Het beplanten van mijnsteenbergen

Een veel voorkomende vraag, van de laat-

ste jaren, bij beplantingsmensen in het
voormalige mijngebied van de Provincie
Limburg is, wat kunnen wij planten met
goed succes op de mijnsteenbergen die

her en der in het Limburgse landschap
voorkomen?

Na mij hierover bij diverse Nederlandse
bekenden te hebben laten informeren,
bleek dat er hier in Nederland weinig over
bekend was. Ook de betreffende kennissen in België konden er weinig aan bij-

dragen om mijn kennis wat bij te spij-
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Het materiaal van deze mijnsteenbergen
bestaat, net als in Limburg, uit leisteen,
dit is zoals later bleek een groot verschil
met de mijnsteenbergen die voorkomen in

maar bij gebrek aan organische stoffen is
het stikstofbindend vermogen praktisch

de omgeving van Luik (België); daar bestaan deze bergen grotendeels uit mijn-

nihil.
Na 1965 werd deze berg niet meergebruikt

steen van een meer granietachtige samen-

stelling. Deze mijnsteen verweert bijna

als storplaats en tussen 1965 en 1967 werd
het plateau bovenop geëgaliseerd en wer-

geschikt voor beplanting.

bracht.

niet en is daardoor ook veel minder

mijnsteenbergen

in de omgeving

de

van

Roermond.

Mijn goede vriend Max Scheffler in Irresheim zette mij op het juiste spoor en gaf
mij enkele adressen in Duitsland die mij

zijn opgedaan met de beplanting van een

De door mij bezochte mijnsteenbergen
lagen vlak over de Duitse grens bij Wassenberg + 15 km. van Roermond.

ge-

mijnbouwkundige dienst in Aken, dat er
zo spoedig mogelijk zou worden begonnen met de beplantingen.

Ik wil hier beschrijven

Dit was speciaal van belang omdat de
samenstelling van deze mijnsteenbergen
gelijk is te stellen met de kwaliteit van onze
mijnsteenbergen in Limburg.

den de diverse hellingen op profiel

Direkt na deze werkzaamheden eiste de

Maar terug naar de beplanting van

keren.

veel verder brachten.

Het materiaal leisteen blijkt bij analyse
een hoog percentage kali te bevatten,

de ervaringen die

grote mijnsteenberg in het dorpje Millich,
genaamd de'Millicher Halde'.
De grote berg (Halde) werd in de jaren 1930
tot 1965 gevormd uit mijnsteen en andere
afvalstoffen die vrijkwamen bij kolenwin-

De eerste proeven, in 1967 begonnen met
het planten van wilgen en zwarte elzen,
waren geen doorslaand succes. De wilgen
sneuvelden allemaal door de hazen en konijnen en ook de zwarte elzen hadden ererg
veel van te lijden.

De oppervlakte van deze berg is + 35 ha.
bij een hoogte van 63 meter en met boven
een plateauvlakte van 8 ha.

In 1969 werd voor de eerste keer gebruik
gemaakt van balsempopulieren en wel van
de kruising van het populiereninstituut in
Geraardsbergen genaamd 45/54. (deze po-

ning op een diepte van + 600 meter.

pulier 45154 heeft nu een ofiiciele naam
gekregen en heet nu Columbia River...
Red.)
Deze beplanting werd een volledig succes.
Deze populieren groeien erg goed op deze
mijnsteenbergen, maar zijn ook door hun
oppervlakkige beworteling goed in staat
om de bovenlaag vast te houden.
Ten overvloede maken deze populieren

ook nog erg veel wortelopslag wat

nog

meer binding geeft aan deze hellingen.
Het is mooi om te zien hoe deze populieren zich op de dikwijls erg steile hellingen
handhaven.
Resumerend meen ik wel te mogen zeggen
dat deze balsempopulier erg goed geschikt
is als pionierbeplanting op deze mijnsteenbergen.

'Columbia Riuer' op de míjnsteenberg bij
Wassenberg.

Ook bij de enkele kilometers verderop gelegen 'Sophia Jacoba'mijn in Wassenberg,
wordt enkele jaren na het storten van de
mijnsteen reeds begonnen met het planten
van deze populieren en het is verbluffend
om te zien dat deze populieresoortzichzo
goed thuis voelt bij deze marginale omstandigheden.
O
69

