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2022 LGV-voorjaarsexcursie “Van mijnbouw tot wijnbouw” 
 

Op maandagmorgen 23 mei 2022 verzamelden zich 28 LGV-leden en partners zich op het 
busplatform van Den Haag Centraal om in te stappen in de touringcar van Tijlcars uit Turnhout (veel 
goedkoper dan onze Nederlandse vervoerders) om onder leiding van Evert van de Graaff deel te 
nemen aan de 3-daagse excursie “Van mijnbouw tot wijnbouw”.  
 
De eerste stop was bij het project “Aardwarmte Den Haag” aan de Leyweg vlakbij het Haga 
ziekenhuis. Evert legde hier uit wat het doel van de excursie was:  aan de hand van een aantal 
projecten in Zuid-Holland, Vlaanderen en Zuid-Limburg en omgeving (aardwarmte, CO2 opslag, 
gasopslag, verlaten steenkolenmijnen, kalkwinning en zilverzandwinning) laten zien wat de enorme 
uitdagingen van de ingeslagen energietransitie zijn en om een discussie onder de deelnemers te 
entameren of alle gestelde doelen wel reëel haalbaar zijn, gezien de enorme technische problemen 
die ons te wachten staan bij de energietransitie.  
 
De eerste geothermische putten van het project “Aardwarmte Den Haag” zijn in 2010 geboord. In 
2012 werd het project stilgelegd omdat door de financiële crisis de bouw was gestopt van de 
woningen die de warmte gingen afnemen. In 2013 ging het project failliet, maar kende een doorstart 
in 2016. De putten konden echter niet zonder meer in gebruik worden genomen omdat er work-
overs nodig waren om de putten weer schoon te maken omdat ze meerdere jaren ingesloten waren 
geweest. Na de bouw van nieuwe woningen zijn deze en het ziekenhuis aangesloten op het 
warmtenet. Wegens corrosie in de bovengrondse installaties werd het project in Q4 2021 weer stil 
gelegd. Na reparatie is het systeem in Q1 2022 weer opgestart.  
 
In de uitrol van geothermie in Nederland zijn de beleidsmakers (en wensdenkers) ervan uitgegaan 
dat alles meteen werkt en dat er geen tegenvallers zijn. Het oplossen van de praktische problemen 
zal de energietransitie wat betreft geothermie vertragen, zoveel is zeker.  
 
De tweede stop was bij de NAM-mijnbouwlocatie Barendrecht. Hier zou als een demonstratieproject, 
puur CO2 afkomstig uit de raffinaderijen uit Pernis geïnjecteerd worden in een leeg gasveld. Het 
Shell-plan uit 2008 kreeg positieve reacties van de Minister van EZ, de MER-commissie en de Tweede 
Kamer maar werd afgeblazen na massale tegenstand van de gemeenteraad en de bevolking van 
Barendrecht. Deze waren bang voor de stof CO2. Talloze “zienswijzen” (waarvan vele kopieën van 
elkaar) werden ingebracht en tenslotte concludeerde een nieuwe minister van EZ eind 2010 dat er 
geen publiek draagvlak voor het Barendrecht opslag project was. Het project werd toen afgeblazen. 
 
Mogelijk zal nu op zijn vroegst CO2 uit de Rijnmond vanaf 2024(?) in een leeg offshore gasveld 
opgeslagen kunnen worden. Tussen 2010 en 2024 is door het niet doorgaan van Barendrecht bijna 6 
miljoen ton CO2 niet opgeslagen (i.e. pakweg 1200x de jaarlijkse besparing van CO2 uitstoot van 
“Aardwarmte Den Haag”).  
 
Vervolgens werden de zelf meegebrachte lunchpakketten door de LGV-ers genuttigd in de bus op 
weg naar België. In Hoogstraten werd een stop gemaakt om koffie te drinken en om Carel en Lia 
Kooter te verwelkomen die hier, vlakbij hun woonstee, konden opstappen in de LGV-bus.  
 
De derde stop van dag 1 was een bezoek aan de Underground Gas Storage (‘UGS’) Loenhout. I.t.t. de 
UGS Bergermeer, die is aangelegd in een leeg gasveld, is de Loenhout UGS aangelegd in een “highly 
karstified and higly fissured limestone” in een watervoerende laag, weliswaar in een anticlinale 
structuur. Een vroege boring van Petrofina in deze structuur was droog (=watervoerend). Kwam dit 
door het ontbreken van charge of was er een lekkende seal? Wel belangrijk om te weten als je gas 
wilt opslaan. De Loenhout UGS werd operationeel in 1985. Ruwweg de helft van de geboorde putten 
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dient als observatieputten, om te monitoren of het gas ter plaatse blijft of weglekt. In 2004 diende de 
Operator een plan in om de opslagcapaciteit te verdubbelen. Hiertoe diende hier ook een MER-
procedure te worden doorlopen. Waar bij Barendrecht er in totaal 1570 inspraakreacties waren 
(waarvan +/- 10 % unieke -dus niet gekopieerde), werd er voor Loenhout geen enkele individuele 
inspraakreactie ontvangen, terwijl het hier ging om de opslag van het ontvlambare aardgas en bij 
Barendrecht om het vrij ongevaarlijke CO2. 
 
Na Loenhout werd via Antwerpen doorgereden naar de vierde stop van dag 1, de Geosite Goudberg. 
Op deze plaats vlakbij Hoegaarden werden bij de aanleg van het spoortracé van een HSL grote 
aantallen verkiezelde boomstammen van Eoceen ouderdom gevonden. In het Eoceen heerste in 
West Europa een tropisch klimaat dat leidde tot intense chemische verwering. Hierdoor werd in 
bodemafzettingen o.a. silica en ijzer opgelost, getransporteerd en weer neergeslagen. De daarbij 
gevormde “silcrete” bodemkorsten zijn veelal duidelijk geassocieerd met bruinkool en zilverzand. De 
“Geosite” is een duidelijke gemarkeerde en mooi uitgebouwde geologische site met uitgebreide 
geologische informatieborden.  
 
Voor de overnachting werd doorgereden naar de Abdij van Rolduc, ten oosten van Kerkrade. Dit 
monumentale oord heeft tot 1796 als abdij-klooster gefungeerd. Na 1830 werd het een 
kleinseminarie. Van 1843 tot 1946 was in Rolduc een internaat en school gevestigd. Het complex is in 
de zeventiger jaren van de vorige eeuw uitgebreid gerestaureerd en werd herbestemd tot 
conferentieoord + hotel en grootseminarie.  
 
Na het inchecken en inkwartieren verzamelden de LGV-ers zich in de eetzaal voor het diner. Een 
uitstekend 3-gangen diner viel ons ten deel. Na het diner verplaatste het gezelschap zich naar de 
abdij-kelder waar Evert en Leo een echte LGV pub-quiz hadden georganiseerd. Het gezelschap deelde 
zich op in gemêleerde groepen (er zouden namelijk vragen uit het verre-verleden, het-niet-zo-verre-
verleden en het recente-verleden van de LGV worden gesteld). De vragen logen er niet om: besturen 
uit 1961, 1965; wat ging er in de “tunnelhap” etc. etc. Een fraaie quiz dus, samengesteld door Evert 
en Leo! De quiz werd gewonnen door de “damesploeg”.  
 
Voor de eerste stop van dag 2 reisden we naar Valkenburg. Na wat gedoe met de bus in het nauwe 
centrum konden we uitstappen en naar de Neolithische Vuursteenmijn in Valkenburg wandelen. 
Zuid-Limburg was in de steentijd een belangrijk mijnbouwgebied voor vuursteen waar pijlpunten, 
bijlen en (huid)raspen van werd gemaakt. Tot voorbij Ulm in Duitsland zijn producten uit Zuid-
Limburg aangetroffen. In een steilwand naast de straat waren de graaf activiteiten van de 
prehistorische mensen duidelijk waarneembaar.  
 
De volgende stop (2e stop dag 2) was bij de oude ENCI groeve ten zuiden van Maastricht. De ENCI is 
in 2018 onder maatschappelijke dwang gestopt met het opgraven van kalksteen en het maken van 
cement. De productie is vervolgens overgebracht naar een locatie net over de Belgische grens. Wij 
keken in de ENCI groeve naar een opeenvolging van Maastrichtien kalken, met fraaie vuursteen 
horizonten. Na het stopzetten van de winning van kalk is de groeve herbestemd tot natuurgebied 
(o.a. nestelgebied van de oehoe uil). Maar cement is nog steeds nodig voor het bouwen van huizen, 
kantoren, wegenbouw en het funderen van windmolens. Cement is dus nog steeds te koop bij onze 
bouwmarkten. Een subliem staaltje struisvogelpolitiek.  
 
Stop 3 van dag 2 was een bezoek aan de museummijn Blegny ten noordoosten van Luik, waar bij 
aankomst eerst de lunch werd gebruikt uitgeserveerd door norse Waalse serveersters die de 
Nederlandse termen voor de bestelde gerechten slecht uitspraken, zodat een en ander moeizaam 
verliep, en niet iedereen kreeg of at wat hij/zij had besteld. Daarna gingen we in opgedeeld in 2 
groepen ondergronds onder leiding van 2 oude koempels die daadwerkelijk nog in de mijnen hadden 
gewerkt. De ondergrondse werken van de Blegny mijn kunnen nog bezocht worden omdat de mijn 
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ruim 100 meter boven het niveau van de Maas ligt, zodat de verdiepingen op -30 m en -60 m onder 
maaiveld makkelijk droog te houden zijn. Het moet beslist onaangenaam en gevaarlijk werk zijn 
geweest om in de kolenmijnen te werken: vreselijke herrie, stof, kans op instortingen en het risico 
van mijngas. Hierbij vergeleken is het aardbevingsrisico in Groningen een absoluut lachertje.  
Stop 4 van dag 2 was bij het wellness center Thermae 2000 in Valkenburg dat lauw water gebruikt 
dat opgepompt wordt uit de Onder-Carboon Kolenkalken en als ‘Medizinisches Heilwasser’ 
geclassificeerd wordt.  
 
Als laatste stop van de dag kregen we een korte rondleiding door de Abdij van Rolduc, ingeleid door 
een presentatie en een film over de geschiedenis van de Abdij, gesticht in 1104 AD. De plaats van de 
abdij hangt samen met het dagzomen van koolvoerende lagen in het aangrenzende dal van de rivier 
de Worm, die door de kloosterlingen ontgonnen werden. De abdij is nu nog gedeeltelijk in gebruik als 
grootseminarie van het bisdom Roermond en de rest als conferentieoord en hotel. Bij de rondleiding 
werd ook de kerk van de abdij bezocht. Deze is eind 19e eeuw volledig in oude Romaanse staat 
gerestaureerd door architect Cuypers. In de crypte van de kerk bevindt zich de neo-romaanse 

sarcofaag van de stichter van de abdij, Ailberus van Antoing. Recent onderzoek aan de 
bottenresten in de sarcofaag toonde aan dat de botten ergens uit de 16e eeuw zijn en nog 
opmerkelijker was dat de botten voor de helft uit mannen- en de andere helft uit vrouwenbotten 
bestaan. In het verleden heeft men zich dus een oor laten aannaaien met de aankoop van deze 
‘unieke’ botten. Alternatief zou je ook van ‘een wonder’ kunnen spreken’ 
 
Tijdens het wederom voortreffelijk avondeten werd de tijd tussen voorgerecht en hoofdgerecht 
gebruikt voor een ingelaste LGV-plechtigheid, nl. het uitreiken van het LGV-erelidmaatschap aan 
oud-quaestor Josje Kriest die deze functie van 2009 tot begin 2021 bekleedde. Op de LGV-
website staat een verslag van deze plechtigheid. 
 
Op dag 3 begonnen we in het Nederlands Mijnbouwmuseum, gehuisvest in het schachtgebouw 
van de voormalige Oranje Nassau I mijn in Heerlen. Na ontvangst met koffie en vlaai volgde een 
inleiding door een oud-mijnwerker en de vertoning van een overzichtsfilm over de Limburgse 
kolenmijnbouw. Daarna werden we in 2 groepen door het museum rondgeleid. Aan de ene kant 
is het onvoorstelbaar dat pakweg 60 jaar geleden Limburg volledig steunde op kolenmijnbouw die 
Heerlen tot een van de rijkste steden van Nederland maakte, en dat aan deze rijkdom en sociale 
orde die vrijwel het gehele openbare leven in Zuid-Limburg beheerste een plots einde kwam. Aan 
de andere kant is het onvoorstelbaar dat Zuid-Limburg na aanvankelijke problemen deze mega-
verandering te boven is gekomen en er nu behoorlijk welvarend bij staat. Chapeau Limburg! 
 
De 2e stop op dag 3 was een kijkje bij de groeve Beaujean in Heerlen waar zilverzand voor o.a. 
de chip-industrie wordt gewonnen. Het zand is hier zo zuiver omdat zuur grondwater uit de 
bovenliggende bruinkoollagen de onderliggende zanden heeft uitgeloogd.  
 
De voorlaatste stop van dag 3 was een bezoek aan een groeve in de Kunrader kalk. Hier wordt 
bouwsteen gewonnen voor zowel nieuwbouw als restauratie. Bijproducten uit de winning worden 
vermarkt als kalkbemesting en split i.p.v. kiezelgrind. 
 
De laatste stop van dag 3 was een bezoek aan het Wijngoed Fromberg in Voerendaal. Er werd 
ons hier een heerlijke lunch geserveerd met heerlijke Limburgse specialiteiten (kazen en worsten) 
gecombineerd met een wijnproeverij van wijnen van Fromberg. Na de lunch kregen we een 
rondleiding door de wijnmakerij en kregen de gelegenheid om voor het thuisfront wijn in te kopen 
in de winkel van het wijngoed. Tijdens de lunch werd excursieleider Evert zeer bedankt voor de 
voortreffelijke excursie die ons niet alleen weer nabije geologie voorschotelde, maar ons ook aan 
het denken zette over hoe het nu verder moet met die energietransitie.  
 
Op de terugweg belandde de excursiebus in tijdrovende files in Brabant vanwege het vroeg op 
gang gekomen recreatieverkeer van Hemelvaartsdag. Toch arriveerde de bus tussen 19:00 en 
19:30 op Centraal Station Den Haag. We kunnen terugzien op een geslaagde excursie.  
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1 Locatie Barendrecht - Beoogde opslag CO2 

       
2 Toeristenmijn Blegny - Evert van de Graaff 
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3 Rococo-zaal Abdij Rolduc 

 

 

4 Groepsfoto Wijngoed Fromberg 

 


