Zuid-Limburg en in Noord-Brabant zijn gevonden, denkt 
men in het Oostelijk gedeelte van Gelderland en Overijsel kalizouten en steenkolen aan 
te treffen. 
De Maatschappij van Mijnbouwkundige Werken begint binnen enkele weken voor den 
Rijksopsporingsdienst voorloopige onderzoekingen te doen, in de omstreken van 
Winterswijk. 
Indien in deze streken goede vondsten worden gedaan, zal dit van onberkenbare 
gevolge zijn voor de industrieele ontwikkeling van ons land. Tot heden bezit 
Duitschland het monopolie van de kali-industrie, daar slechts in dit land, en wel 
voornamelijk in Hannover, de provincie Saksen en de Thuringsche staten de kalizouten 
worden gevonden, welke gedurende de laatste jaren het aanzijn hebben gegeven aan de 
bloeiende kali-industrie, die voor Duitschland van zoo gewichtige beteekenis is 
geworden. 
Doch ook de industrie in het nijvere Twente zou daarbij zeer gebaat zijn, indien in de 
onmiddellijke nabijheid steenkolen zouden worden aangetroffen.
Het is daarom te hopen, dat deze onderzoekingen in het Oostelijk gedeelte van 
Gelderland en Overijsel met even gunstigen uitslag bekroond mogen worden als de 
onderzoekingen in de Peel, en dat er kalizouten- en steenkolenbeddingen mogen worden 
aangetroffen, die de verwachtingen verre overtreffen. 
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foto’s en de onderschriften: 

Boortoren van de Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige 
Werken staande te Griendtsveen. De boring welke bereids een diepte van ruim 1150 M. 
heeft bereikt, zal tot de aanzienlijke diepte van circa 1500 M. worden voortgezet. De 
naburige boringen te Helenaveen en Helden hebben resp. op 987 M. en 778 M. der eerste 
steenkolenlagen aangeboord, terwijl te Griendtsveen deze op circa 1300 M. diepte 
verwacht worden. 
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Het vastschroeven en neerlaten van de boorstangen bij de boring te Griendtsveen. Onder 
aan de boorstangen bevindt zich de kernbuis met de diamantkroon, een ijzeren ring bezet
met diamanten. Is de diamantkroon tot op den bodem van het boorgat neergelaten, dan 
worden de boorstangen door een machine in draaiende beweging gebracht, de diamanten 
boren alsdan een ring in het gesteente, terwijl een kern blijft staan. Bij het dieper 
boren wordt deze kern langer en vult de kernbuis. De kern wordt daarna door middel van 
een veer bij de kroon afgebroken, waarna boorstangen, kernbuis met diamantkroon en kern
uit het boorgat worden opgehaald. De kern geeft dan een juist beeld van het doorboorde 
gesteente. 
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Het werken in de bevriesschacht. 
Daar in Zuid-Limburg de gronden, welke het vaste kolengesteente bedekken, zeer 
waterhoudend zijn, worden deze deklagen tot een diepte van 100 à 200 M. of zoo diep als
noodig is, bevroren en binnen deze ijsmassa de schacht uitgedolven. Op deze wijze wordt
alle toevoer van water voorkomen. Is de vaste steenkolenrots bereikt, dan wordt de 
geheele schacht, welke gewoonlijk een diameter van 5 M. heeft, met ijzeren waterdichte 
ketels van beneden tot boven bekleed. Daarna houdt men met de bevriezing der grondlagen
op en heeft men watervloeden niet meer te duchten. 
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Fabriek der Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken in
Heerlen. In deze fabriek worden uitsluitend de werktuigen vervaardigd, welke door de 
Maatschappij gebruikt worden bij het verrichten van hare boor- en schachtwerkzaamheden.
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Het bezetten van den diamantkroon. In elke lip van de kroon komen twee steenen ter 
grootte van 8-15 karaat, welke beide steenen gezamenlijk de breedte van de lip innemen.
De steen wordt vastgehouden door het ijzer van alle zijden tegen den steen te drijven. 
Een kroon met vijf à zes lippen, bezet met zwarte steenen (carbon), kost f15.000 à 
f20.000, bezet met witte steenen (boort) f4.000 à f6.000. 
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Smederij der Maatschappij voor Mijnbouwkundige Werken te Heerlen. Het smeden met den 
luchtdrukhamer.  
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Specimen van boorbeitels. Links de z.g. excentrische beitel, rechts de gewone beitel. 
Beide geheel vervaardigd van werktuigstaal. 
Draaierij der Maatschappij voor Mijnbouwkundige Werken te Heerlen, uitsluitend met 
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8 augustus 1907  einde boring Helenaveen II 

20 augustus 1907  Boringen naar steenkool. 
De boortorens der steenkoolboringen bij het station te Helenaveen en te Helden worden 
op het oogenblik opgeruimd, om evenwel op eenigen afstand weer te worden opgebouwd. 
Te Helden was de vondst zeer goed; in de laatste weken vond men nog 2 lagen, alles bij 
elkaar niet minder dan ongeveer 10 M. steenkool. 

7 september 1907  einde boring Helenaveen III 

4 oktober 1907  begin boring Meyel 
boring 8: Meyel 

21 oktober 1907  Steenkolen. - De boortoren, welke vroeger gestaan 
heeft te Helden (Limburg), is nu overgebracht en opgesteld aan de Helenaveensche vaart,
dicht bij het dorp Meiël.
De boortoren aan het station Helenaveen wordt afgebroken en overgebracht naar Baarlo 
(Limburg).

23 november 1907  - In het bericht uit Helenaveen van Donderdag 
over de diepboringen aldaar verricht, komt een onjuistheid voor. Te Baarlo wordt de 
boring aangezet met buizen van 620 mM. middellijn, terwijl te Meyel (niet Meppel) de 
eerste buizentoer een diameter heeft van 16 Eng. duim of 406 mM. 

30 november 1907  Over mijn-exploitatie in Nederland. 

2 december 1907  begin boring Baarlo 
boring 9: Baarlo 
Baarlo (correspondentie 0-100 m) 

15 december 1907  Over mijn-exploitatie in Nederland.

30 december 1907  Over mijn-exploitatie in Nederland.

1907  http://www.1911encyclopedia.org/Shaft-Sinking 
[Engelse maten in S.I. eenheden omgezet, LTh]
Freezing Process 
This useful process was introduced in Germany in 1883, by F. H. Poetsch. The soil in 
which the shaft is to be sunk is artificially frozen and then excavated like solid 
rock. A number of drive-pipes are put down (see Boring), usually 10 to 15 cm diameter 
and about 1m apart, in a circle whose radius is, say, 1 m greater than that of the 
shaft, and reaching to bed-rock or other firm formation. Each pipe is plugged at the 
lower end and within it is placed an open pipe, ? cm in diameter, extending nearly to 
the bottom. Or, preferably, after the drive-pipes are down, a slightly smaller pipe, 
closed at its lower end, is inserted in each drive-pipe, the latter being afterwards 
pulled out. The inner 30 cm open pipes are then put in place. At the surface, the outer
and inner pipes are connected respectively to two horizontal distributing rings, which 
in turn are connected with a pump and ice-machine. A circulatory system is thus 
established. The freezing fluid, a nearly saturated solution of calcium or magnesium 
chloride (freezing point about -50°C.), is pumped through the ice-machine, where it is 
cooled to at least –32 °C, and goes thence to the freezing pipes. It passes down the 
inner pipes, up through the outer pipes, and returns to the ice-machine. The cold 
solution rising in the large pipes absorbs the heat from the surrounding watery soil, 
which freezes concentrically round each pipe. As the process goes on the frozen masses 
finally join (in from 3 to 4 weeks), forming an unbroken wall. The enclosed soft soil 
may then be excavated by dredging; or the freezing may be continued (total time usually
from 5 to 10 weeks according to the depth), until the solidification reaches the centre
and to some distance beyond the circle of pipes, after which the ground is drilled and 
blasted. This process has been successfully employed to depths of over 250 m, and is 
applicable not only to the most unstable soils but also to heavily water-bearing rocks.
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It is questionable whether it will prove to be practicable for great depths, largely 
because of the difficulty of maintaining verticality of the boreholes for the freezing 
pipes. Even a slight angular divergence would leave breaks in the wall of frozen soil 
and cause danger. In a modification of the Poetsch process, introduced by A. Gobert in 
1891, the calcium chloride solution is replaced by anhydrous liquid ammonia, which on 
vaporizing in the freezing pipes produces a temperature of about -50° C. Sixty-four 
shafts had been sunk by the freezing process up to 1904. 
Another method proposed for dealing with quicksand or similar watery ground is to 
inject through pipes a mixture of cement and water. The entire mass of soil would be 
solidified by the setting of the cement, and the shaft sunk by drilling and blasting, 
with no trouble from water. 

Bibliography. - The following partial list of references may be useful Sinking in Rock:
Engineering (London, 2nd Feb. 1894);  
Coll. Guardian (7th April 1898) p. 631, (loth April 1906, and 20th May 1898); 
Coll. Engineer (Oct. 1898) p. 135, (Dec. 1895) p. 100, and (Jan. 1896) p. 103; 
Mines and Minerals (June 1900) p. 481, (Dec. 1905) p. 225, and (Feb. 1906), p. 311; 
Eng. and Min. Journ, (13th April 1901) p. 461, and (16th Sep. 1905) P. 483; 
Min. and Sci. Press (3rd April 1904) p. 2 99; 
Australian Min. Standard (Ist Feb. 1900); 
Trans. Instn. Min. and Met. xv. 333; 
Jour. South African Assoc. Engs. (3rd Feb. 1906); 
Rev. univ. des mines (Oct. 1899);
Glückauf (?) (8th Oct. 1904 and 4th March 1905);
Kind-Chaudron System: Engineer (London, Aug. 1904); 
Coll. Guardian (23rd March 1900), p. 541; 
North of Eng. Inst., M.E. xx. 187; 
Proc. Instn.. C.E. lxxi. 178; 
Rev. Univ. des Mines (Oct. 1902); 
Sinking in Soft Ground: - Das Schachtabteufen in schwierigen Fallen, J. Riemer (1905), translated
into English in 1907 by C. R. Corning and Robert Peele; 
Coll. Guard. (6th April 1894, 14th Nov. 1902, 3rd Jan. 1903 and 29th Dec. 1905); 
Mines and Minerals and advanced to new positions as sinking progresses; 

25 januari 1908  Over mijn-exploitatie in Nederland.

8 februari 1908  Over mijn-exploitatie in Nederland. SLOT.

28 maart 1908  Meijel. 

9 mei 1908  einde boring Meyel 

20 juni 1908  Steenkolen. 
Omtrent de handboringen, die op een diepte van 30-70 meter worden gehouden, voor 
voorloopig onderzoek, kan nader worden gemeld, dat de handboring in het naburige 
Liessel is afgeloopen en men te Vlodrop een handboring begint. Verder is de boortoren 
te Kessel opgebouwd, zoodat men binnenkort, misschien nog in deze week, aldaar de 
diepboring naar steenkool zal doen aanvangen. 

21 juni 1908  begin boring Kessel 
boring 10: Kessel (=K.) 

18 juli 1908  - Steenkolenboringen!
De groote boortoren met alle daarbij behoorende materialen is thans uit Heerlen te 
Winterswijk gearriveerd, zoodat weldra een aanvang kan gemaakt worden met de 
diepboringen naar de aanwezigheid van steenkolen en andre delfstoffen, die daar van 
Rijkswege ondernomen worden.

25 juli 1908  Sevenum. Binnen eenige dagen zal alhier een boortoren 
geplaatst worden, om te onderzoeken of hier op matige diepte steenkolen gevonden kunnen
worden. Het materieel voor de boring bestemd, is reeds aangekomen. 
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29 augustus 1908  einde boring Vlodrop II 

26 september 1908  Baarlo. Alhier is weer een nieuwe boortoren 
gearriveerd en is geplaatst in de nabijheid van het dorp. Deze boortoren is van de 
staatsboringen en er wordt wederom een onderzoek naar steenkolen mede gedaan. Moge het 
werk met goeden uitslag bekroond worden. 

6 oktober 1908  Boring naar steenkolen. 
Bij de boringen, die door den Rijksopsporingsdienst te Baarloo en te Kessel worden 
uitgevoerd, is thans op aanmerkelijk geringere diepte dan vroeger te Helenaveen en te 
Helden het geval was, de steenkoolformatie bereikt; respectievelijk is bij ongeveer 660
en 700 M. de eerste ontginbare steenkolenlaag doorboord. 

31 oktober 1908  Steenkolen in Limburg en Noord-Brabant. 
Vanwege het departement van landbouw nijverheid en handel is verschenen het jaarverslag
der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1907 van den ingenieur-directeur. 
Daaraan wordt het volgende ontleend: 
Het district Noord-Limburg en Noord-Brabant. 
De boring Helenaveen II in de gemeente Helden had bij 730 M. het kolengesteente 
bereikt, en werd op 8 Augustus 1907 op eene diepte van 1100 M. gestaakt, zoodat deze 
boring dus 370 M. carboon doorboorde. 
Aangeboord werden 371 M. steenkolenformatie, waarin werden aangetroffen 10.28 M. 
steenkool of 2.8 pct: in (ontginbaar te achten) lagen van meer dan 45 c.M. dikte is 
aanwezig 9.17 M. steenkool, zijnde 1 M op 40.46 M gesteente of 2.47 pct van de 
afgeboorde kolenformatie. 
Deze voorraad is volkomen bevredigend te achten. 
Omtrent de boring Helenaveen III, gemeente Horst, wordt o. a. medegedeeld dat deze 
boring, (die door een ongeval moest worden gestaakt), nog geen direct resultaat heeft 
opgeleverd, doch in elk geval is bekend geworden dat hier reeds vóórbreuken optreden 
der verder op vermoede inzinking welke den Peelhorst omgrenst. 
Boring te Meijel, gemeente Meijel. Op 31 Dec. was een diepte bereikt van 652 M. Het 
doel der boring is de breedte van den Peelrug bewesten de lijn Helenaveen-Helden te 
onderzoeken. In deze richting wordt het kolenveld zeer vermoedelijk door een groote 
breukzone afgesneden, achter welke het terrein onder Weert zéér naar de diepte gezonken
is. 
Boring te Baarlo, gemeente Maasbree. Het doel dezer boring is de breedte van den 
Peelrug beoosten de lijn Helenaveen I-Helden te onderzoeken, daar bekend is dat ook in 
deze richting eene uitzinking te wachten is. Besloten werd bij deze boring de tertiaire
grondlagen boven de krijtformatie met bijzondere nauwkeurigheid te onderzoeken, vooral 
met het oog op de vraag in hoeverre daarin bij lateren schachtbouw aandrang van water 
zoude te wachten zijn. Nu uit de boringen Helenaveen I en II gebleken is dat de Peel 
een kolenveld bergt, waarvan de kolenrijkdom vrijwel schijnt overeen te komen met dien 
van het westelijk gedeelte van Westfalen wordt het van zeer veel belang te weten welke 
moeielijkheden bij schachtbouw te wachten staan; een factor van 

24 december 1908  […] Door den heer Bolsius werd een amendement 
verdedigd om de begrooting te verminderen met f270.000. teneinde geen gelden toe te 
staan voor de Rijksopsporing van delfstoffen in de Peel en in oostelijk Noord Brabant  
De afgevaardigde van Roermond verklaarde het nut van diepboringen niet in te zien, daar
zij geschieden op diepten, waarop ten onzent exploitatie niet loonend kan zijn, terwijl
[…] 

14 januari 1909  Minister van Waterstaat. 
Het Centrum hoorde reeds bij geruchte eenige namen noemen van personen, die voor de 
opvolging van wijlen mr. Bevers in aanmerking zouden komen, o.a. mr. W. A. J. M. 
Waterschoot van der Gracht, ingenieur-directeur der Rijksopsporing van delfstoffen en 
lid en secretaris van den Mijnraad te ’s Gravenhage, benevens prof. G. J. Van Swaay, 
hoogleeraar te Delft, beiden katholiek. 

16 januari 1909  Reuver. Naar men met zekerheid verneemt, zal alhier 
binnenkort een boortoren worden geplaatst en zullen de werkzaamheden met het boren naar
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kolen spoedig een aanvang nemen. 

4 februari 1909  einde boring Kessel 

2 maart 1909  Meijel. - In het gehucht Platveld onder deze gemeente 
is een boortoren geplaatst met handboring voor het opsporen van delfstoffen. 

13 maart 1909  Steenkolen bij Grave? 
Meermalen is het vermoeden uitgesproken, dat de omgeving van Grave steenkolen zou 
bevatten; deze zouden deel uitmaken van de steenkolenlaag bij Helenaveen. In verband 
met een en ander is het plan opgevat door middel van diepboring zekerheid te krijgen 
omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bovengenoemde delfstof. 
Een tweetal ingenieurs, de heeren Waterschoot van der Gracht uit ’s Hage en Tesch uit 
Venlo hebben te Reek reeds een voorlopig onderzoek ingesteld. 

20 maart 1909  De eerste kolen. 
Te Reek in Noord-Brabant is een boortoren opgericht. Men is tot een diepte van ongeveer
60 meter genaderd. 
Een eenvoudig arm vrouwtje was ook te weten gekomen dat men naar steenkolen zocht. Een 
grappenmaker vertelde haar dat de eerste halve H.L. steenkolen, die verkregen werd, zou
gegeven worden aan den gelukkige die zich het eerst aanmeldde. 
Het vrouwtje liet zich natuurlijk niet wachten. De kruikar werd is der haast uit her 
achterhuis te voorschijn gehaald, een zak daarop geworpen en vijf minuten daarna was ze
op het terrein der boring om hare steenkolen in ontvangst te nemen, want de 
grappenmaker had haar ook verteld dat men juist bezig was de eerste steenkolen boven te
halen. Men kan zich de verbazing en de hilariteit der directie voorstellen, toen het 
vrouwtje met het verzoek voor den dag kwam. 

5 april 1909  begin boring America 
boring 11: America (=AA.) 

28 mei 1909  De steenkolen-boring bij Winterswijk. 
Van bevoegde zijde wordt aan de N. R. Ct. nog het volgende meegedeeld over de boring 
bij Winterswijk:
Het feit dat te Winterswijk thans niet alleen zout, maar ook sLeenkolengebergte is 
aangeboord is een gebeurtenis van zeer veel gewicht, daar door deze vondst ons land 
weder met een nieuw, thans het derde, kolenveld is verrijkt.
Reeds lang koesterde men in dit gebied de hoop dat er eens steenkolen zouden ontdekt 
worden en er is dan ook sedert het midden der vorige eeuw herhaaldelijk naar geboord, 
o.a. bij het landgoed Buskers aan den straatweg van Winterwijk naar Oeding, bij het 
Scholtenhuis Hesselink, onder Ratum, enz. Deze laatste boring bereikte zelfs een diepte
van meer dan 375 Meter. Onze Staring had al zeer weinig hoop, dat hier ooit iets 
bruikbaars zoude kunnen gevonden worden. Op bldz. 253 van zijn hoofdwerk de “Bodem van 
Nederland”, zegt hij: 
Men droomt in deze streken nog steeds van ware steenkolen te zullen vinden, gelijk die te 
Ibbenbühren gewonnen worden; maar het blijkt duidelijk dat er geen de minste aanleiding bestaat 
om te veronderstellen, dat die hier op eene bruikbare diepte aanwezig zouden zijn. 
Dit pessimistisch oordeel was gebaseerd op eene zeer algemeen gemaakte geologische 
fout, waarin niet alleen Staring, maar ook zijn niet minder beroemde Duitsche collega's
v. Dechen en Boemer vervallen waren, die allen de grijze en roode mergels, die in dit 
gebied hier en daar aan den dag treden, voor Wealden en Keuper gehouden hebben, wat 
mede zoude brengen dat de kolen minstens 1200—1300 M. diep liggen. 
Toch waagde men in de laatste jaren der 19de eeuw nog een grootsche poging door de 
diepboring bij het nabij Winterswijk gelegen Duitsche stadje Vreden, doch zonder 
resultaat: bij 1230 M. diepte waren nog geen kolen bereikt! Een kort daarop ten onzent 
bij Eibergen ondernomen boring, met het doel zouten te vinden, en die over 750 M. diep 
werd, had evenmin resultaat. 
De thans geslaagde diepboring bij Winterswijk is de eerste die ingevolge het sedert een
drietal jaren door de Rijksopsporing van Delfstoffen in deze streken aangevangen 
onderzoek, werd aangezet. 
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Het was inmiddels gebleken, dat de oudere opvattingen van Staring c.s. onjuist waren en
dat de gesteenten van den Achterhoek tot veel oudere formaties behoorden dan 
aanvankelijk gemeend werd, n.l. tot de onderste Trias en dat er zelfs lagen aan de 
oppervlakte komen, die in de reeds genoemde boring bij Vreden eerst bij 700 M. diepte 
bereikt waren. Men durfde echter niettemin nog niet dadelijk een kostbare diepboring 
aan (daarmede is een 70,000 gulden gemoeid!) — doch het gebied werd eerst nader door 
een serie van ondiepe proefboringen onderzocht en deze leidden ten slotte tot de nu zoo
wel geslaagde diepboring. 
Op circa 450 M. diepte werd het zout bereikt,dat in een 140 M. dikke laag aanwezig 
bleek te zijn, waarvan 104 M. uit volkomen zuiver, glashelder zout bestaat, van niet 
geringe waarde voor do zoutindustrie hier te lande. Daarvan ligt thans circa 4000 kilo 
in blanke doorzichtige kernen in den boortoren. Zelfs moeten er in die zoutlaag eenige 
banken kalizout voorkomen, doch het schijnt dat de waarde daarvan twijfelachtig is, 
daar de hoeveelheid — gelijk trouwens verwacht werd — maar gering is. 
Op 623 M. werd ten slotte het steenkolengebergte bereikt en, werd reeds een weinig 
steenkool af geboord (zeer gasrijke kool). De boring zal nu nog aanmerkelijk dieper 
worden voortgezet, zoo mogelijk tot circa 1200 M., de einddiepte die men voorloopig 
gemakkelijk met mijnbouw bereiken kan; het doel is na te gaan op welke kolenlagen men 
tot op die diepte kan rekenen. Op het oogenblik ondervindt, naar verluidt, de boring 
moeilijkheden, daar men in een scheur in het gesteente geraakt is. 
Wat te Winterswijk de vondst bijzonder belangrijk maakt is ten eerste de mogelijkheid 
om zeer goed zout én steenkolen tegelijkertijd uit één mijn te delven en verder dat 
schachtaanleg hier zoo bij uitstek gemakkelijk is, waar men direct in vasten steengrond
naar beneden kan gaan, zonder eenige honderden meters losse, vaak gevaarlijke gronden, 
vol water, met bevriesmethodes of andere kostbare procédés te moeten doorgraven. 
Het schijnt niet verwacht te worden, dat in dit gedeelte van Nederland een uitgestrekt 
aaneengesloten kolenveld zal liggen, gelijk b.v. in de Peel, waar nu reeds een even 
groot oppervlakte als de Haarlemmermeer bekend geworden is; een resultaat, tusschen 
haakjes, waarvan men zich in het land nog maar weinig bewust schijnt. 
In het Oosten van het land verwacht men slechts geïsoleerde velden, die alleen voor 
afzonderlijke mijnen geschikt kunnen zijn. Dit is daardoor te verklaren, dat hier over 
het algemeen de steenkolenvorming en ook het daarover liggend zout, (dat in de Peel 
niet voorkomt), zeer diep liggen, doch er komen hoogere plekken voor, oen soort van 
ondergrondsche bergplateau's, en slechts op deze is mijnbouw mogelijk, terwijl 
daarnaast alles veel te diep ligt. 
Het onderzoek door proefboringen heeft juist ten doel deze hoogere punten op te sporen.
Dit onderzoek wordt ijverig voortgezet. Men boort thans bij Zuid-Barge in Drenthe; of 
er nog verdere dergelijke plekken zullen gevonden worden, blijft af te wachten. Naar 
verluidt zijn reeds bij Haaksbergen vrij gunstige resultaten verkregen.

28 juni 1909  einde boring Baarlo 

24 juli 1909  Rijksopsporing van delfstoffen. 
Men meldt uit Helenaveen: 
De diepteboring naar steenkolen, welke plaats heeft bij het station America, gaat 
geregeld voort en vorderde tot een diepte van 540 M. 
De boring te Baarlo is afgeloopen; men boorde daar tot een diepte van 1400 M. Waarheen 
deze boortoren zal verplaatst worden is op dit oogenblik nog niet bekend. 

31 juli 1909  Staatsmijnen in Limburg.

27 november 1909  Te Reuver (Limburg) zal binnenkort een boortoren 
geplaatst worden, tot onderzoek van den bodem voor het gehalte aan steenkolen.

9 december 1909  Rijksopsporing van delfstoffen 
Voor de Rijksopsporing van delfstoffen is uitgegeven aldus de memorie van minister 
Talma, 
in 1903 f   4.254,88 
 “ 1904 “   9.274,34 
 “ 1905 “  47.676,81 
 “ 1906 “ 281.810,08 

#19060305  33  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven  040-2814621  l.theelen@onsneteindhoven.nl

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Steenkoolproefboringen in Nederland

 “ 1907 “ 199.368,50 
 “ 1908 “ 216.618,19 
 “ 1909 (tot eind Nov.) “ 184.110,90 
         Totaal f 943.113,72 
Eind November 1909 was bovendien opdracht gegeven voor een bedrag van ongeveer 
f60.000.- 
Eind November 1909 was dus beschikt over f1.003.113,72 

31 december 1909  dissertatie, Permian – Triassic stratigraphy:…
[…] In order to compare the various lithostratigrapical frameworks, the correlation of 
well data remains the most suitable method. In the beginning of the 1900’s, no modern 
logging tools were developed, and only on site descriptions of the samples were made. 
This description, however, was strongly governed by the objective of the well. The 
early exploration wells in the Netherlands aimed at Zechstein salts and Carboniferous 
coal measures. These rocks were described in cm to dm detail, much in contrast to the 
rough description of the overlying Triassic-Quaternary succession (200 m of red 
sandstones in the well Helenaveen-5A; Van Waterschoot van der Gracht, 1909). For 
detailed stratigraphic correlations, these wells have limited value. Despite the 
detailed description, one has to bear in mind that no standard existed for describing 
lithologies, colours or sedimentary structures as presented by Reijers et al. (1993). 
Therefore, comparing two well sections described by different persons is a risky 
enterprise, unless they used the same standards and terminology. […] 

19 januari 1910  eind boring America 

27 januari 1910  begin boring Beesel 
boring 12 
correspondentie boringen no. 12 en 13 

27 januari 1910  Boringen naar Steenkool. 
De boring naar steenkool bij de halte Amerika der spoorlijk Venlo-Helmond, uitgevoerd 
vanwege de Rijksopsporingsdienst is op 18 dezer gestaakt, na drie steenkoollagen van 60
tot 90 centimeter dikte te hebben aangetroffen. Deze boring heeft de op de uitkomsten 
der voorgaande boringen gebaseerde veronderstellingen volkomen bevestigd, daar de 
steenkoollagen op de diepte en in de volgorde werden gevonden, als verwacht was. Door 
deze bevestiging kon de boring thans gestaakt worden, daar de zekerheid bestaat, dat 
diepere steenkoollagen 160 [tot] 180 meter dieper liggen. 

18 februari 1910  Kessel.  Donderdag omstreeks 10 uur had J. Teeuwen 
het ongeluk bij de werkzaamheden aan den boortoren zijne hand tusschen de machine te 
krijgen, waardoor […] 

5 maart 1910  Steenkolen in Nederland.

19 maart 1910  - Te Helden (Limburg) zal voor een diepboring naar steenkolen 
een boortoren geplaatst worden aan den grindweg Helden-Maasbree.

27 maart 1910  […]; het kolenveld van de Peel ligt lang niet 
zoo ondiep als in Zuid-Limburg, gemiddeld 700 a 750 meter, hoewel er bij Vloodrop 
plekken zijn waar men reeds bij 450 M. de kolen bereikt. Verder naar het Noordwesten, 
bijv. te Helenaveen, wordt de diepte grooter. In beide gebieden bestaan de kolen uit 
half magere kolen, vetkolen en gaskolen. Het belangrijkste is het vetkolengebied om 
Kessel en Helden, dat door de Maas doorsneden wordt, waar bij circa 700 M. diepte een 
groote kolenrijkdom ligt en, nog voor men een diepte van 900 M. heeft te bereiken, niet
minder dan 300 millioen ton kolen gedolven kunnen worden. […] 
Wij verwachten, zegt spr., dat bij Helden en Kessel niet dieper dan plm. 200 M. met de 
kostbare bevriesmethode behoeft gegaan te worden; daaronder werkt men in harden drogen 
grond. 

26 april 1910  begin boring Maasbree 
boring 13: Maasbree en Helden (=Me.) 
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26 april 1910 uit: De Moennik 27, door Peter Jacobs 
Vanaf april tot november 1910 vond een boring plaats aan de kiezelweg bij ‘Ut Meulke’, 
aan de huidige Maasbreseweg voorbij de Potké. Telkens ging het om boringen die ‘met 
goeden uitslag bekroond werden’, en steeds werd rond een diepte van 800 meter een dikke
laag steenkool aangetroffen ‘De Vaderlandsche driekleur, van den boortoren wapperend, 
verkondigt dit heuglijke nieuws’, stond er in de Nieuwe Venlosche Courant van 3 
september 1910 te lezen. 

20 augustus 1910  ROERMOND, 20 Aug. Een nijverheid van beteekenis. 
De heer Mr. Van Waterschoot van der Gracht, ingenieur-directeur van de Rijksopsporing 
delfstoffen in Nederland, heeft onlangs een redevoering gehouden over steenkolen in 
Nederland, waaraan het volgende is ontleend: 
“De totale oppervlakte waarbinnen in ons land de steenkolen op voor den modernen 
mijnbouw bereikbare diepten aanwezig zijn, kan men thans reeds in het ruwe schatten: 
het zijn minstens 35-40,000 H.A. Een respectabel terrein dus. 
In Limburg hebben wij te doen met een betrekkelijk zeer ondiep kolenveld, waar vele 
millioenen tonnen, zeker wel niet minder dan een milliard voor ontginning gereed 
liggen. Dat is duizend millioen tonnen. 
In het vetkolengebied van Kessel en Helenaveen ligt op 700-900 M. een kolenrijkdom 
rijkdom van 300.000.000 tonnen. 
Nabij Winterswijk is op 450 M een reusachtige steenzoutmassa aangetoond van milliarden 
tonnen zout. Op 1000 onder het zout zijn rijke kolenlagen. 
Wanneer geheel de Limburgsche kolenvelden op minder diepte dan 900 M. gelegen, in 
bewerking zullen zijn kan de jaarlijksche opbrengst gemakkelijk tot 10 millioen ton en 
meer worden opgevoerd. Wij zouden dan de zesde plaats kunnen innemen onder de kolen-
voortbrengende landen van Europa en (Vereenigde Staten alleen uitgezonderd) van de 
wereld. En eerst na 100 jaren van volle bewerking zullen wij de reserve - die bij het 
Peeler kolenveld 1000 M diep ligt behoeven aan te spreken. 
De Nederlandsche mijnbouwbevolking is in de laatste tien jaren meer dan vertienvoudigd 
en bestaat gelukkig voor 80 % uit Nederlanders. 
Bij het in bewerking komen der nieuwe Zuid-Limburgsche kolenvelden zal die bevolking 
van 5000 wat zij thans bedraagt, tot 8000 a 9000 stijgen. 
(Neerlandia). 

3 september 1910  Helden. Reeds voor de tweede maal wordt in deze gemeente 
van Rijkswege eene diepboring gehouden voor de opsporing van delfstoffen. Deze tweede 
boring, voor nauwelijks vijf maanden begonnen, levert thans reeds de eerste resultaten.
In den loop dezer week werd op eene diepte van ruim 800 Meter de eerste kolenlaag 
aangeboord. Voorwaar een goed succes. 

20 september 1910  Beesel.  De werkzaamheden aan den boortoren naar steenkolen, 
alhier geplaatst, vorderen zeer goed. Zooals reeds gemeld, werd op circa 700 meter de 
eerste steenkolenlaag aangeboord; thans is op eene diepte van ongeveer 900 meter reeds 
de 12e kolenlaag doorboord. 
Deze lagen varieeren in hunne dikte tusschen 60 centimeter en ruim 1 meter. 

28 september 1910  einde boring Beesel 

1 oktober 1910  Rijksopsporing van delfstoffen.
Het jaarverslag der Rijksopsporing van delfstoffen over 1909 is in druk verschenen. Het
bevat de verslagen betreffende de boringen in het district Noord-Limburg en Noord-
Brabant (districts-geoloog dr. P. Tesch, standplaats te Venlo), in het district Zuid-
Limburg (districts-geoloog W. C. Klein, standplaats te Heerlen), en in het district 
Oost-Nederland (districts-geoloog P. Huffnagel Pzn., te Winterswijk).
Het jaarverslag, onderteekend door den ingenieur-directeur der Rijksopsporing van 
Delfstoffen, mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht, en gedateerd Augustus 
1910, telt 80 pagina’s en bevat talrijke tabellen en verschillende kaarten als 
bijlagen.
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8 oktober 1910  Steenkoolboringen in Limburg. 
De boring der rijksopsporing van delfstoffen in de gemeente Beesel is thans bij een 
diepte van 1036 M. gestaakt. Tusschen 700 en 1000 M. zijn totaal 12 steenkoollagen 
aangetroffen, benevens een 16-tal dunnere steenkoollaagjes van mindere betekenis. Een 
tweede boring in de gemeente Helden trof de steenkoolformatie bij 808 M. aan en heeft 
tot de thans bereikte diepte van 965 M. vier steenkoollagen doorboord. 

23 november 1910  einde boring Maasbree 

31 december 1910  Helden. - Naar wij vernemen, zal in deze gemeente 
wederom eene nieuwe boring naar steenkolen plaats hebben. De boortoren zal geplaatst 
worden in het Beringerveld, aan den Kiezelweg naar Meijel. 

3 januari 1911  begin boring Belfeld 
boring 14: Belfeld (=Bd.) 

8 februari 1911  begin boring Beeringen 
boring 15: (=Bn.) 

8 februari 1911  De Moennik 27, door Peter Jacobs 
Vervolgens werd tussen Everlo en Beringe, links van de weg ter hoogte van de Hertsteeg,
vanaf februari 1911 ruim een jaar geboord. In het verslag van de werkzaamheden van de 
Rijksopsporing van Delfstoffen schreef ir. Van Waterschoot [van der Gracht]: ‘Voor de 
praktijk is het resultaat te Beeringen echter fraai, daar de kolenrijkdom zeer groot is
en de waardevolle gasrijke kolen reeds bij 750 meter beginnen’.

1 april 1911  Panningen. De arbeider J. G., werkzaam aan den boortoren 
alhier, had dezer dagen het ongeluk uit een toren naar beneden te vallen, met het 
noodlottig gevolg, dat hij een arm brak. 

5 augustus 1911 De Mijnindustrie in Limburg en een Bezoek aan de Staatsmijn Wilhelmina.

19 augustus 1911  Helden. 
- De derde diepboring naar steenkolen binnen deze gemeente heeft dezer dagen haar 
eerste resultaten geleverd. Ter diepte van 780 M. werd Donderdagmorgen de eerste 
kolenlaag aangeboord. Onmiddellijk werd de vlag op den toren geheschen en werden salut-
schoten gelost. 
De boortoren staat tusschen de gehuchten Beringe en Everlo, in het z. g. Beringerveld. 

11 september 1911  einde boring Belfeld 

14 september 1911  Steenkool-boringen te Buurse. 
In het kleine dorpje Buurse, aan de Buurserbeek bij Haaksbergen worden sedert ruim een 
jaar boringen gedaan naar steenkoollagen, zooals die ook plaats hebben bij Winterswijk.
Hoewel deze laatste tot dusver succesvoller zijn ook wegens het aantreffen van een 
zoutlaag dik genoeg voor exploitatie, zoo zijn toch de boringen te Buurse niet zonder 
uitzicht op goede resultaten. 
Een steenkolenlaag wordt steeds voorafgegaan afgegaan door een zoutlaag die ter dikte 
van een 30 tal meters te Buurse is aangeboord. 
Interessant is het de verschillende delfstoffen stoffen te bekijken die uit de diepte 
opgeboord worden. 
Eerst kwam te voorschijn een laag bonte zandsteen of Röt, een steen van bruinachtige 
kleur gevonden op een diepte van plm. 150 meter. 
Toen is de boor gegaan door een laag gips, eerst waterhoudend, daarna watervrij (260 
meter.) Dit gips is van een leiachtige kleur en voelt als lei vettig aan. 
Op een diepte van 300 meter werd zout aangetroffen in een laag van plm. 30 M. dikte. 
Het zijn doorzichtige kristallen brokken zout, keukenzout, dat gezuiverd als zout 
gebruikt wordt en ongezuiverd als meststof. 
Deze kristallen zijn doorsneden van grijze gipsaders. 
Op 400 en 500 meter diepte werden weer zandsteenen gevonden die in kleur afwisselen van
donker-bruin tot terra-cotta. 
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En wat zal dieper gevonden worden? En hoeveel? Dat is zeker, als er steenkool gevonden 
wordt, voldoende voor exploitatie, zal Twente nog meer het industrieland worden, omdat 
dan een belangrijke hulpbron in zijn midden ligt. (N. v. d. D.) 

12 oktober 1911  Rijksopsporing van Delfstoffen 
Men schrijft aan de N. R. C.: 
Het onderzoek van Rijkswege naar de aanwezigheid van steenkolenlagen te Belfeld, 
ongeveer een uur ten zuiden van Venlo, is geëindigd. De bedoeling van de boring aldaar 
was om na te gaan of het terrein gelegen tusschen Maas en oostgrens lagen van voldoende
dikte op niet te groote diepte bevatte om eene winstgevende exploitatie mogelijk te 
maken. 
Gedurende acht maanden is de boringsarbeid geregeld voortgezet en heeft men den bodem 
onderzocht tot een diepte van 1200 meter. Op 670 meter diepte werd de eerste laag 
anthraciet aangetroffen ; op verdere diepte volgden nog drie zulke lagen doch de dikte 
der lagen bedroeg niet meer dan 10 à 20 centimeter. Tot exploitatie is dit terrein dus 
niet geschikt. 
Hoewel nu deze boring geen direct gunstig resultaat heeft opgeleverd is de uitslag van 
het onderzoek uit een wetenschappelijk oogpunt toch zeer belangrijk, daar men de 
bevestiging heeft gekregen van de hypothese omtrent het niet of weinig aanwezig zijn 
van belangrijke kolenlagen op voldoend geringe diepte in een bepaalde streek. 
Thans wordt in de provincie Limburg nog slechts op een punt geboord en wel tusschen 
Meijel en Panningen bij het gehucht Beringen. Het ontginbare terrein ligt in Limburg 
voornamelijk in het zuiden en verder in de omgeving van Reuver, Beesel, Kessel en 
Helden, waar de kolenformatie reeds wordt aangetroffen op een diepte van 650 à 900 
meter. 
Het bodemonderzoek wordt de volgende jaren voortgezet in Noord-Oostelijk Noord-Brabant 
en in ’t Westen dezer provincie en verder in de streek langs de oostgrenzen benoorden 
Winterswijk. 

17 oktober 1911  Helden. De derde diepboring naar steenkolen 
welke thans in deze gemeente plaats vindt in het z.g. Beringerveld, wordt wederom met 
een buitengewoon succes bekroond. Thans is reeds de negentiende kolenlaag aangeboord, 
terwijl men gevorderd is tot op eene diepte van ruim 1000 Meter. De boring wordt nog 
steeds voortgezet. 

16 november 1911  Reuver. – Vrijdag had de arbeider M. van hier 
en werkzaam aan den boortoren te Belfeld bij het sluiten van een wagon aan het station 
het ongeluk te vallen, waardoor een zwaar stuk ijzer op zijn hand en achterhoofd 
terecht kwam, zoodat hij onder geneeskundige behandeling moest worden gesteld. 

1911  Berlin, 1920: 
http://www.archive.org/stream/zeitschriftderde71deut/zeitschriftderde71deut_djvu.txt
Veranlaßt durch die Schürfarbeiten auf deutscher Seite begann die Rijksopsporing van 
Delfstoffen mit der Erforschung der geologischen Verhältnisse im angrenzenden 
holländischen Gebiet. Ihr zielbewußter Direktor Dr. Van Waterschoot van der Gracht 
führte — unterstützt von dem leider so früh verstorbenen holländischen 
Distriktsgeologen Hufnagel — mit den ihm zur Verfügung stehenden sehr erheblichen 
Mitteln zum Teil unter meiner Mitwirkung einen großzügigen Autschlußplan durch, der 
zunächst darin bestand, mit kleineren Tiefbohrungen die jüngeren Formationen zu 
durchteufen und so die Tektonik gleichsam abzufühlen. Erst wenn sie feststand, wurde an
der geeigneten Stelle eine Tiefbohrung angesetzt. So fand man zunächst, daß Dogger in 
größerer Verbreitung auch in der Gegend von Burlo südlich Weseke vorkommt. Nach den an 
anderen Stellen gewonnenen Erfahrungen dürfte es sich um eine oder mehrere bedeutende 
Schollen handeln. 
Von Wichtigkeit war die Klärung der Lagerungsverhältnisse im Gebiet von Winterswijk. 
Hier wurde Trias in erheblicher Verbreitung - in der Nähe der Oberfläche - nachgewiesen
und gezeigt, daß die Aufragung von zwei Verwerfungen begrenzt wird, die ein mit der 
Spitze nach Westen gerichtetes Dreieck bilden. 
Man klärte auch die Tektonik des uns hier weiter besonders interessierenden Gebietes 
von Buurse nördlich von Winterswijk, wo schachbrettartig Schollen von Trias und Jura 
miteinander abwechseln und zum Teil von Tertiär bedeckt sind. Unsere Kenntnis von dem 
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Auftreten der Trias an der holländischen Grenze erfuhr also durch die holländischen 
Arbeiten eine ganz wesentliche Erweiterung. 
Die auf die Flachbohrungen folgenden Tiefbohrungen zeigten den geologischen Aufbau des 
tieferen Untergrundes in dem Grenzgebiet. 
Am interessantesten ist die Bohrung Plantengaarde, die unter 69 m Tertiär, bis 380 m 
Buntsandstein, bis 1029,3 m Zechslein und bis 1134,01 m Karbon ergab. Auffallend ist 
hier der Wechsel der über dem Zechstein liegenden Deckschichten auf ganz kurze 
Entfernung. Während die Flachbohrung H. bereits Zechstein erreicht hatte, traf ihn die 
nur wenig entfernte Tiefbohrung Plantengaarde zum erstenmal erst bei 380 m an. Wichtig 
ist in dem Tiefbohrprofil die Wiederholung der Wechsellagerung Zechstein—Karbon; man 
durchteufte die Grenze beider Formationen zum erstenmal bei rund 600 m, kam aber unter 
den zerrissenen Steinkohlengebirgsschichten wieder in den Zechstein, van Waterschoot 
hat eine Darstellung dieser einschneidenden Störung gegeben, leider deckt sich das Bild
nicht mit seiner tektonischen Oberflächenkarte). Man kann nicht feststellen, ob er die 
in der Bohrung aufgeschlossene Störung mit der südlichen Grenzstörung des durch 
Flachbohrungen bei Winterswijk nachgewiesenen Verwerfungsdreiecks identifiziert; die 
Lage könnte stimmen, das infallen beider ist aber entgegen gesetzt, nämlich im Profil 
durch die Bohrung nach Norden und im Verwerfungsdreieck nach Süden gerichtet. 
Zweifellos ergibt die Bohrung Plantengaarde aber die hochgradige Störung des Gebiets 
auch im tieferen Untergrunde. 
Nicht weit von ihr steht die Tiefbohrung Ratum, die unter 22 m Tertiär, bis 93,8 m 
Lias, bis 125,5 m Muschelkalk, bis 810,85 m Buntsandstein, bis 1140,8 m Zechstein 
durchteufte und dann in das Steinkohlengebirge eindrang, wo sie bei 1380,4 m 
eingestellt wurde. Das Deckgebirgsprofil ist also ein ganz anderes als das der nur 
wenig entfernten Bohrung Plantengaarde. Während der Buntsandstein in der letzteren 
unter 69 m Tertiär erreicht wurde, traf man ihn in der Bohrung Ratum unter Muschelkalk 
erst bei 125,5 m Tiefe an. In bezug auf das Deckgebirge steht die Bohrung Ratum in 
einem Graben, während die Bohrung Plantengaarde auf einem Horst angesetzt wurde; an der
Karbonoberkante ist der Niveauunterschied mit 111 m noch etwas größer. 
Die Bohrung Ratum ergibt also wieder die gleiche Erfahrung wie viele Tiefbohrungen in 
Westfalen und am Niederrhein, daß nämlich die Wirkung der Verwerfungen nach dem 
jüngeren Deckgebirgshorizont zu etwas abnimmt. 
Eine dritte holländische Tiefbohrung wurde weiter nördlich im Triasgebiet von Buurse 
angesetzt. Sie durchteufte unter 63,2 m Tertiär, 861,8 m Buntsandstein und wurde leider
als der Krieg ausbrach bei 917,8 m im Plattendolomit des Zechsteins eingestellt. 
Die Bohrung Buurse ist insofern noch interessant, als sie die Salzführung des dortigen 
Röt, welche man schon aus den Bohrungen Vreden, Eibergen und anderen kannte, auch 
weiter im Norden bestätigte. Infolgedessen hat sich die holländische Regierung 
veranläßt gesehen, eine größere Salzkonzession bei Buurse an Unternehmer zu vergeben, 
welche das Steinsalz des Röt auszulaugen beabsichtigen. 
Vergleicht man die Zechsteinoberkante, so ergibt sich in südnördlicher Richtung bei 
Oeding 866 m, bei Plantengaarde 380 m, bei Ratum 810,85 m, bei Vreden 960 m, bei Buurse
861,8 m. Das ist also ein gesetzloses Auf und Ab um recht erhebliche, bis rund 480 m 
reichende Beträge. 

2 december 1911  In eene vergadering van het Koninklijk [In]stituut 
van Ingenieurs te ’s Gravenhage gehouden, heeft de heer Mr. W. A. J. M. v. Waterschoot 
van der Gracht, ingenieur-directeur der Rijksopsporing van delfstoffen, een voordracht 
gehouden over onderzoekings-methoden en resultaten van den dienst der opsporing. 
Daarin komt het een en ander voor wat voor onze lezers o. i. niet van belang ontbloot 
is. 
Aan een verslag van het “Algem. Handelsblad” ontleenen we: 
Sedert het einde van 1905 zijn onder spreker’s leiding van Rijkswege in ons land 
opsporingen geda n naar delfstofafzettingen, waarvoor tot dusver bijna 7 en een half 
millioen gulden is besteed en waarbij gebleken is dat inderdaad de Nederlandsche bodem 
steenkolen en zoutlagen bevat van een hoedanigheid, die het bestede geld in de toekomst
rijke vruchten zal doen dragen voor onze industrie. Nu het voornaamste deel van het 
onderzoek is afgeloopen, is het een geschikt oogenblik om een overzicht te geven van 
hetgeen bereikt is en vooral om eens nader uiteen te zetten de wijze, waarop de 
Rijksopsporingdienst gemeend heeft het onderzoek van dit geheel onbekend gebied 
systematisch te moeten opzetten en doorvoeren. 
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Den eersten stoot tot opsporingen van Staatswege gaf in 1902 nu wijlen Minister De 
Marez Oyens, daarbij geadviseerd door dr. F. Beyerinck, wien met dr. R. D. M. Verbeek 
de eer toekomt de de eer[s]te te zijn geweest die op in het algemeen juiste gronden de 
belangstelling der Regeering heeft gewekt om op groote schaal naar steenkolen te gaan 
exploreeren in ons land. Spreker wil dit hier uitdrukkelijk memoreeren, omdat dr. 
Beyerinck het onderzoek heeft voortgezet, maar zich helaas heeft laten ontmoedigen na 
aanvankelijke teleurstelingen bij zijn werk 
Overgaande tot de vraag hoe het huidig onderzoek is opgezet, wees spreker allereerst op
de gunstige omstandigheid dat voor zekeren tijd een monopolie gewaarborgd is, waarvan 
hij de voordeelen nader uiteenzette. Verder legde spreker den nadruk op de 
omstandigheid dat men in een land als het onze de diepere bodemformatie slechts door 
middel van boringen kan leeren kennen in tegenstelling met bergachtige landen, waar men
allerwegen blootligende rotsen ontmoet, waaraan men de geologische formaties vastellen 
en haar verloop en begrenzing, zoomede de plooiingen en hellingen der lagen in kaart 
brengen kan. 
Toen spreker einde 1905 geroepen werd de leiding van den sedert begin 1904 werkzamen 
Opsporingsdienst over te nemen, was zijn eerste werk meerdere en betere gegevens dan 
voorhanden waren te verzamelen omtrent den ondergrond. De geringheid van het voorheen 
bereikte resultaat was in hoofdzaak daaraan te wijten, dat men niet voldoende 
georiënteerd was. Daar aan de oppervlakte van ons heideland vrijwel niets te zien is, 
konden de noodige gegevens alleen bestaan in buitenlandschen boortabellen en daarmede 
was men v elal zeer geheimzinnig. Met medewerking van den heer C. Blankevoort gelukte 
het echter voldoende materiaal te verkrijgen. 
Het bleek toen dat men zich een onjuist beeld had gevormd van de ligging van den vasten
rotsgrond onder de zandige en kleiïge lagen onzer jonger formaties. Die oude ondergrond
heeft in ons land een zeer geaccidenteerde oppervlakte en is door talrijke barsten in 
vele schollen gebroken waarvan van de meeste diep zijn weggezonken, doch slechts weinig
hoog liggen en onder de dikke zandzee een soort van ondergrondsche hoogplateau’s 
vormen. Die niveau-verschillen bedragen tot 2000 M. Het was duidelijk dat de steenkolen
slechts op die weinige hooge schollen bereikbaar waren; daarnaast lagen ze veel te 
diep. De zaak was nu die ondergrondsche hooge schollen die de geologen “horsten” noemen
te vinden.
Spreker geeft als nu aan hoe dit werd beproefd: men had succes en kon den z.g. 
Peelhorst vaststellen, het tegenwoordige kolenveld in de Peel. Met name wordt 
uiteengezet, hoe een nauwkeurige studie der jongste, bovenste zand en kleilagen het 
middel aan de hand deed reeds door weinig kostbare, slechts gemiddeld 60 M. diepe 
proefborinkjes met stelligheid vast te stellen, waar op 600-800 M. diepte hden 
ondergrond een hooge schol aanwezig wa; edert is geen enkele kostbare diepboring meer 
islukt. 
Nadat de uitgestrektheid en de vorm van het kolenveld in de Peel nauwkeurig bekend 
waren geworden, werd overgegaan tot het vaststellen van den daarop aanwezigen 
kowvoorraad. De boringen hebben geleerd dat de koolaffzetting op den Peelhorst geheel 
dezelfde samenstelling heeft als in het kolenveld van Westfalen. Het profiel der 
kolenafzetting in de Peel is thans zeer nauwkeurig over een dikte van 1200 M. ekend. 
Met het onderzoek van den Peelhorst is men zoo goed als gereed; slechts nog enkele 
bringen ter afronding zijn nog noodig. 
“Ten slotte gaf spreker in grove trekken ee raming van de oppervlakte der eeds bekende 
ontginbaar te achten Nederlandsche kolenvelden. Hij kwam daarbij tot de volgende 
cijfers: in Zuid-Limburg 22,500 H. A. terwijl mogelijk later in aanmerking komen 6500 
H.A. (thans nog te diep of niet rijk genoeg;) in de Zuidelijke Peel inclusief het veld 
bij Vlodrop 14,000 H.A. en mogelijk later nog 10,300 H.A. (voorloopig nog te diep) 
totaal dus 53,300 H.A. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat verdere vondsten 
geschieden op den noordelijken Peelhorst of in Zeeland en West-Noord-Brabant, en dat de
nog weinig bekende kolen, welke in den Achterhoek en in Twente onder het zout 
voorkomen, ontginbaar zullen blijken. 
Spreker zal nu niet meer uitweiden over de groote economische vooruitzichten welke zich
voor ons land openen nu het een mijnbouwland gaa worden met eigen steenkolen waarmede 
een sterke ontwikkeling der groot-industrie noodzakelijk moet samengaan; dit punt 
behandelde hij verleden jaar uitvoerig in bet Tijdschrift voor Economische Geographie. 
Hij wil eindigen met de hoop uit te spreken, dat zijn uiteenzetting er toe bijdrage om 
de belangstelling te verlevendigen voor de nieuwe bron van volkswelvaart, die wij nu in
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eigen bodem bezig zijn te ontsluiten. Gezamenlijk dient men pal te staan om de 
voordeelen die onze kolenvelden gaan afwerpen voor het eigen land te behouden. De 
buitenlandsche concurrentie is fel en machtig en het wordt tijd dat Nederlandsche 
industrie en Nederlandsch kapitaal de vruchten gaan plukken van deze alles 
beheerschende brandstof.” 
Op eene vraag welk percentage van de Limburgsche kolen thans naar het buitenland gaat, 
antwoordde de heer van Waterschoot van der Gracht: 
“dat dit met 2/3 het geval is. De oorzaak hiervan van is, dat de Limburgsche Maas nog 
niet bevaarbaar is; de Limburgsche kolen kunnen dus goedkoop naar het hart van ons land
vervoerd worden om met de buitenlandsche te concurreeren. Zoolang de Maas niet 
bevaarbaar gemaakt is, zal de toestand zoo blijven. Welk groot belang daarmede gemoeid 
is, blijkt uit de volgende cijfers: de jaarproductie van Limburgsche kolen bedraagt nu 
1 millioen ton, wat binnen afzienbaren tijd 3 millioen zal worden en gaandeweg wellicht
10-12 millioen, ongeveer het tegenwoordig consumptiecijfer van ons land. 

27 december 1911  begin boring Oploo 
boring 16: Oploo (=Oo.) 

13 januari 1912  Panningen. De in het Beringerveld plaats hebbende diepboring 
naar steenkool levert een buitengewoon resultaat. Behalve eene menigte minder 
aanzienlijke kolenlagen, werd dezer dagen ter diepte van omstreeks 1200 M., eene laag 
aangeboord van circa 3 M. dikte. De boring wordt nog steeds voorgezet, met het plan te 
gaan tot eene diepte van ruim 1500 M.
 
17 februari 1912  De kolenvelden langs de Maas 

26 maart 1912  einde boring Beeringen 

30 maart 1912  Helden. De diepboring alhier, aangevangen op 8 Februari 1911, 
is thans gestaakt op een diepte van 1406 M. In het geheel zijn doorboord 13 ontginbare 
en 23 dunnere vetkoollagen. Na afloop van de verdere werkzaamheden zal met dezelfde 
installatie geboord worden te Woensdrecht. 

18 april 1912  Zee-weekdieren.
Als No. 4 van de «Mededeelingen van de Rijksopsporing van Delfstoffen«, uitgegeven op 
last van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, is bij het 
«Kommisionsverslag von Croz und Gerlach (Joh. Stettner)» te Freiburg in Saksen 
verschenen een boekwerk, getiteld «Beiträge zur Kenntnis der marinen Mollusken im West-
Europäischen Pliocänbecken», von dr Ing. P. Tesch, Bezirksgeologe für Nord-Limburg und 
Nord-Brabant.

27 april 1912  De boringen in het Peelgebied. 
Men schrijft uit Limburg aan het HbL: 
De onlangs beëindigde boring te Helden-Beeringen is voorloopig de laatste geweest van 
de reeks diepe boringen, welke in het Peelgebied, namelijk de zuidelijke Peelhorst 
volgens een vooruit in grove trekken bepaald plan regelmatig werden aangezet. 
Vermoedelijk zal in de toekomst nog een boring worden verricht bij Neer om de 
zuidelijke grens van het kolengebied nauwkeuriger te bepalen. 
Wat reeds vroeger ondersteld werd, namelijk dat de hooge carboon-horst, die tot Elmpt 
en Bruggen onze grens nadert bezuiden Kessel opnieuw zou optreden in ons land, is door 
deze boringen geheel bewaarheid. Door verlenging van de breuklijnen van het carboon in 
Duitschland had men de grenzen van het vermoede gebied vrij nauwkeurig bepaald. 
De breuklijnen van het koolgebergte werden vastgesteld door de boringen op de grenzen 
van de 7 K.M. breed geschatte terreinstrook. De oostelijke grens wordt gevormd door de 
rijksgrens van Beesel tot Belfeld; de zuidelijke gaat van Beesel in de richting Meijel;
de westelijke loopt van Meijel langs Griendtsveen naar America, en de noordelijke van 
America over Baarlo naar Belfeld. Boringen hebben plaats gehad te Griendtsveen tot een 
diepte van 1170 meter, te Meijel tot 1000 meter, te Beesel tot 1036 meter te Belfeld 
tot 1200 meter, te Baarlo tot 1400 meter, te Maasbree (Koningslust) tot 1131 meter en 
te America tot 1108 meter. 
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Deze laatste boring b.v. trof de eerste koollaag ter dikte van 0.70 meter aan op 985 
meter, de tweede koollaag van 0.71 M. op 1083 meter en de derde van 0.87 meter op 1102 
meter diepte onder het maaiveld. De overige boringen strekken zich uit in eene lijn 
over het midden van het terrein, van Kessel tot Griendtsveen. Uit den aard der zaak 
zijn deze, van een industrieel standpunt bezien, het belangrijkst, daar zij moesten 
aantoonen of de steenkoollagen zich bevinden op ontginbare diepte en voorkomen tot 
dikten die ontginningen, uit een financieel oogpunt mogelijk maken. Deze boringen 
hebben zich uitgestrekt tot de volgende diepten Kessel 1127, Helden 1100, Beeringen 
1406, Helenaveen 1234 meter. 
De resultaten van het onderzoek naar de percentages asch en gas der te Beeringen 
doorboorde koollagen, welk onderzoek tegenwoordig plaats heeft in het laboratorium van 
den districts geoloog dr. P. Tesch te Nijmegen, zijn nog niet gepubliceerd. Intusschen 
zijn toch klaarblijkelijk ook hierin hoofdzaak vetkolen aangeboord. 
Gezegd kan worden, dat op geen grooter diepte dan 800 meter hier steenkool wordt 
aangetroffen. Dat deze diepte bij den tegenwoordigen stand dier techniek geen bezwaar 
is om tot eene exploitatie der koollagen over te gaan blijkt, wel hieruit, dat pas 
kortelings te Wesel twee nieuwe schachten ten zijn aangelegd, terwijl de eerste 
koollaag er aangetroffen wordt op een diepte van 1150 meter. De streek tusschen Helden 
en Beeringen sehijnt, ook vooral door het niet of weinig voorkomen van drijfzand, wel 
het gunstigst gelegen. 

12 juni 1912  De steenkool en de kolenmijnbouw in den modernen tijd.

1 juni 1912  Panningen. 
De laatste diepboring naar steenkolen in deze omgeving is thans geëindigd. De boortoren
in het Beringerveld is afgebroken en naar Woensdrecht overgebracht. Niet minder dan 3 
boringen hebben alhier plaats gehad, en, naar we vernemen, alle met zeer goed 
resultaat. 

13 juni 1912  Warme bron. 
Bij den boortoren te Oploo (bij Boxmeer), is dezer dagen een warme bron aangeboord. Het
water bleek sterk zout- en ijzerhoudend te zijn. Ruim 3 L. kwam per seconde naar boven.
De temperatuur van het water was ruim 40 graden Celsius. De kracht, waarmede dit water 
werd opgevoerd, moet wel groot zijn, als men berekent, dat het uit een diepte van ruim 
500 M. werd opgeperst.    (Geld.) 

22 juli 1912  begin boring Woensdrecht 
boring 17: Woensdrecht (=Wt.) 

19 december 1912  Rijksopsporing van Delfstoffen.
Bij de diepboringen te Woensdrecht heeft men thans een diepte bereikt van 615 meter.
Spoedig hoopt men de krijtformatie te zullen aanboren. Deze krijtlagen worden geschat 
op een dikte van ongeveer 300 meter. Eerst dan volgt de kolenformatie.

30 december 1912  Rijksopsporing van delfstoffen.
Bij de Rijksopsporing te Ratum bij Winterswijk is men deze week gekomen tot een diepte 
van 435 Meter; men is nog altijd in de middelste bonte zandsteen.

26 maart 1913  einde boring Oploo 

5 augustus 1913  begin boring Maris 
boring 18 
Helden II (=HII.), Maris (1 km ten zuiden van Grashoek) (=Ms.) 

5 augustus 1913  uit: De Moennik 27, door Peter Jacobs 
Op ‘Maris’, tussen Beringe en Grashoek, werd in augustus 1913 met het boorwerk 
begonnen. Op 6 februari 1914 raakte op een diepte van 673 m het boortuig vastgeklemd en
moesten er gedurende lange tijd, tot eind maart 1914, herstelwerkzaamheden verricht 
worden. Pas toen was het achtergebleven materieel, waaronder een diamantboor, weer 
geheel uit het boorgat verwijderd. 
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7 oktober 1913  begin boring Sevenum 
boring 19: Steegberg (gemeente Sevenum) (=Sg.) 

7 oktober 1913  Met dank aan André Vervuurt: 
bijschrift bij de foto van de boortoren te Sevenum:
“De enige boortoren die Sevenum ooit rijk is geweest zocht tussen 1912 en 1915  in de 
Peel naar steenkool. In totaal is de toren zowat anderhalf jaar in bedrijf geweest. De 
arbeiders kwamen uit de regio, veel van de Heldense Vliegert. In tweeploegendienst 
werkten zij dag en nacht door, ’s nachts bij het licht van carbidlampen. Hun pogingen 
waren succesvol, want op zo’n duizend meter bleek steenkool aanwezig te zijn, doch 
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exploitatie was vooralsnog niet rendabel. 
De stoommachine had massief ijzeren wielen en moest met acht paarden van het station 
worden gehaald. De buizen op de voorgrond werden met leem ingesmeerd, die “sjouwer” Van
de Goor in Belfeld haalde met kar en paard. De leem werd in een kuil gestort. Dat dit 
niet zonder gevaar was, blijkt wel uit het feit dat het paard van Van de Goor er eens 
in belandde en met touwen en kettingen op het droge moest worden gebracht. De ketel van
de stoommachine werd gestookt met grote steenkoolblokken. Het opgegraven zand en 
gesteente werden in afgesloten kisten per spoor verzonden. Het wiel op de voorgrond 
diende om de buizen omhoog te trekken in de boortoren. Het ontstane gat werd naderhand 
gedicht met linnen zakjes met cement.
De meeste arbeiders waren in Sevenum in de kost. Sommigen beviel het goed, want Schols 
bijvoorbeeld bleef; boormeester Steins trouwde met Sophie Snellen en de directeur, die 
bij Sebastiaan Everts in de kost was, trouwde met een Everts.” 

18 oktober 1913  Schooltoestanden. 
Men meldt aan De Tijd: [het betreft het gehucht Lutterade...] en dat in de omgeving van
Lutterade eerlangs in de Maasvelden de vierde Staatsmijn zal worden gebouwd – de 
boringen in de gemeente zijn druk aan den gang; er werken thans drie boortorens – dan 
is het onbegrijpelijk […]

8 november 1913  Helden.  De werkzaamheden aan den boortoren te Beringen 
zijn in zooverre gevorderd, dat einde October een diepte is bereikt van 360 M. Te 
Sevenum is men tot 40 M. gekomen. De ligging der eventueel te vinden nieuwe 
steenkolenlagen in verband met de vorige boringen wordt later bekend gemaakt. 

1914-1915: proefboring bij de Neerse Brug te Helden

30 januari 1914  Steenkool in den Achterhoek.
Door de Rijksopsporing van delfstoffen te Ratum (gemeente Winterswijk) is op eene 
diepte van 1206.07 meter de derde laag steenkool aangeboord. Zij had eene dikte van 99 
c.M.

24 februari 1914  Steenkolenboring
WINTERSWIJK, 24 Febr. Door de Rijksopsporing van delfstoffen te Ratum, gemeente 
Winterswijk, werd bij 1309.22 Meter de achtste steenkolenlaag, ter dikte van 105 
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centimeter, doorboord.

17 maart 1914  STEENKOOL IN GELDERLAND
Men meldt uit Winterwsijk aan het “Hbld.”
Door de Rijksopsporing van delfstoffen te Ratum, gemeente Winterswijk, is bij 1350.87 
Meter de tiende steenkoollaag, 20 centimeter dik doorboord.

25 april 1914  Helden.  De heer Kloppenburg, chef van de werkzaamheden 
der van Rijkswege verrichte boring naar delfstoffen te Maris (gemeente Helden) was zoo 
welwillend onderstaande tabel omtrent het verloop der boring mede te deelen: 
0  tot   19.75 M. zand en grint (diluvium). 
    “    433   “  klei en zand. 
    “    490   “  groene, mergelige klei. 
    “    515   “  grijswitte mergelige klei. 
    “  569.80  “  zand en vette klei. 
   De laatste vier lagen zijn uit het tertiaire tijdvak. 
   Tot 605 M. hard grijswit turfkrijt. 
    “  635  “ harde lichtgrijze kalksteen. 
   Na 635 M. groenachtige grijze, grijsgroene, gele en roodachtig gele mergelige 
zandsteen en zandige mergel in banken afwisselend. 
   De bereikte diepte is thans 745 M. Bovenstaande tabel geeft een interessanten kijk 
op de verschillende aardlagen, waaruit onze Noord-Limb. grond bestaat. 

7 mei 1914  Sweikhuizen.  In den boortoren langs den weg van Sweikhuizen-Puth 
werd de 5de laag steenkolen aangeboord op eene diepte van 540 meter. 

9 mei 1914  einde boring Woensdrecht 

13 mei 1914  Boring gestaakt.
Naar de Avondster verneemt zal de boring door de Rijksopsporing van Delfstoffen, die 
ten doel heeft te constateeren of er bij Woensdrecht ontginbare kolenlagen zijn, 
gestaakt worden. Men is met de boring gevorderd tot een diepte van ongeveer 1200 meter,
doch heeft nog geen kolen gevonden.

19 mei 1914  den Haag een vergadering houden, waar dr. P. Tesch 
zal spreken over grondboringen bij Noordlaren… 

25 juli 1914  Steenkoolboring in Limburg. 
Helden.  Bij de boring naar steenkolen onder deze gemeente is men gekomen tot op een 
diepte van ongeveer 1050 cM. De eerste kolenlaag (van 10 cM.) werd aangeboord op ruim 
880 M. De lagen tot heden aangetroffen, hadden een dikte varieerend tusschen 10 en 40 
cM. Met een tweede boring, wellicht de laatste onder dezelfde gemeente, is men op een 
perceel land nabij de Neersche brug reeds begonnen. 

11 september 1914  begin boring Uitwateringskanaal 
boring 20: Kesseleyk (=Kk.) 

24 september 1914  Toen op 24 september 1914 op een diepte van 1408 meter 
besloten werd het boren te staken, was dit de diepste boring die er tot dan toe in 
Nederland had plaatsgevonden. Er was in totaal 580 meter carboon aangetroffen, 14 
steenkoollagen. De laatste boring vond vanaf september 1914 plaats bij de Neerse brug, 
sluis 2 van het uitwateringskanaal vlak voor het broekven aan de Heldense kant. Deze 
succesvolle boring, er werden maar liefst 19 ontginbare steenkoollagen aangetroffen, 
werd in juni 1915 definitief gestaakt bij een diepte van 1259 meter. [bron: De Moennik 
27, door Peter Jacobs] 

24 september 1914  einde boring Maris 

2 januari 1915  einde boring Sevenum 
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8 februari 1915  begin boring Liessel 
Liesel (=Liessel) (=L.) 
boring 22: Aan de Neersche Vaart (=Le.) 

13 april 1915  begin boring Swalmen 
boring 21 

17 april 1915  Boring. 
Helden.  In aansluiting met het vorige bericht in dit blad omtrent de boring te Helden,
diene het volgende: Er werden sinds nog 7 lagen aangeboord, welke hier volgen: 
812.05-812.76 M. steenkool. 
818 68-818.93  “      “ 
847.90-848.29  “      “ 
858.15-858.60  “      “ 
894.90-896.49  “      “  (met inbegrip van 0.32 M. gesteente). 
914.31-914.51  “      “ 
923.00-923.15  “      “ 
De bereikte diepte is thans 925 M. 

17 april 1915  Deurne. – De rijksopzichter de heer K. Kloppenburg, 
was zoo welwillend ons o.s. profiel te verstrekken van de boring naar steenkolen, welke
in de Veenderij onzer gemeente thans geschiedt: 
Diluvium. 
0-2 M. Veen. 
2.00-6.49 M. Lichtgeelgrijszand. 
6.40-16.05 M. Grof grijszand met rolsteenen. 
Tertiair. 
16.05-60 M. Grijsachtiggroen fijn glauconietzand. 
60-318 M.   Hetzelfde glaucinietzand met schelpen. 
318-398 M.  Donkergroene, eenigszins zandig leem, met vettere banken. 
398-424 M.  Groenachtig fijn, droog glauconietzand. 
De boring is dus thans op ’n diepte van ongeveer 450 Meter, zoodat tot heden alles 
voorspoedig in zijn werk is gegaan. 

22 april 1915  Swalmen.  – Een werkman aan den boortoren alhier 
geraakte met eene hand tusschen een tang, waardoor hij ernstig gewond werd. Dr. Stijns 
uit Roermond verleende geneeskundige hulp. 

20 mei 1915  Deurne. Als vervolg op  ons onlangs opgegeven profiel der boring 
naar steenkolen onder onze gemeente, diene o.s. 
Tertiair: 
Diepte:  398.00-429.00 M. groenachtig fijn, droog glauconietzand, 
429.00-525 00 M. lichtgroenachtiggrijze tot donkergroene, harde klei, onderaan 
mergelig, 
525.00-548.00 M. grijswitte zeer sterk mergelige klei met wormsporen, 
548.00-570,70 M. lichtgroenachtig fijn glauconietzand maart zandsteenbanken, 
570,70-589.00 M. Afwisselend donkergekleurde en lichtgrijze, vaste klei, onderaan met 
roode vlekken. 
Krijtformatie: 
589.00 Meter. Hard grijswit turfkrijt, plaatselijk tot harde kalksteen verhard. 
De boring verloopt tot heden zeer voorspoedig. 

8 juni 1915  einde boring Uitwateringskanaal 

14 augustus 1915  Te koop drie houten keten, waarvan één bestaande 
uit twee ruimten, voorzien van kasten en gedekt met gegolfd plaatijzer. Deze keten 
staan op het boorterrein aan het Neersche Kanaal bij Neer. 
Aanvragen te richten aan de Nederlandsche Maatschappij van Mijnbouwkundige Werken, 
Heerlen.  6670 
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21 augustus 1915  Deurne.  Als vervolg op onze vroeger opgegeven profielen 
der boring naar steenkolen in onze veenderijen onder Liessel, diene onderstaande: 
Krijtformatie. 
529-625 M. Hard grijswit tafkrijt, plaatselijk tot harde kalksteen verhard. 
625-638 M. Harde lichtgrijze kalksteen, afw. met banken geelachtige, zachtere en 
vuilgroene mergel. 
638-643 M. Hetzelfde gesteente met verspreide zwarte vuursteenen. 
643-657.50 M. Lichtgrijze kalksteen met vuilgroene mergelbanken. 
657.50-871.50 M. Afwisselende grijsachtiggroene, mergelige zandsteen, met zandige 
mergelbanken, waarin kleine rolsteentjes en grofschelpgruis wordt aangetroffen, kleine 
conglomoraatlaagjes komen er eveneens in voor. Bij 871.50 M. werd de trias aangeboord. 
De thans bereikte diepte bedraagt 935 M. 

25 september 1915  Diepboringen. 
Lutterade. Het werk bij alhier verrichtte diepboringen is voltooid. Het daarbij 
opgedane resultaat is uitstekend. De gevonden bovenste (steenlaag voor den bouw) is 
zeer goed. De eerste laag kolen is aangeboord ter diepte van 310 M. Verder zullen er 
nog 4 diepboringen gedaan worden in de nabijheid waar de 4de Staatsmijn zal gebouwd 
worden voor de afdieping van den schacht I. 

1 oktober 1915  Rijksopsporing van delfstoffen. 
Tesch: […] Het bevat slechts de uitkomsten van enkele diepboringen in het Peelgebied. 
Die te Maris, gemeente Helden werd doorgezet tot eene diepte van 1417 meter en 
doorboorde van 1001 tot 1400 meters diepte 14 ontginbare steenkolenlagen met eene 
gezamenlijke dikte van 10.21 m., ongerekend enkele dunnere lagen (van minder dan 30 
c.M. dikte), van welke er wellicht eenige nog exploitabel kunnen blijken, wanneer zij 
verderop misschien tot grootere dikte aangroeien. 
Te Sevenum werd de eerste kolenlaag op 888 meters diepte aangeboord.
Boring 20 bij het uitwateringskanaal te Helden werd voortgezet tot 1252 m. Zij 
doorsneed 19 ontginbare kolenlagen, ongerekend de riffels van minder dan 30 c.M. dikte.
De eerste dezer lagen werd aangeboord op 750 meters diepte, de gezamenlijke lagen 
hebben een dikte van 15.18 aan steenkool. 
Beschouwingen over de exploitatie-waarde der ontdekte steenkolenbedding worden in dit 
verslag niet gegeven; deze worden voor het eindverslag gereserveerd.
Wel worden enkele temperatuurmetingen medegedeeld. Te Maris werd op 700 meters diepte 
eene temperatuur van 31.8º C. aangetroffen, bij 900 m. eene van 38.4º C., bij 1300 
meters was zij 58.5º, bij 1400 m. m. 63.6º C. 
Deze hooge temperatuur op deze groote diepte zal voor de exploitatie ongetwijfeld een 
niet geringe hinderpaal zijn. 
Wanneer komt er eens een geniale vinder, die ons leert de warmte der aarde rechtstreeks
te benuttigen? 

3 november 1915  Op zoek naar steenkolen. 
Deurne.  Het in verschillende bladen geplaatste bericht, als zou de boring in onze Peel
onder Liessel op 1250 M. opgehouden zijn, zonder resultaten bereikt te hebben, moeten 
wij, mede op ’t gezag des heeren rijksopzichter K. Kloppenburg, beslist tegenspreken. 
De boring Liessel heeft reeds eene diepte bereikt van 1300 Meter. De Trias is op deze 
boring zeer sterk ontwikkeld (van 871.50 M.-1197.00 M) Op 1197 M werd de Zechstein 
aangeboord en thans is de onderste Zechstein bereikt, waardoor het aanboren van het 
kolengebergte ieder oogenblik te verwachten is. Het boren wordt nog steeds voortgezet 
om beproefd eenige kolenlagen te doorboren, om daardoor te kunnen vaststellen, welke 
lagen op deze diepte worden aangetroffen en hoe deze in verband staan met vorige 
gemaakte boringen. 

15 december 1915  einde boring Liessel

28 maart 1916  einde boring Swalmen

22 augustus 1916  Vakbond “God en ons Recht.” 
[…] Men denke aan de toekomst. Bij Swalmen verheft zich een boortoren, van de eene 
plaats werd hij verplaatst naar de andere in de omtrek. Er zouden hier kolen zitten, 
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die Nederland hoog noodig heeft. […] 

21 december 1916  Panningen. Er zullen weldra wederom twee boortorens 
arriveeren, welke zullen geplaatst worden een op de terreinen van den heer Smulders uit
Tegelen, en een achter het dorp in den berg. Alles wijst er op, dat hier ook wel een 
kolenmijn zal worden aangelegd. 

10 november 1917 Bij de Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van
Mijnbouwkundige Werken te Heerlen (L.) kunnen geplaatst worden eenige bekwame 
Machinegrofsmeden, Bankwerkers, benevens een Fraiser. Aanbiedingen te richten aan het 
adres der Maatschappij te Heerlen.   4823 

14 november 1918  Eindverslag uitgekomen

29 juni 1920  Opsporing delfstoffen.
Bij K. B. is dr. W. Grenouillet tijd. benoemd tot geoloog bij de Rijksopsporing van 
delfstoffen te Heerlen.

25 januari 1921  DE NIEUWE STAATSMIJN TE VLODROP. 
[…] Verder meldt hij, dat in een der boortorens de boringen op 25 October jl. een 
aanvang [na]men. […] Hiertoe worden op verschillende plaatsen boringen uitgevoerd. O.a.
vonden die plaats te Beesel, Baarlo, Meyel, America en Helenaveen. Men brengt de 
boringen in tekening en krijgt men op deze wijze een eenigszins beeld van de 
kolenlagen. 

29 januari 1921  Nieuwe steenkolenlaag. 
Door den boortoren van den Rijks Geologischen Dienst te Houthem is op betrekke- 

5 februari 1921  Aanboring van steenkool. 
VLODROP. Op het nieuwe terrein der staatsmijnen alhier is Woensdag de steenkool 
aangeboord op een diepte van 495 M. 

5 februari 1921  - V. D. meldt dat in den boortoren te Nuth 
de eerste steenkolen ter diepte van 220 M. zijn aangeboord.

8 maart 1921  Mijnwezen. - HERENBOSCH. - Op den boortoren alhier zijn Zaterdag 
steenkolen aangeboord op een diepte van ongeveer 585 meter.

28 mei 1921  Boortoren. - MUNSTERGELEEN. Alhier al binnenkort geboord 
worden naar steenkolen.

14 juni 1921  HET MIJNVELD OP MEYNWEG. 
In de begrooting voor 1922 van de Staatsmijnen wordt het volgende medegedeeld:
“Voor den aanleg eener mijn nabij Vlodrop, zijn op de begrooting geene gelden 
uitgetrokken. Uit de resultaten der verrichte boringen, voor zoover thans te overzien, 
kan namelijk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, de conclusie getrokken 
worden, dat het niet van beleid zou getuigen, aldaar thans tot mijnaanleg over te 
gaan.” 
Wij vernamen onlangs bij geruchte, dat de boringen, welke den laatsten tijd op dit 
mijnveld verricht zijn, de goede resultaten der vroeger gedane proefboringen niet 
hebben bevestigd. Dit gerucht blijkt thans waarheid te bevatten.
Uit bovenstaande mededeeling van de begrooting der Staatsmijnen blijkt tevens, dat het 
werk te Vlodrop niet wegens de tijdsomstandigheden worden stopgezet, zooals 
aanvankelijk werd vermoed. 
Zeer waarschijnlijk zal er dus van den aanleg eener mijn op Meynwag wel niets komen. 

20 december 1921  Slapte. 
Aan de fabriek van mijnbouwkundige werken alhier zijn een 27-tal arbeiders wegens 
slapte ontslagen. 

1922, 1923  firma Frölich & Klüpfel
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14 maart 1922  […] naar de mogelijkheid tot verkrijging van concessie 
voor de exploitatie door particulieren van bedoeld mijnveld en naar beweringen van den 
heer Schlusen, dat hij zou worden gesteund in zijne pogingen door de Amsterdamsche 
Bank, een onderzoek ingesteld, doch met ongunstig resultaat. 

28 maart 1922  Steenkool aangeboord. 
Door den Rijksopsporingsdienst van Delfstoffen is binnen de gemeente Bocholtz op 
betrekkelijk geringe diepte een eenige decimeters dikke steenkoollaag aangeboord. 

22 april 1922  ROERMOND, 22 April. 
De boring te Bocholtz. 
De boring der Rijksopsporïng wan delfstoffen te Bocholtz bij Simpelheid, waarvan kort 
geleden bericht werd, dat op 171 M. diepte een goed ontginbare steenkoollaag werd 
aangetroffen, heeft bij 189 M. diepte weer kool aangeboord. De laag bij 171 M. diepte 
was een regelmatige mooie dikke koollaag van 108 à 112 c.M. dikte, welk soort lagen bet
gunstigste zijn voor ontginning. De helling van de laag bedroeg circa 25 gr. welke ook 
in verband band met ontginning zeer gunstig is. 
De bij 189 M. diepte aangetroffen kool is niet in geheel normale ligging gevonden. Zij 
werd aangetroffen in gedeeltelijk gestoord gesteente, waaraan een plaatselijke helling 
van circa 50 gr. kon geconstateerd worden. Aan deze storingsverschijnselen is het toe 
te schrijven, dat een  abnormale dikte van circa 7 M. steenkool (juiste 7.74 M.) 
gevonden werd. Van welken aard deze verschijnselen zijn zal de voortzetting der boring 
waarschijnlijk kunnen leeren. In elk geval is uit verschillende aanduidingen met 
zekerheid te besluiten, dat hier een zeer dikke kolenlaag van enkele meters dikte, dus 
nog beter dan de vorige, aangetroffen werd. 
De boring staat in het gebied welke niet in concessie gegeven werd en niet voor het 
Staatsmijnveld gereserveerd is, doch de grenzen van het Staatsmijnveld en van de 
concessie Sophia (mijn Willem, Sophia) liggen zeer dicht bij, zoodat voor beide velden 
het aantreffen van deze lagen van belang is. Over de uitbreiding van de lagen in andere
richting is voorloopig nog weinig te vermoeden.
Voor den leider der Rijksopsporing van Delfstoffen is deze boring een groot succes. 
De uitvoering der werkzaamheden geschiedt door de bekende Nederlandsche Maatschappij 
tot het uitvoeren van Mijnbouwkundige werken te Heerlen, welke firma op dit gebied door
hare langjarige ervaring hare sporen reeds verdiend heeft. 

9 mei 1922  Mijnexploitatie. 
De financieel commissie adviseert, om niet in te willigen het verzoek van den heer 
Schlusen om een voorschot ter bestrijding van voorloopige kosten voor het tot-stand-
brengen van een consortium voor mijn-exploitatie op Mijnweg. 
De heer  S e v e r ij n s  las uit een brief van den minister, dat hij wel geneigd zou 
zijn voor particuliere exploitatie als een aannemelijk voorstel werd gedaan. Van den 
Staten-Generaal verwacht spr. geen ernstigen tegenstand. Spr. geeft in overweging eens 
in den Haag uit te zien, gebruik makende van de wetenschap van den heer Schlusen. 
De heer  B e c k e r s  is van meening, dat de staat met beide handen de gelegenheid 
moest aangrijpen, als een particuliere maatschappij de mijnexploitatie wil ter hand 
nemen. Spr. wijst op de gunstige resultaten der particuliere mijnen, terwijl de 
staatsmijnen tekort hebben. 
De  v o o r z i t t e r  zegt, dat B. en W. moeite zullen doen om een particuliere 
exploitatie te krijgen, zoodra de nieuwe Kamer er is. 
Overigens wordt het advies der financieele commissie aangenomen. 

2 augustus 1922  NOG MEER STEENKOLEN.
Naar men aan de N. R. Crt. bericht, heeft men op den boortoren der Rijksopsporing van 
delfstoffen te Corle bij Winterswijk op ongeveer 700 M. diepte het steenkolengebergte 
aangeboord. De beste der vorige boringen toonden pas bij 1150 M. diepte het 
steenkolengebergte aan.

1 september 1923  Notaris Tijssen te St. Odilienberg 
1.03.80 h.a. dennen en heide op Meinweg, ? boortoren, B 1300 en 1301, naast H. Dohmen. 
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29 november 1923  De Peelmijnvelden. 
[…] De rijkdom aan steenkolen in de Peelmijnvelden wordt geraamd op circa 1700 millioen
ton. De steenkolen, welke aldaar nog onder den grond zitten, zijn nog geen eigendom, 
doch eerst nadat die velden het stadium van ontginning hebben bereikt. De zeer 
waterhoudende bodem, en vooral het feit, dat het Peelwater sterk zouthoudend is, zal 
het in exploitatie brengen dezer velden zeer kostbaar maken. 
De omstandigheid, dat de Peel door vele kanalen is doorsneden, waardoor het vervoer der
steenkolen per schip gemakkelijk en goedkoop naar alle richtingen, speciaal naar 
Holland, kan plaats hebben, vergoedt eenigszins de meer kostbare exploitatie. 
Na afloop der lezing werd het publiek nog in de gelegenheid gesteld om vragen te 
stellen. O. a. werd de vraag geopperd, of ’t niet practischer zoude zijn om de 
mijnvelden in ’t Zuiden van Limburg meer intensief te exploiteeren in stede van de 
Peelmijnvelden in exploitatie te nemen. Een en ander werd door dr. Tesch nader 
toegelicht, waarbij ook speciaal de aandacht werd gevestigd op werkverschaffing en 
andere sociale belangen. […] 

3 juli 1924  Het Mijnveld Vlodrop. 
(Ingezonden) 
Om een juist beeld te verkrijgen ten opzichte van den stand van zaken betreffende 
bovengemeld mijnveld, is het noodig ook de officieele handelingen der Staten-Generaal 
te volgen. We lazen onlangs dat Mr. H. Smeenge in de Eerste Kamer mededeelde, dat hij 
met genoegen vernomen had dat de Minister van Waterstaat er over denkt ook aan 
particulieren concessies te verleenen. Hij zou dat ten zeerste toejuichen, want op die 
wijze is er toch wel wat meer te bereiken dan thans plaats heeft. Verder meende hij, 
dat er wel particulieren zijn die ook op grond van hetgeen zij vroeger hebben gedaan 
voor concessies in aanmerking zouden kunnen komen waarbij spr. doelde op 
omdergeteekende. Nog dat men goede voorwaarden heeft te stellen - hetgeen natuurlijk 
billijk is - en dat hij allerminst overtuigd is dat de algeheele exploitatie 
uitsluitend van Staatswege moet geschieden. 
De Miniser van Waterstaat heeft een en ander beaamd, met welk voorloopig resultaat we 
dus alleszins tevreden mogen zijn. De deur staat thans open voor particuliere 
exploitatie en dit is op zich zelf een verheugend feit, want moeten we wachten op 
Staatsontginning van Vlodrop dan zou zulks moeten zijn tot de mijnvelden in Zuid-
Limburg alle geoccupeerd zouden zijn en men werkelijk behoefte verkrijgen zou om 
Vlodrop te moeten ontsluiten! Dat zulks echter nog vele jaren zou duren, zal eenieder 
duidelijk zijn. Onze kleinkinderen zouden er wellicht profijt van trekken. Aangezien 
wij echter in dezen malaisetijd deze groote werkbron met zeer verstrekkend economisch 
perspectief, in Centraal Limburg niet kunnen ontberen is het toe te juichen, dat de 
Minister tot deze zijne verklaring gekomen is. Het woord is thans aan het particulier 
initiatief. 
Geruststellend kunnen we nog mededeelen, dat verbinding verkregen werd met groote 
financieele krachten en het benoodigde kapitaal voor eenigen tijd is toegezegd. Thans 
moet aan de officieele oprichting van een consortium gewerkt worden! - Een consortium 
is een verband van eenige personen die garant blijven voor het kapitaal van eene nieuw 
op te richten onderneming - of hieruit later een maatschappij op aandeelen gevormd zal 
worden, en hoe, is thans nog niet te overzien! 
Zeer veel zal afhangen, welk verloop de onderhandelingen zullen hebben, die tusschen 
het consortium en den Staat der Nederlanden over de voorwaarden der concessieverleening
gevoerd dienen te worden. Stelt de Regeering hare eisenen te hoog, dan wacht ons 
slechts verdere teleurstelling, doch we hebben groot vertrouwen, dat de Regeering het 
particulier initiatief zooveel mogelijk tegemoet zal treden en de behulpzame hand 
bieden, om onze streek uit het moeras van slechte zaken en tijden en werkeloosheid, 
waarin deze thans verkeert te helpen opheffen. 
Dit alles kan niet in een vloek en een zucht gebeuren en men verwachte vooral niet, dat
vandaag of morgen de eerste steen voor een kolenmijn op Meijnweg gelegd zal worden. 
Onderhandelingen, concessieverleening enz. zullen nog eenige jaren tijd vorderen! 
Echter zullen wegen, spoor- en tramverbindingen naar Meijnweg moeten worden aangelegd. 
Er komt dus toch wel werk aan den winkel. Want Meijnweg is in den waren zin des woords 
een echte woestenij. 
Mijnheer de Redacteur, na de officieele verklaring van den Minister van Waterstaat over
de opendeurpolitiek der Regeering voor mijnontginning van Vlodrop en ook gedeeltelijk 
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van de Peelvelden, door particulieren, bestaat er voor ons geen enkele reden meer eenig
incognito te bewaren en teekenen we beleefd dankzeggend voor de verleende plaatsruimte 
ook bij vorige gelegenheden. 
Met de meeste hoogachting, 
G. L. SCHLUSEN. 

9 augustus 1924  Van den heer L. Schlüsen, geoloog, te Roermond, 
een verzoek om een bijdrage van f1000 voor de constitueering van een consortium, dat de
ontginning van ’t mijnveld van Vlodrop ten doel zal hebben en om daarvan f100 thans 
reeds uit te betalen. 
Wordt op voorstel van den heer Rieter in gesloten vergadering behandeld. 

2 augustus 1925  HET MIJNVELD VLODROP. 
Naar aanleiding van het schrijven van den Minister van Waterstaat aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Midden-Limburg te Roermond, (zie Nieuwe Koerier 26 l.l.), 
waarin Zijne Excellentie mededeelt, dat van den aanleg eener mijn nabij Vlodrop alleen 
daarom is afgezien, wijl blijkens de verrichte boringen de ontginbare steenkoollagen 
daar belangrijk dieper liggen dan uit de vroeger beschikbare gegevens kan worden 
verondersteld, diene het volgende: 
De steenkoolrots of ’t carboon (dus ’t gesteente, waarin steenkool gevonden kan worden)
bij de zuidelijkste der drie verrichte boringen, of van Staatsmijn 48, bij wachthuis 2,
werd eerst bij 958 Meter diepte aangetroffen. Vroeger schreven we reeds, dat deze 
boring een smallen lager liggenden rand van ’t carboon vond en dus feitelijk aantoonde,
hoever ’t hoofdplateau zich zuidwaarts uitstrekt. In zooverre heeft boring S. M. 48 dus
wel degelijk zijn nut! – Anders staat het echter met boring S. M. 47, die wat 
Noordelijker stond en op pl.m. 500 Meter afstand van de bekende boring Vlodrop 3, 
alwaar op 615 Meter diepte een 3.50 M. dikke steenkoollaag werd gevonden. Nu ligt de 
eerst ontginbare koollaag bij S. M. 47 op 658 Meter diepte, dus het onderling verschil 
blijkt pl.m. 43 Meter te zijn! 
Te verwonderen is zulks volstrekt niet! Ieder vakman weet, dat een dergelijk 10 
kilometer breed koolplateau zich uitstrekkend ten Oosten van Huckelhoven in Duitschland
ongeveer tot Deurne in Noord-Brabant en lichtelijk van Z.O. naar N.W. afhellend, nooit 
één geheel regelmatig vlak vormt, doch is samengesteld uit verschillende hooger of 
lager liggende onderdeelen of schollen, dus in doorsnee een gebroken nagenoeg rechte 
lijn vormt. De dwarsdoorsnede toont een zelfde profiel. Aan den bovengrond is dit 
doorgaans niet zichtbaar, op Meijnweg toevalligerwijs echter wel! De vermeldde 43 Meter
diepteverschil spelen werkelijk geen belangrijke rol, alhoewel natuurlijk het bestaan 
te betreuren valt voor een loonende exploitatie. 
Uit verklaringen van den betrokken staatsopzichter en van personen, die werkzaam waren 
op S. M. 47, is verder gebleken, dat technische onregelmatigheden op deze zoo kostbare 
(dure) boring hebben plaats gehad, zoodat een der meest belangrijke factoren, nml. de 
opname der juiste dikte van één der voornaamste steenkoollagen niet zuiver geschied is.
Een kind begrijpt, dat een Meter meerdere of mindere dikte van een laag van 
buitengewoon belang moet zijn! Het juiste moment is het hier echter niet om hierop 
thans dieper en verder in te gaan. Doch deze gesignaleerde nalatigheid zal van 
overwegenden invloed op het besluit der Regeering zijn geweest. 
De drie en een halve Meter dikke steenkoollaag van boring Vlodrop 3, dus die in het 
hart van Meijnweg stond, is bij den?heimer Molen en bij Rödgen (Duitschland) meer dan 6
Meter dik, terwijl onder Elmpt en Brüggen dezelfde laag op nagenoeg dezelfde diepte, 
met 2 of 3 M. koolrijkdom teruggevonden wordt.Dit blijkt alles uit officieele gegevens!
De resultaten van boring Vlodrop 3 o.a. ? gepubliceerd in de jaarverslagen der 
Rijksopsporing van Delfstoffen en de dikte der steenkoollagen werd officieel opgenomen 
door den heer C. Blankevoort, hoofdingenieur der Staatsmijnen. Misverstand is 
uitgesloten! 
Resumeerend, zouden we dus kunnen zeggen, dat de bovenvermelde uitlating van den 
Minister van Waterstaat eigenlijk een dooddoener is. Want moeilijk kan de Minister 
schrijven, dat hij van de exploitatie moet afzien, daar de Staten-Generaal toch geen 
geld meer voor verdere ?ding van Staatsmijn ontginning willen toestaan. Let wel! De 
Staat heeft het benoodigde geld natuurlijk wel, doch de Minister zal den post niet op 
de begrooting kunnen brengen of willen verdedigen, daar hij den noodigen steun in de 
beide Kamers vreest te missen! (Een beetje ondeugend, zouden we willen schrijven: De 
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druiven zijn te zuur!) De toestand is namelijk de laatste tijden geheel gewijzigd! 
Waren vóór ??

17 oktober 1925  De terreinen voor steenkolenbouw in Midden Limburg. 
[…] Verder komt in aanmerking de zuidelijke helft van de centrale Peelslenk ter groote 
van 3.000 ha, naar het noorden reikend tot de lijn Panningen-Maasbree, het grootste 
gedeelte van de westelijke Peelschol, ter grootte van 6.000 ha reikend van Swalmen in 
het zuiden tot noordelijk van Helenaveen in het Zuiden. […] 

21 oktober 1925  […] Tot deze terreinen behooren een gedeelte 
van het Maasdal tusschen Swalmen en Belfeld en noordwestelijk daarvan een gedeelte van 
de eigenlijke Peel. 
Zij omvatten de gedeelten van de volgende gemeenten: 
Maasniel (alleen het oostelijke stukje), Swalmen grootendeels, Beesel, Belfeld (de 
zuidelijke helft), Neer (de noordoostelijke helft), Kessel, Maasbree (westelijke 
helft), Sevenum (westelijke helft), Horst (westelijke helft), Helden en het 
noordoostelijke stukje van Meyel, alle in Limburg en het zuidelijk gedeelte van Deurne 
en Liesel in Brabant. 
Voor de geologisch verkenning van de Peelhorst, met inbegrip van het mijnveld bij 
Vlodrop als zijnde geologisch een geheel met de Peel, zijn 22 diepboringen en een zeer 
groot aantal minder diepe peilboringen gedaan. 4 van de diepboringen hebben het 
steenkoolgebergte niet bereikt. De horst zelve is niet een ongebroken geheel. Door het 
N.W.-Z.O. gerichte breuken wordt de horst verdeeld in drie evenwijdige 
schollenstrooken. Deze uitten zich behalve in eenig verschil in hoogteligging van het 
Steenkoolgebergte ook in de stratigrafische zones daarvan, terwijl de deklagen behalve 
natuurlijk het verschil in totale dikte ook stratigrafsch niet dezelfde zijn. […] 
Verder komt in aanmerking de zuidelijke helft van de centrale Peelslenk ter grootte van
3000 H.A., naar het Noorden reikend tot de lijn Panningen-Maasbree, het grootste 
gedeelte van de westelijke Peelschol ter grootte van 6000 H.A., reikende van Swalmen in
het Zuiden tot Noordelijk van Helenaveen in het Noorden. 

5 maart 1926  MIJNVELD VLODROP. 
De werkzaamheden ter voorbereiding van de boringen in het mijnveld Vlodrop zijn 
begonnen. Reeds zijn een 24-tal werklieden uit Melick-Herkenbosch en Vlodrop te werk 
gesteld. Er worden buizen gelegd voor den aanvoer van het noodige water naar den 
boortoren, die weldra zal verrijzen. 

23 maart 1926  HERKENBOSCH. 
Het pompstation voor de proefboringen, welke hier verricht zullen worden is reeds 
ongeveer klaar. Een zware locomobiel, aangevoerd door voerman Dohmen, zal de taak te 
vervullen krijgen, om de massa water noodig voor kleispoeling, alsook voor de verdere 
boringen in het carboon, en is reeds ter bestemde plaatse aanwezig. 
Niet ver van wachtpost 5 aan de boschbeek is deze zware pomp geplaatst. Het water zal 
van hieruit door leidingen naar de betreffende boortorens worden gepompt. 
De boortoren in de gemeente Melick-Herkenbosch heeft reeds een aanzienlijke hoogte 
gekregen; de aanvang der werkzaamheden kan binnenkort worden tegemoet gezien. 

31 maart 1926  HERKENBOSCH. 
DE BOORTORENS. 
De boortoren in deze gemeente is zoover klaar, dat de boringen in ’t begin dezer week 
kunnen beginnen. De locomobiel en boorkraan zijn reeds geinstalleerd. Ook aan den 
tweeden boortoren in dit mijnveld, die geplaatst wordt nabij het kerkhof der E.E. P.P. 
Franciscanen te Vlodrop, zijn de eerste werkzaamheden reeds begonnen. De 
fundatierooster is reeds gelegd, en de aanvoering van materialen geschiedt dagelijks. 
Ook voor deze boortoren zal het noodige water vanaf het pompstation, nabij wachtpost 5 
worden betrokken, die door meerdere kilometers lange leiding daarheen gevoerd wordt. 

3 april 1926  HET MIJNVELD VLODROP. 
De machines van den eersten boortoren voor het mijnveld Vlodrop, staande bij het 
klooster aldaar, zijn thans goedgekeurd. Hedenmorgen hebben de boringswerken een 
aanvang genomen. 
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12 april 1926  DE BORINGEN IN HET MIJNVELD BIJ VLODROP. 
De beide boortorens in werking. 
Heden hebben ook in den tweeden boortoren, gelegen nabij het klooster te Vlodrop, de 
boringswerkzaamheden een aanvang genomen. In den eersten boortoren, in Herkenbosch, had
de boring Zaterdag een diepte van 35 M. bereikt. Men was door de kiezellaag heen in het
zand gekomen. 

17 april 1926  Boringen in het mijnveld Vlodrop-Herkenbosch. 
De boringen die op het oogenblik onder de gemeenten Vlodrop en Melick-Herkenbosch op 
last van het consortium-Biermans door de maatschappij Foraki, uit Brussel, worden 
uitgevoerd hebben zeer zeker in onze omgeving alle aandacht. De resultaten worden met 
spanning tegemoet gezien. 
Zooals men weet, werden reeds vroeger in dit mijnveld herhaaldelijk boringen verricht 
richt. Op eenige honderden meters afstand van den boortoren onder Herkenbosch zijn nog 
sporen van vroegere boringen waar te nemen. 
Wanneer men thans bij wachtpost 4 van den spoorweg Roermond-Vlodrop deze lijn 
oversteekt en nog ongeveer een kwartier door de kronkelende heidepaadjes verder gaat, 
ziet men al spoedig den eersten boortoren op het grondgebied der gemeente Herkenbosch 
omhoog rijzen. Van hier uit heeft men een mooi vergezicht op den tweeden toren, 
tusschen de in het zonnelicht schitterende torentjes van het klooster te Vlodrop. 
In de omgeving niets dan heide en donkerende kerende dennebosschen. Midden in de kale 
heide staat als een gele figuur op een zwart bord de toren. Behalve den toren ziet men 
er een keetje, waarin een smidse gevestigd is. Voorts nog een arbeiderslokaal en 
bergplaats. 
Het is inderdaad interessant de werkzaamheden van nabij te zien. Een locomobiel achter 
in den toren drijft de buizen in den grond en in het midden daarvan de boor. 
Zoo gebeurt het in beide boortorens. 
Bij wachtpost 4 is een pompstation, vanwaar het benoodigde water door in totaal 5 K.M. 
lange buizen naar de beide torens wordt gevoerd, terwijl de benoodigde materialen 
worden aangevoerd vanaf het station Vlodrop, hetgeen vergemakkelijkt wordt door een 
aansluiting aan het station op ongeveer 500 M afstand van den boortoren te Vlodrop. 
De eerste boorinrichting, die van Herkenbosch, was Zaterdag door de grindlaag welke tot
op ‘n diepte van ±30 M. werd aangetroffen, heen. Dat de werkzaamheden door de vele 
steenen niet zoo vlot van stapel liepen valt te begrijpen maar thans schiet het beter 
óp en hoopt men na verloop van drie maanden - onvoorziene omstandigheden natuurlijk 
voorbehouden - de kolenlaag welke op ongeveer 560 M. diepte moet liggen, aan te 
treffen. 
Als men door de zandlaag heen is zal men op een rotsgesteente stooten; dan zal met een 
diamanten of zoo mogelijk met een stalen boor verder geboord moeten worden. Het 
eigenlijke werk, het voornaamste tevens begint dus op ongeveer 500 M. diepte. 
Momenteel zijn aan beide torens 24 man werkzaam, die dag en nacht, in drie ploegen, aan
den arbeid zijn. 
In Vlodrop is feitelijk Dinsdag pas begonnen met de boringen tevoren hadden eenige 
proefboringen plaats. Hier hoopt men de kolen op ± 450 M diepte aan te treffen en men 
grondt deze verwachting op het feit dat op ongeveer 2000 meter afstand op Duitsch 
gebied op deze die kolenlagen zijn aangetroffen. Het veld van Vlodrop behoort tot 
datzelfde vak. 
Men is nogal optimistisch gestemd omtrent den uitslag der boringen. Men kan zich ook 
moeilijk voorstellen, dat een particulier consortium geld in een onderneming zal steken
als het niet de beste verwachtingen heeft, dat zijn arbeid met succes bekroond zal 
worden. 
Dat er steenkolen zitten, is boven allen twijfel fel verheven en dat ze, in 
vergelijking met andere mijnen, nogal diep zitten is ook zeker. 
Uit de tot dusverre bereikte resultaten valt, zooals men begrijpen zal nog geen peil te
trekken. 
Maar als we eenige maanden verder zijn zullen we weldra weten, waar we aan toe. 
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19 april 1926  DE BORINGEN IN HET MIJNVELD-VLODROP. 
Bij de boringen onder de gemeente Herkensbosch werd Zaterdag een diepte van 220 meter 
bereikt. Gisteren werden hier de buizen in den grond gezet, die de opening voor 
dichtvallen behoeden. 
In den boortoren bij het klooster te Vlodrop, waar men al spoedig door drijfzand heen 
moest, was men Zaterdag op 30 meter diepte. 

15 mei 1926  De eerste kolen aangeboord. 
Naar wij vernemen, zijn in den boortoren bij het klooster te Vlodrop op een diepte van 
440 meter de eerste steenkolen aangeboord. Dit ? beteekent niet, dat reeds ontginbare ?
en zijn gevonden. Het is het eerste adertje kolen, dat in het carboon is aangetroffen. 

22 mei 1926  BEZOEK AAN HET MIJNVELD VLODROP. 
Gisteren bracht de heer ir. M. Bongaerts, oud-minister van Waterstaat, een bezoek aan 
het mijnveld Vlodrop, vergezeld door de heeren H. Smeets en mr. G. Dahmen. Beide 
boortorens werden bezocht. 
Naar wij vernemen, zal men in den boortoren bij het klooster te Vlodrop binnenkort met 
den kroon gaan boren, waarin diamanten bevestigd zijn. Men hoopt hier spoedig opnieuw 
steenkolenlagen aan te treffen. 
In den boortoren onder Herkenbosch verwacht men binnenkort eveneens het carboon, waarin
de kolenlagen liggen, te bereiken. 
Over den voortgang van het werk is men zeer tevreden. 

1 januari 1938  Nummer Toegang: 2.06.059.06 
Inventaris van het archief van de Commissie van Advies voor de Ontginning der 
Peelmijnvelden, 1938-1940 
De Commissie van Advies voor de ontginning der Peelmijnvelden werd op 2 maart 1938 
ingesteld bij beschikking van de Minister van Waterstaat [1]. Zij kreeg tot taak advies
uit te brengen over de vraag "of het in verband met den tegenwoordigen stand der 
steenkolenontginning hier te lande, aanbeveling verdient binnen afzienbaren tijd de 
Peelmijnvelden te ontginnen, en zoo ja, wanneer daarmee een aanvang moet worden 
gemaakt". 
Nadat de commissie de gewenste produktiecapaciteit van de Nederlandse steenkolenmijnen 
en de hoeveelheden nog ontginbare kolen aanwezig in het Zuidlimburgse kolenbakken had 
onderzocht, bracht zij in oktober 1938 haar eerste advies uit. Zij adviseerde om niet 
voor 1948 te beginnen met de aanleg van een Peelmijn, omdat de Nederlandse kolenbalans 
in evenwicht was. Bovendien moest, voordat men tot exploratie van de Peelmijnvelden zou
kunnen overgaan, de gecompliceerde technische problemen op het gebied van schachtbouw, 
gesteentedruk en temperatuur op de werkpunten worden opgelost. 
De commissie zette na de uitbrenging van dit archief haar werkzaamheden voort ten einde
de minister nog van advies te kunnen dienen inzake de wijze van ontginning van het 
Peelmijnveld. 
Op 31 maart 1939 werd nog een rapport uitgebracht over verschillende problemen van 
geologische aard. De oorlogsomstandigheden leidden er toe dat de commissie geen 
eindrapport kon uitbrengen. 
In december 1940 honoreerde de secretaris-generaal van het Ministerie van Waterstaat 
het verzoek van de commissie haar te willen opheffen [2]. 

19 juli 1941  [uit: Nieuwsblad van Deurne, zaterdag 19 juli 1941, 
lichtelijk in taal verbeterd.] 
Het Goud van de Peel. 
Het is reeds geruime tijd geleden, dat in de Peel boringen werden verricht naar het 
zwarte goud steenkool. In augustus van 't jaar 1906 boorde de ingenieur-directeur der 
rijksopsporing van brandstoffen Mr. van Waterschoot van der Gracht de eerste 
steenkolenlaag in onze streek aan. Deze onderzoekingen werden in 1916 beëindigd. Ze 
hadden genoegzaam aangetoond, dat er onder de Peel een uitgestrekt kolenveld ligt. De 
Peel, die uit haar oppervlakte reeds zoveel brandstof verschaft had, zou dus in de 
toekomst nog betere brandstof kunnen leveren in grote hoeveelheden. Over de steenkolen 
in de Peel verscheen van de hand van Pater Rosarius, Capucijn, een bijdrage in Brabants
Heem, het interessante en leerzame Zaterdagbijvoegsel van de Eindbovensche en 
Meierijsche Courant Aan dat artikel opgenomen in het nummer van 5 juli jl. ontlenen we 
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het volgende: In de geologie of aardkunde kennen we een tijdperk, dat men noemt de 
steenkool formatie, toen strekte zich over een groot gedeelte van N.W. Europa een groot
lang en breed moeras uit, over West-Duitsland, ons land, België en NO Frankrijk, de 
Noordzee en Engeland. Van verschillende kanten kon de zee dat moeras binnendringen en 
dat zou ze dan in de tweede helft der steenkoolformatie meermalen gedaan hebben; dan 
trok de zee zich weer terug en weldra groeiden er allerlei soort gewassen in die 
moerassige bodem, waterplanten, soorten varens, paardenstaart en wolfsklauw, die 
telkens afstierven en zoo iedere keer de veenlaag dikker maakten. Dan kwam weer de zee 
voor 'n tijd en liet op die veenlagen haar zand en slib bezinken, die in de loop der 
tijden tot zand en leisteen verhard zijn. Dit moeras is het tegenwoordige 
steenkolengebied geworden van N.W. Europa en ook ons Peelgebied is hiervan een stukje. 
Honderden meters dik zijn zo die lagen steenkool en zandsteen en krijtlagen op elkaar 
gaan zitten in onberekenbaar lange tijden. Geperst onder de druk. Van een niet te 
berekenen gewicht zijn die lagen plantenresten en bezinksel verkoold tot vaste lagen 
gesteenten, onze tegenwoordige steenkool. Die bomen en planten bestonden voor een groot
deel uit koolstofverbindingen. Door ontbinding gingen deze over in humus, een 
verrotting die al verder steeds doorgaat, zodat bij dit proces steeds veel meer 
koolstof vrij komt tegenover andere stoffen van die plantent en dus het overblijvende 
steeds meer koolstof bevatten zal. Turf bevat b v. 55 à 60% koolstof, tertiaire 
bruinkool 66-77%, antraciet 94-96% en grafiet 100% koolstof. Wanneer we de aard der 
planten nog nagaan dan moet hier toen een warm, tropisch klimaat hebben geheerst, met 
een wilde wargroei van allerlei gewas. Op het einde van de steenkoolformatie zouden er 
in het zuiden van het aangegeven gebied in de aardkorst bewegingen ontstaan zijn, die 
op de ene plaats de bodem naar  boven drongen, op andere plaatsen oorzaak waren van een
verzakking. Waar de bodem zakte kon de zee langer slib en zanden afzetten zodat deze 
veel dieper werden bedolven. Ook in de Peel zijn die bodembewegingen aan het werk 
geweest en waren er oorzaak dat hele schollen afgeknakt zijn van hun geheel en schuin 
naar de diepte zijn gezakt; in de Peel komt zoiets voor in de richting zuid-noord en 
ook in het westen is zo'n breuk gevonden, zodat op een kleine afstand van elkaar de 
steenkolen b.v. een groot aantal meter dieper zitten. Het gebied in de Peel dat in de 
ondergrond dan steenkool bevat is aangesloten aan het gebied dat we als steenkoolgebied
van Vlodrop kennen en uit Duitsland met een strook zo Nederland inschiet. Tussen Meijel
en Sevenum komt het naar boven en eindigt ongeveer bij Deurne en Venray, d.w.z er 
zullen verderop nog wel steenkolen  zitten, doch deze zullen dan wel te diep zijn 
weggezonken om voorlopig althans nog ontgonnen te kunnen worden, hoever het  mogelijk 
zal zijn moet de toekomst nog leren. Een boring bij Oploo toonde aan, dat daar een 600 
meter dikke krijtlaag zat, die op een diepte van 500 meter begon. Men was dus al 1100 
meter diep en nog was er geen spoor van nabij liggende steenkool ontdekt, te diep dus. 
Ná het krijt komen nl. nog een paar lagen voor men aan de steenkool is. In Zuid-Limburg
ligt het op vele plaatsen aan de oppervlakte, zodat men daar dikwijls slechts 100 tot 
300 meter de grond in moet. In de Peel liggen ze dus heel wat dieper. Het 
steenkoolgebied in de Peel bevat lagen met puike kolen, echte gaskolen, die nu in 
Limburg niet in de grootste hoeveelheid zijn gevonden; een mooie aanvulling dus voor 
ons land. We zijn er tot op ontginbare diepte in de Peel heel wat minder lagen ontdekt 
als elders; ooit zijn er 40 en zelfs 70 lagen steenkolen doch hier in de Peel moet men 
zich met heel wat minder tevreden stellen. Tot 1200 meter boorde men hier in Helenaveen
slechts 7 lagen aan; een andere boring bij Griendtsveen gaf bij een diepte van 730 
meter de eerste laag en een boring bij Helden bracht 5 lagen aan 't licht voor men op 
900 meter diepte was. Wat een kosten die boringen meebrachten kan men berekenen uit het
feit dat met de boring bij Helenaveen 80.000 gulden gemoeid waren. Deze zijn echter 
niet weggeworpen en onnodig besteed, want zo zijn we door die boringen over vele zaken 
ingelicht, die goed te pas zullen komen bij de bouw van schachten enz. als men eenmaal 
de mijn wil gaan exploiteren; men kent nu de soorten van steenkool die men er zal 
kunnen delven, de ligging der lagen, de toestand van het water in de grond van die 
streek. Hopelijk zal na de oorlog spoedig een begin gemaakt wonden met de exploitatie 
van de steenkolenvoorraden onder onze Peel. 
Een tijd van welvaart kan dan over Peelland komen. 

12 maart 2008  INFO LGOG KRING TER HORST 
DE HISTORIE VAN DE VOORMALIGE BOORTOREN IN SEVENUM 
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Bij velen zal het niet bekend zijn, maar in de Limburgse en Brabantse Peel is in 
vroeger jaren op meerdere plaatsen naar steenkool gezocht. Zo ook in Sevenum, waar door
de Staatsmijnen proefboringen zijn verricht. 
De enige boortoren die Sevenum rijk is geweest, heeft tussen 1913-1915 gestaan in de 
buurtschap Op den Bergen, links van de Helenaveenseweg (gezien vanuit Sevenum). Dit 
gebied wordt wel de Gelderheide genoemd. 
In totaal is de boortoren zo ongeveer anderhalf jaar in bedrijf geweest. In 
tweeploegendienst werd toen dag en nacht gewerkt, ’s nachts bij het licht van 
carbidlampen. De arbeiders kwamen hoofdzakelijk uit de regio, onder meer uit de 
buurtschap De Vliegert-Grashoek (gemeente Helden). Hun pogingen waren succesvol, want 
de eerste laag steenkool zat op een diepte van bijna negenhonderd meter. De exploitatie
was echter vooralsnog niet rendabel. 
De boortoren was een stevige houten toren met een metalen binnenconstructie. Het wiel 
op de voorgrond diende om de buizen omhoog te trekken in de boortoren. Het ontstane gat
werd naderhand gedicht met linnen zakjes cement. 
Het bovenste gedeelte van de boorinstallatie bestond uit een aantal zogenaamde 
mantelbuizen van honderd centimeter doorsnede. In deze buizen werden steeds dunnere met
leem ingesmeerde buizen geplaatst, die door de stoommachine dieper in de grond werden 
gedreven. De ketel van de stoommachine werd gestookt met grote steenkoolblokken. Het 
opgegraven zand en gesteente werd in afgesloten kisten over spoor verzonden. 
De stoommachine – die de boor aandreef – had massief ijzeren wielen en is met acht 
paarden van het station Horst-Sevenum gehaald. Dit is toen gedaan door de Gebroeders 
Van den Goor, namelijk Hen (‘Nollen Hen’), die woonde op de tegenwoordige Venweg te 
Kronenberg, Grad (‘Nollen Grad van Hazenhorst’) en Mart (‘Nollen Mart van de Heesbeem-
den’). Zij runden toentertijd een soort transportbedrijf dat bestond uit een paar 
wagens en karren en liefst acht aangespannen paarden. Het moeten voor die tijd 
ondernemende mensen zijn geweest.  
Dit transport van de stoommachine was beslist geen kleinigheid. Je moet je voorstellen 
hoe slecht toen de wegen hier in de streek waren. De tegenwoordige Helenaveenseweg was 
er toen in het geheel niet. Deze is pas in 1935 als zandweg (!) aangelegd en in de 
jaren zestig van de vorige eeuw verhard. Toentertijd was het daar een woest heidegebied
met wat karrensporen. Het vervoer moet een enorm karwei geweest zijn, dat ongetwijfeld 
veel bekijks zal hebben getrokken. 
De buizen op de voorgrond van de foto werden door de Gebroeders Van den Goor in Belfeld
gehaald met paard en wagen. Voordat de buizen de grond in gingen, werden deze met leem 
ingesmeerd. De leem lag opgeslagen in een kuil. Dat dit niet zonder gevaar was, blijkt 
wel uit het feit dat het paard van Nollen Hen er eens in belandde en met touwen en 
kettingen op het droge moest worden gebracht. 
Enkele leidinggevende personen die aan de boortoren hebben gewerkt, waren in Sevenum-
dorp in de kost. Sommigen beviel het goed, want Christiaan Schols bijvoorbeeld bleef er
wonen. Boormeester Steins trouwde met Sophie Snellen en de directeur, die bij 
Sebastiaan Everts in de kost was, trouwde met een Sevenumse. 
Toen de proefboringen waren afgelopen, is de boortoren afgebroken. In zijn geheel werd 
deze toen door de Gebroeders Van den Goor met kar en wagen en acht paarden naar Someren
 vervoerd. Deze werd daar weer opgebouwd voor verdere verkenningen. Ook dit transport 
er naar toe moet weer een hele ‘operatie’ zijn geweest in de toentertijd 
ondoordringbare Peel. Vaak moesten halverwege wagen en kar gedeeltelijk worden 
overgeladen, omdat men er niet door kon komen. Van de boortoren in Sevenum is dan ook 
niets meer over. Maar toch … Sjraar Huijs (71), inwoner van Kronenberg en amateur-
archeoloog en oud-boormeester, weet het volgende te vertellen: ‘In het natuurgebied 
Heesbeemden – plaatselijk De Bengd genoemd – in de buurt van de voormalige vuilnisstort
De Blakt liggen nog een tweetal buizen. Deze zijn van gietijzer en zijn zo’n twee meter
lang en een meter in doorsnee. Deze buizen zijn afkomstig van de voormalige boortoren. 
In een van de buizen zit een scheur.’ Dit is hem jaren geleden verteld door Hen van den
Goor zelf, die toentertijd deze buizen er naar toe heeft gereden. Men heeft ze gebruikt
in het moerassig gebied om er een duiker te maken. 
Evenals Sjraar Huijs is ook dorpsgenoot Jacq. Janssen (86) – amateur-historicus – 
bijzonder geïnteresseerd in de Sevenumse historie. Beiden zijn sinds enige jaren met 
name verknocht aan het stukje mijnbouwgeschiedenis van de boortoren. De gevonden buizen
vormen de laatste tastbare herinneringen aan de boortoren. Samen hebben zij 
uiteindelijk na veel zoeken ook de juiste plek kunnen vinden, waar de boortoren heeft 
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gestaan. Voor het insmeren van de boorbuizen werd – zoals eerder gezegd – leem 
gebruikt. Deze leem werd door de Gebroeders Van den Goor met paard en kar aangevoerd 
vanaf de pannenfabrieken in Belfeld en Tegelen. Op de plek waar de boortoren heeft 
gestaan, moet dus leem in de grond zitten. Het is een feit, dat bomen op kleileemgrond 
beter groeien dan op arme zandgrond. Beiden zijn zij in eerste instantie gaan zoeken 
naar een plaats waar de bomen hoger zijn dan in de directe omgeving. En die plaats 
hebben zij gevonden, vlakbij het gebied waar thans het attractiepark Toverland ligt. 
Nadien zijn hier door Sjraar Huijs zo’n dertigtal proefboringen gedaan. Hij heeft er 
ook een put met afgewerkt carbid aangetroffen. Deze carbid was nodig voor de 
carbidlampen, zodat ook ’s nachts kon worden doorgewerkt. Elektriciteit was er daar 
toen niet. Het afgewerkt carbid werd in een put gedumpt. 
Zoals gememoreerd, werd er ter plaatse tijdens de proefboringen steenkool aangetroffen,
maar was de exploitatie toen vooralsnog niet rendabel. Uit de gegevens die Jacq. 
Janssen in 1982 heeft gekregen van het voormalige Geologisch Bureau in Heerlen bleek, 
dat bij de Helenaveenseweg in Sevenum op een diepte van 889,5 meter steenkool in de 
grond zat. Het was de bedoeling om die kolenlagen te gaan exploiteren als de mijnen in 
Zuid-Limburg uitgeput zouden raken. Zover is het echter nooit gekomen. In 1960 werd de 
gasbel in Groningen (Slochteren) ontdekt. Dat luidde nadien het einde van de mijnbouw 
in. In Vlodrop werd nog wel de schacht voor de Beatrixmijn gebouwd, maar de mijn zelf 
zou er niet meer komen. Ook in de Peelstreek liet men de steenkool onaangeroerd. Het 
was veel te duur om deze te gaan exploiteren, aardgas was veel goedkoper. Was er echter
geen aardgas ontdekt, dan was de Peel waarschijnlijk veranderd in een mijngebied … 
Inmiddels is er ter plaatse een cultuurhistorisch monument van de voormalige boortoren 
gerealiseerd door de Heemkundevereniging Sevenum in samenwerking met de plaatselijke 
Groengroep. 
In een volgende aflevering kunt u lezen hoe dit relict tot stand is gekomen. 
Bert Billekens 

17 september 2008  INFO LGOG KRING TER HORST
DE TOTSTANDKOMING VAN HET CULTUURHISTORISCH MONUMENT ‘BOORTOREN SEVENUM’ 
In de vorige aflevering van Info LGOG heeft u de historie van de voormalige boortoren 
in Sevenum kunnen vernemen. Ditmaal kunt u lezen hoe het monument ‘Boortoren Sevenum’ 
tot stand is gekomen. 
Op 22 april 2005 werd ingeschreven voor het project ‘Cultuurhistorisch monument 
Boortoren Sevenum’ in het kader van de leefbaarheidswedstrijd voor dorpen en steden 
Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heide Mij. Dit gebeurde door de 
Heemkundevereniging Sevenum in samenwerking met de stichting Groengroep Sevenum. In 
zijn vergadering van 28 april 2005 ging het bestuur van de heemkundevereniging akkoord 
met dit initiatief. In september 2005 werd bericht ontvangen dat het project definitief
was toegelaten tot Kern met Pit. Dit betekende dat met de voorbereidende werkzaamheden 
kon worden begonnen om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning vanuit 
Kern met Pit. 
Er werd door het bestuur een werkgroep Boortoren ingesteld, bestaande uit vier 
personen. Dit waren in de eerste plaats Jacq. Janssen en Sjraar Huijs, die reeds – 
zoals we de vorige keer hebben gezien – in het verleden het nodige ‘voorwerk’ hadden 
gedaan. Voorts waren dat Ron Janssen namens de stichting Groengroep Sevenum en Bert 
Billekens namens de Heemkundevereniging Sevenum. Als eerste werd een verzoek om de 
nodige medewerking en ondersteuning ingediend bij de gemeente Sevenum, onder 
overlegging van een begroting van de kosten. Bij schrijven d.d. 14 december 2005 werd 
bericht ontvangen dat onder voorwaarden akkoord kon worden gegaan met de plaatsing van 
het monument op gemeentegrond ter plekke. Belangrijk was ook dat hierbij tevens een 
financiële bijdrage van de gemeente in het vooruitzicht werd gesteld. Inmiddels was ook
een toezegging ontvangen van een bedrijf om het infobord te sponsoren. Dit laatste was 
natuurlijk ook een mooie opsteker voor de organisatie. Op de ingediende aanvrage voor 
een bouwvergunning voor het project werd door de gemeente Sevenum op 2 mei 2006 gunstig
beschikt. 
Naast deze administratieve werkzaamheden waren inmiddels ook de praktische 
voorbereidingen begonnen en waren hiervoor meerdere sponsors benaderd. Zo werden de 
beide zogenaamde mantelbuizen van de boortoren – die nabij de voormalige 
vuilnisstortplaats De Blakt lagen – tijdelijk naar een andere plek overgebracht. Toen 
echter aldaar dieven probeerden deze buizen te stelen, moesten deze in allerijl naar 
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veiliger oorden worden getransporteerd. De ene buis, die uiteindelijk geplaatst zou 
worden bij het monument, werd nog ter versteviging van de constructie aan de binnenkant
voorzien van een drietal ijzeren balken. Dit was een lastig karwei en precisiewerk. 
Na de diverse voorbereidende werkzaamheden werd op vrijdag 16 juni 2006 de (mantel)buis
van de voormalige boortoren geplaatst aan de Helenaveenseweg, tegenover het 
attractiepark Toverland. Dit was een zwaar karwei en moest vakkundig worden uitgevoerd.
De betreffende buis van gietijzer met een dikte van drie centimeter had een gewicht van
ongeveer een ton en was twee meter lang met een doorsnee van een meter. Daags tevoren 
was hier ter plekke een gat gegraven van 2x2 meter en 75 centimeter diep. De buis moest
hierin worden vastgezet. Als eerste werd de bekisting aangebracht door enkele 
vakmensen-vrijwilligers. Vervolgens werd de buis met een takelwagen in het gat 
geplaatst en werd de buis in de juiste stand gezet. Enkele uren later werd het gat 
volledig volgestort met mixbeton, zodat de buis stevig was verankerd. Enkele weken 
later kwam het informatiebord gereed en werd het geheel verder ‘aangekleed’, onder meer
met een tweetal zitbanken en een afvalbak. Op de grond kwamen houtsnippers te liggen. 
Op zondagmorgen 8 oktober 2006 vond de officiële onthulling plaats van het cultuur-
historisch monument ‘Boortoren Sevenum’. Dit gebeurde onder flinke publieke 
belangstelling en (gelukkig) met droog weer. Het geheel werd opgeluisterd door vrolijke
accordeonklanken van een tweetal muzikanten. Het was een feestelijk gebeuren met koffie
en vlaai bij de ontvangst. Ceremoniemeester Ron Janssen verwelkomde de genodigden en 
andere belangstellenden. Hij gaf in het kort de prettige samenwerking in deze met de 
heemkundevereniging weer. 
Petran Kerstjens, voorzitter van de heemkundevereniging, kreeg hierna het woord. Hij 
memoreerde op zijn eigen humoristische wijze de historie van de boortoren en benadrukte
de inzet van de diverse vrijwilligers bij de realisering van het project. Met name voor
de werkgroep is dit een flinke klus geweest, aldus Petran. Daarnaast werden uiteraard 
de sponsors bedankt voor hun spontane medewerking. ‘De heemkundevereniging is erg 
verheugd met dit eerste buitenobject, dat met ondersteuning van de Groengroep tot stand
gebracht is kunnen worden. Wellicht dat in de toekomst de samenwerking zich zal kunnen 
voortzetten’, zo besloot hij zijn toespraak. Vervolgens was het de beurt aan wethouder 
Freek Seelen, die namens de gemeente Sevenum voor de officiële onthulling zorgde. Hij 
gaf aan blij te zijn dat de gemeente Sevenum thans verrijkt is met dit mooie en 
bijzondere monument, dankzij dit particulier initiatief. ‘Dank aan allen die hieraan 
hebben meegewerkt’, aldus de wethouder. Hiermede was het officiële gedeelte afgelopen. 
In november 2006 werd bericht ontvangen van de provinciale projectleider van Kern met 
Pit dat de hoofdjury had besloten aan het project ‘Boortoren Sevenum’ een prijs toe te 
kennen. 
Op 12 maart 2007 vond in het gouvernement (provinciehuis) te Maastricht de officiële 
prijsuitreiking plaats. We mochten aldaar een prijs in ontvangst nemen van duizend euro
met bijbehorend certificaat. In het uitgebrachte juryrapport van de hoofdjury was de 
volgende eindconclusie vermeld: ‘De hoofdjury beschouwt het monument boortoren als een 
klein maar fijn project, dat zeer zorgvuldig is uitgevoerd. Door de ligging tegenover 
het attractiepark Toverland, op een knooppunt van fiets- en wandelwegen, zal het ook de
aandacht van toeristen trekken. Het toekennen van het predikaat Kern met Pit kon dan 
ook niet uitblijven.’ Tot zover dit juryrapport. 
De conclusie van dit rapport werd al in het eerste jaar bewaarheid. Het monument 
‘Boortoren Sevenum’ werd in 2007 door veel toeristen bezocht, met name veel fietsers en
wandelaars, waaronder uiteraard ook mensen uit de eigen omgeving. 
Bert Billekens 
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personeel te Neerse Brug, Helden, ca 1914 (uitvergroot)

personeel te Maris Grashoek, september 1914 (uitvergroot)

personeel te Sevenum, ca 1914 (uitvergroot)
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1906: proefboring in Helenaveen, met op de achtergrond de ‘kazerne’ (dank aan Gerard 
Veldhuizen en André Vervuurt)
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Op perceel 3572 werd de boortoren opgesteld, voor de GENA-villa
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1906: De boortoren is in de verte zichtbaar, foto van André Vervuurt te Someren
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Met dank aan André Vervuurt: “Een halve eeuw geleden ontdekte men onder de peel grote 
hoeveelheid steenkool. Ook te Oploo werd door middel van een boortoren een nader 
geologisch onderzoek ingesteld. De lagen steenkool zaten echter te diep en de 
exploitatie bleek niet rendabel.” [uit: Grave en het Land van Cuijk in oude ansichten] 
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Boortoren te Maris bij Grashoek, ongeveer september 1914, overgenomen van 
www.grashoek.net. 
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Foto van Gerard Veldhuizen. De plaats van de boring was eerst niet precies bekend, maar
het was te Griendtsveen. Ansichtkaart verstuurd van Helenaveen op 1 november 1906.
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