Bijdrage uit de jaarboeken 2005 en 2006
van de Heemkunde Vereniging Sevenum

samengesteld door
Pieter Baeten (2017)

DE HISTORIE VAN DE VOORMALIGE BOORTOREN IN SEVENUM

Jacques Janssen [JJ] – amateur-historicus –
Sjraar Huijs - amateur-archeoloog en oud-boormeesterbeiden zijn sinds enige jaren met name verknocht aan het stukje
mijnbouwgeschiedenis van de boortoren

Dit artikel is samengesteld uit de gegevens van Bert Billekens van twee
artikelen in het Jaarboek 2005 en 2006 van de Heemkunde Vereniging
Sevenum en aangevuld met foto’s en krantenartikelen.
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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.16
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.
Op 21 juli 1908 bericht de Nieuwe Venlosche courant
Sevenum. Onderzoek naar steenkolen. Nog eenige dagen en ook hier zal
een boortoren geplaatst worden om te onderzoeken of hier op matige diepte
steenkolen te vinden zijn. Het materiaal hiervoor is reeds gearriveerd en
wordt geplaatst in de Vinkepas in ’t broek der wed. P.J. van Rens
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Op 7 augustus 1913 bericht de Nieuwe Venlosche courant
Dinsdag 5 aug. is een begin gemaakt met de boring naar steenkool te
Beringen. Ook is het noodig materiaal naar de Steeg (gem. Sevenum)
gezonden, om daar met de boring een aanvang te maken.

Op 19 december 1914 meldt de Limburg Koerier
Steenkool in Noord-Limburg. De kolenboringen in het vermoedelijke NoordLimburgsche bekken, hebben een zeer bevredigend resultaat. Bij de thans
plaats hebbende boring onder de gemeente Sevenum, heeft men op
nagenoeg dezelfde diepte
als vroeger te Helden het
steenkoolgebergte bereikt.
Waren bij deze laatste
boring het eerste tiental
lagen slechts 20—70 c.m.
in doorsnee, thans boorde
men op nagenoeg 800 M.
reeds een laag van ruim
1.20 aan. In de Peel, onder
de gemeente Deurne,
wordt door de Ned.
Maatschappij tot het
verrichten van mijnbouwkundige werken te
Heerlen, een diepboring
verricht. Men is thans bezig met het bouwen van den boortoren.
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Op 9 januari 1915 bericht de Nieuwe Venlosche courant
De boring naar steenkool onder de gemeente Sevenum is, na bereiken van
enkele kleinere laagjes van 20 tot 25 c.m. doosnede, stopgezet. Er werd
eene diepte bereikt van 1005 m. De boring is hiermede definitief gestaakt.

Op 9 januari 1915 bericht het Twents dagblad Tubantia
Over diepboringen in ons land. Zooals men weet, geeft het Rijk vele
duizenden guldens uit aan kostbare
diepboringen, teneinde te zoeken naar
zout en steenkool. Tevens dienen deze
boringen om de gesteldheid van onzen
bodem te leeren kennen. Dikte van
bepaalde lagen, klei, zand of steen,
samenstelling dier lagen helling,
breuken, dat zijn de voornaamste zaken
waar op gelet wordt. Met een paar
diepboringen in de Peel is ons heele
land verkend en daarmee aan deze
boringen een einde gemaakt. In het
laatste jaarverslag is de uitslag van 3
diepboringen meegedeeld. De eerste
(no. 18) geschiedde bij Maris gem.
Helden en ging tot 1417 Meter diepte
(dat is meer dan 20 minuten gaans de
grond in) 14 steenkoollagen werden
daarbij doorboord. De eerste op ’n
diepte van 886 Meter. De dikte der
lagen is gemiddeld pl.m. 75 cM.
De Historie van de Voormalige Boortoren in Sevenum

4

Diepboring no. 19 geschiede bij Sevenum en duurde van 7 Oct. 1913 tot 2
januari 1915. Bereikte diepte 1005 Meter. De eerste steenkool werd
aangetroffen bij 589 Meter diepte. Zes lagen werden doorboord.
Aldus de gevonden krantenberichten…...

DE HISTORIE VAN DE VOORMALIGE BOORTOREN IN SEVENUM
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 (zie foto) 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.
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De voormalige boortoren. Geheel links: directeur Müllman.
5 van links: Christiaan Schols. Geheel rechts; Grad van den Goor.
3e van rechts: Mart van den Goor. (Foto: Collectie Jac.Janssen)
e
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Het bovenste gedeelte van de boorinstallatie bestond uit een aantal
zogenaamde mantelbuizen van 100 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 Heesbeemden’). 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.
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De gevonden buizen van de boortoren (Foto: Sjr. Huijs)

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 ondoor-dringbare 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.
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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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Niet in Sevenum, maar toch opgenomen omdat deze foto’s de achterkant
van de boortoren en de booraandrijving laten zien.

Niet in Sevenum, maar 1914-1915: proefboring bij de Neerse Brug te Helden

Het vastschroeven en neerlaten van de boorstangen bij de boring te Griendtsveen
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Doorsnede van het ondergrondse en bovengrondse deel van een
hydraulische boorinstallatie uit circa 1880.

In de boortoren en het zijgebouw bevinden zich de inrichtingen voor het
aandrijven van de stootboor. Een stoompomp in het midden zet het
hydraulische systeem, links, in werking. Via een hefboom brengt dit de
boorstang in beweging. Aan de boorstang (die hol kan zijn vanwege de
spoeling) is het eigenlijke boorgestel bevestigd. Dit bestaat uit drie losse
delen die op elkaar stoten en de boorbeitel, onderaan, naar beneden
drijven. Dit soort apparatuur vond ook in Nederland toepassing.
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Maar toch … Sjraar Huijs (71), inwoner van Kronenberg en amateurarcheoloog en oud-boormeester, weet het volgende te vertellen: ‘In het

natuurgebied Hees-beemden – 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) – amateurhistoricus – 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 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
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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 ZuidLimburg uitgeput zouden raken. Zover is het echter nooit gekomen.

Detail van de Rijks Geologische Dienst
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.
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Inmiddels is er ter plaatse een cultuurhistorisch monument van de voormalige boortoren gerealiseerd door de Heemkundevereniging Sevenum in
samenwerking met de plaatselijke Groengroep.

lokatie Boortoren
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DE TOTSTANDKOMING VAN HET CULTUURHISTORISCH
MONUMENT ‘BOORTOREN SEVENUM’
In het voorgaande bericht 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 leefbaarheidswed-strijd
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 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 info-bord te sponsoren. Dit laatste was natuurlijk ook een mooie
financiële 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
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– 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 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.

Gat graven voor de betreffende buis
Als eerste werd de bekisting aangebracht door enkele vakmensenvrijwilligers. Vervolgens werd de buis met een takelwagen in het gat
geplaatst en werd de buis in de juiste stand gezet. Enkele uren later werd
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het gat volledig volgestort met mixbeton, zodat de buis stevig was
verankerd.

Buis in het gat takelen en in de juiste stand zetten
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Gat volledig volstorten met mix-beton voor de verankering
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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 door het doek te
verwijderen van het prachtige infobord. 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.
Tenslotte moest Sjraar Huijs op uitnodiging van de ceremoniemeester
aantreden – tot zijn volledige verrassing – om zijn ‘geesteskind ‘ de boorbuis
van zijn omhulsels te ontdoen. Met deze handeling was het gehele object
boortoren voor iedereen zichtbaar.
Applaus….
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Sjaar Huijs verricht de onthulling van de boorbuis
Hierna kon er geproost worden met bier of frisdrank. Met dank aan de
dames-vrijwilligers voor de bediening en voor de koffie met vlaai.
De volgende sponsors en vrijwilligers hebben aan het monument ‘Boortoren
Sevenum’ hun bijdrage verleend:
. Gemeente Sevenum, financiële bijdrage en de medewerking van de
afdeling Gemeentewerken ( met dank aan Dirk Neuteboom)
. Janssen de Jong Infra b.v. (met dank aan Geert Janssen), het prachtige
infobord.
. Directie van Attractiepark Toverland, twee zitbanken.
. Loonbedrijf Gebroeders Peeters, het egaliseren van het stukje grond.
. Machinefabriek Dinnissen b.v. (met dank aan Will Janssen), technische
werkzaamheden aan de buis.
. Bouwbedrijf Donders (met dank aan Jos Billekens), het gebruik van de
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hoogwerker en diverse materialen.
. Martien van Doremaele, o.a. het vervoer.
. Houtkapbedrijf Verstappen, de houtsnippers.
. Boomkwekerij De Gasdonck, het plantmateriaal.
. Cateringbedrijf A-Z, het porselein.
. Zalencentrum De Wingerd, het glaswerk en de koffiekannen.
. Wim Janssen
. Jan van der Vight
. Jan Janssen (van Gierkes Piet)

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.
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het monument 'Boortoren Sevenum'
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