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Activiteit:  Lezing door Luc Wolters over Staatsmijn 
Beatrix. Gemiste kans of zegen? 
  

Wanneer: maandag 3 september om 19.30 uur 
Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond 
 
Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  
 
Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de 5e lezing in 
2018 onder de titel: Staatsmijn Beatrix: gemiste kans of zegen? 
 
 
 
De in juni van dit jaar verschenen bronnenstudie 
legt de voorgeschiedenis van de Beatrix bloot, 
van het in kaart brengen van de voorhanden 
kolen, de consortia die wilden ontginnen en de 
eerste mijnhype tot het sneuvelen van alle 
vooroorlogse plannen. In 1949 kreeg het 
kolenveld een plek kreeg in de 
Industrialisatienota van minister Van den Brink. 
Hij wist de Staatsmijnen over te halen om een 
nieuwe mijnzetel te starten. Na nader onderzoek 
besloot de Ministerraad in 1952 tot de realisatie 
van deze mijn, die Staatsmijn Beatrix zou gaan 
heten. 
 



De aanleg van de Beatrix behelsde vele beloften. Deze zou bij Herkenbosch in het natuurgebied 
de Meinweg komen te liggen. Het moest de grootste mijn van Nederland en de modernste van 

Europa worden, die aan tenminste 3.500 
werknemers emplooi zou gaan bieden. Om 
dit mogelijk te maken in deze uithoek van 
het land, waren nieuwe infrastructuur, veel 
nieuwe huizen en sociale voorzieningen 
nodig. De streekontwikkeling werd tot in de 
ministerraad bediscussieerd. De schachten 
werden volgens de nieuwste methodes 
geboord en van flexibele maar stabiele 
wandbekleding voorzien. Een technisch 
hoogstandje. Na het schrappen van de 

mijnplannen in 1962 waren er protesten, werd de streekontwikkeling voltooid en krabbelde de 
Roerstreek veelal op eigen kracht weer op.  
Het is een boek tegen de achtergrond van een ingrijpende energietransitie, zoals die vandaag de 
dag ook speelt met aardgas. 
 
 

Drs. L.J.E. (Luc) Wolters (1970) studeerde geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. Hij voert als eenmanszaak een historisch 
bureau, Historie present (www.historiepresent.nl), dat 
(boek)publicaties, (archief)onderzoek en historische adviezen verzorgt. 
Hij schreef o.a. boeken over de historie van het openbaar vervoer in 
Limburg (2010), coöperaties in Roermond-Echt (2012) en 
dialectvereniging Veldeke (2016) alsmede biografische schetsen van de 
graven Adolph von Hompesch-Rürich (2012) en Ferdinand von 
Plettenberg (2012) en van Mgr. Jos Stassen (2016).  
Hij werkt als freelancer voor diverse opdrachtgevers, is conservator van 
het Limburgs Schutterij Museum en is o.a. eindredacteur van de SvR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorlopig programma voor het najaar van 2018: 
- 1 oktober: Jos Venner: De Beeldenstorm in Roermond (thema “Opstand” in kader maand van 

de geschiedenis).  
- ? oktober: Piet Schinck over Baron van Scherpenzeel-Heusch (in kasteel Vlodrop?). 
- 5 november: Funs Patelski: Limburgse verwantschappen 


