Mijn-erfgoed: wat de mijnen ons hebben nagelaten
door ir. Rob Smeets
op dinsdag 17 maart om 20.00 uur
in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.
2015 is het ‘Jaar van de Mijnen’. Het is vijftig jaar geleden dat Joop den Uyl in Heerlen de
sluiting van de Limburgse mijnen aankondigde. Dat betekende een enorme ingreep. Want de
steenkolenmijnbouw is in Zuid-Limburg een industrie van enorme betekenis geweest. Het
vormde zelfs een monocultuur. De mijnen boden aan velen werkgelegenheid, ze hebben voor
grote ingrepen in het landschap gezorgd maar hebben ook veel zelf gebouwd of laten bouwen.
Denk maar aan de mijngebouwen zelf, de kantoren, mijnwerkerswoningen, monumenten,
schachtwielen, mijnbergen, standbeelden etc. In de grote opschoning die plaatsvond, is
hiervan enorm veel verloren gegaan. Toch heeft een inventarisatie nog veel overblijfselen
kunnen traceren. Die vormen de ingrediënten voor een dit jaar te verschijnen boek.
De jonge architect Rob Smeets (25) houdt zijn lezing niet alleen over de inventarisatie. Hij zal
het complete verhaal over het rijke mijnverleden beknopt vertellen, met accenten op
stedenbouwkundige ontwikkelingen in Parkstad vóór en na de mijnsluiting. Daarbij komen
ook Simpelveld & Bocholtz apart aan bod, zoals met de overgebleven briketfabriek en het
spoortraject Landgraaf-Spekholzerheide-Simpelveld.
Ir. Rob Smeets (Heritage Revival) rondde een master architectuur aan de TU Eindhoven af en
volgde een postmaster Conservation of Monuments and Sites aan de Katholieke Universiteit
in Leuven. Daar heeft hij zich gericht op de restauratie en het behoud van industrieel erfgoed.
Als tijdelijk medewerker van Historisch Goud te Heerlen en de Stichting WIEL deed hij
onderzoek naar de bouwhistorie van de Limburgse mijnen.
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.
• Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz
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