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1 Welke informative is relevant

302 kaartbladcodes

Kaarten

9 Mijnzetels (Consessies)

- Domaniale

- Laura en Julia

- Neuprick mijnen

- Oranje Nassau

- SM Emma

- SM Hendrik

- SM Maurits

- SM Wilhelmina

- Willem-Sophia

(Deels onder Duits

grondgebied)

een

logisch

systeem



Coordinaatsystemen

Mijncoordinaten:

- Domaniale oud

- Domaniale nieuw

- Oranje Nassau

- Staatsmijnen

- Wilhelmina

- Willem-Sophie

- Neuprick

Nationale systemen

- Oude RD

- Nieuwe RD

- Duitse Gauss-Kruger

Alles omgerekend naar RD

- Omrekenformules zijn

bekend en geverifieerd

Hoogtes altijd al in NAP



Kaarten

- Drempelkaarten

- Hoofdgrondplan

- Laagplannen

- Top Carboon

- Hoogtelijnen

- Bovengrond

- Geologische

kaarten

- Overzichtskaarten

- Technische

kaarten

- Profielen

- Boorgegevens

- Diverse kaarten

 RHCL (archief Maastricht)

 TNO

 Geen copie van elkaar

 7000+ scans

Belangrijkste



De steenkolenmijn

Drempelkaarten

Hoofdgrondplan

Laagplan

Top Carboon



Meer inzicht in de mijn ondergronds
enkele voorbeelden

Animatie



Drempelkaarten

 Zichtbare schade aan oppervlakte

 131 kaarten



Top Karboon

 Bovenkant van de 

steenkoollagen

 Plafond van de 

ontginning



Hoofdgrondplan

 Infrastructuur

 Gangen

 Schachten

 Naar oppervlak (Dino)

 Tussen HGPen

 Naar ontginningen

 600 scans



Laagplannen

 Zoek- en verbindingsgangen

 Werkgangen

 Ontginningen (Panelen)

 NAP hoogte

 Separate hoogtelijnenkaarten

 Dikte steenkoollaag

 Samenstelling steenkool

 Jaar (en maand) van ontginning

 Hellingen

 Boringen

 750 kaarten



Laagcoderingen

 Iedere mijnzetel had zijn

eigen codering voor de 

steenkoollagen

 Geologisch Bureau had 

eigen codering over alle

mijnen heen

 G.B. 3 – G.B. 74

 Meerdere a/b en combi

lagen

 In totaal 105 G.B. lagen

 64 G.B. lagen zijn

ontgonnen



2 Totstandkoming van basiskaarten
Project Provincie Limburg

 7000+ scans geselecteerd tot 3000 bruikbare scans

 Verdeeld over RHCL en TNO archief. 

 Merendeel scans gegeorefereerd

 Foute scans 

 Foute georeferering

 Meerdere versies (Wij hebben laatste versie gekozen)

 Bestandsnamen nietszeggend

 Systematische naamgeving kaarten op indexen

 Laagcode (Drempel, GBXX, HGP)

 Mijnzetel (DM, LJ, MT, WS, EM, HK, ON, NP, WH

 Kaartsoort (A-H)

 Kaartcode (Heel divers)

 Bijvoorbeeld: GB24-WS-A-VII.jpg

 Samenvoegen tot totale kaarten



Kaartkeuze
Detailkaart (1:1000)

(Onze keuze voor vectorisatie)

Overzichtskaart (1:5000)

(Onze keuze voor totale kaart)



Probleem: 

Kaarten liggen over elkaar heen

Hiernaast: Laagplan GB24

Oplossing: Kaarten afknippen op 
kaartrand en consessiegrenzen



Overlappende kaartranden en consessie Overlappende ontginningen

Vrijheden van papier: 

Doortekenen op de kaartbladrand
Ontbrekende kaarten

GB24-MA-B-10-11-16-17 



Kaartdelen samengevoegd
 Randen van kaarten afgeknipt

 Top: Ontginningsdelen binnen

concessiegrenzen

 Bottom: Restkaartdelen om kaart netjes te

maken

 Ontbrekende kaartdelen genoteerd

 Overzichtskaarten gebruikt ipv detailkaarten

 Getiled en geconverteerd naar ECW

 Als webkaart beschikbaar via Gegevenshuis

 99% complete

 Kaarten

 1 Drempelkaart

 64 Hoofdgrondplannen

 64 Laagplannen



Voorbeeld
Database: 

- Consessiegrenzen

- Ligging gescande kaartuitsnedes

- Minder details dan de detailkaarten

Transportgang

-437.5 

m - NAP

Ontgonnen paneel

Juni 1950



Ingenieursburo Heitfeld-Schetelig GmbH uit Aken (IHS)

Risicokaarten op basis van beperkte modelen

3 Inzicht in de steenkoolontginning



Bij calamiteiten, lastig de originele kaarten te vinden



Database mijnenbouwwerken

(winning steenkoolmijn, wat ligt waar)

-Schachten

-Naam (txt)

-Consessie

-Ligging (point)

-Startdiepte

-Einddiepte

-Opmerking (txt)

-Laagplannen (winning steenkool)

-NAP punten (line, point)

-Consessie

-Ontgonnen laag

-Transportroutes (line -> area)

-Ontgonnen panelen (area)

-Jaar en maand

-Dikte

-Kwaliteit

-Helling-Hoofdgrondplan (Infrastructuur)

-Naam (txt)

-Consessie

-Verdieping

-Ligging gangen (line -> area)

-NAP punten (point)

-Top Karboon (Risico)

-Ligging (point)

-Boornummer

-AHN top karboon

-Drempelkaart (schade oppervlak)

-Ligging (line)

-Verplaatsingsgegevens



Pilot vectorisering

Oude ontginningen

Moderne ontginningen

Hoofdgrondplannen

Ontginningsgangen

Geen

1

2

3

4

5

6

7

Aantal ontgonnen

kolenlagen boven

elkaar


