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Sigrano. In die fabriek zouden tachtig mijn-
werkers worden geplaatst. Zij waren echter 
niet de eersten die het pure ‘zilver uit de 
grond’ gingen exploiteren.

Zuiver
Sinds mensenheugenis is het zilverzand uit 
de bodem van Heerlerheide en omgeving al 
bekend om zijn zuiverheid. Je hoeft er bij wijze 
van spreken maar een schop in de grond te 
doen en je stuit op het pure, heldere witte 
goedje dat in schril contrast staat met de delf- 
stof die de eerste 75 jaar van de twintigste 
eeuw een stuk dieper uit de ondergrond 
werd gehaald. Het zilverzand was al eeuwen 
in gebruik als schuurmiddel voor de pannen 
of als vulling voor de kwispedoor, een 
ouderwets potje om in te spugen. Het zand 
bewees verder zijn nut voor de reiniging van 
de meestal houten vloeren in de woningen 
of voor het drogen van de inkt op het papier 

Op 11 mei 1950 maakte het Limburgs Dagblad 
melding van een belangrijke nieuwe industrie: 
de zilverzandwinning in Schrieversheide. De 
Amsterdamse NV Conifex kocht een terrein 
van twee hectare van de gemeente voor 
17.000 gulden en mocht uit de Heerlense 
bodem het felbegeerde ‘zilver in de grond’ 
gaan winnen. Rond diezelfde tijd krijgen ook 
de Oranje-Nassaumijnen een vergunning om 
kwartszand te gaan delven op een terrein 
met een oppervlakte van wel honderd  
hectare in de buurt van hun steenkolenmijn 
de Oranje Nassau IV. In de onmiddellijke 
omgeving zouden zilverzandverwerkende 
industrieën moeten komen. De Oranje-
Nassaugroep bouwde een fabriek om het 
zand te veredelen, ondergebracht in de NV 

Links – Bij de ON IV begon de zilverzandwinning in 
1951. Rechts – Volop aan het werk in de groeve van 
Beaujean, ca. 1950.
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Vroeger

Door Roelof Braad, stadshistoricus bij Rijckheyt, 
centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen.
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water naar en door de zanden sijpelde,  
zijn deze zandlagen min of meer schoon-
gespoeld. Het zure water loste de aanwezige 
verontreinigingen op en voerde ze af. Zo 
ontstonden de uit vrijwel puur siliciumoxide 
(Si02) opgebouwde dikke lagen zilverzand. 
Tussen Heerlen en Brunssum liggen deze 
spierwitte zandlagen vlak onder het maaiveld.
Aan het begin van de twintigste eeuw wordt 
het zuivere witte goedje uit Heerlerheide een 
meer begeerd object. De industrialisatie was 
aan het einde van de negentiende eeuw 
goed op gang gekomen en glas- en gloei-
lampfabrieken konden het zuivere zilverzand 
als grondstof gebruiken. Maar ook bij de 
productie van emaille, glazuur, vuurvaste 
materialen, lijm, verf, lak, kunststof en rubber 
blijkt het pure Hedsjer zilverzand onmisbaar. 
Ook deed het zilverzand dienst als stukadoor- 
zand bij de bouw van de vele woningen voor 
de mijnwerkers uit binnen- en buitenland. 

Zanddelvers
Toen na de oprichting in 1903 de Dienst der 
Rijksopsporing van Delfstoffen (later het 
Geologisch Bureau genoemd) de ondergrond 
van het zuidelijk en oostelijk deel van 
Nederland goed in kaart bracht, bleek dat 
de voorraad puur zilverzand vlak onder het 
maaiveld in de bodem enorm groot was. 
Meteen zagen verschillende ondernemers er 
brood in. Bij de eerste aanvragen ontdekken 
we bekende namen uit Heerlerheide: 
Beaujean, Voncken, Sijstermans, Mertens en 
Quaedvlieg. Deze ondernemers hadden de 
wind mee toen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
de Philips glasfabriek in Eindhoven voor de 
productie van lampenglas geen zilverzand 
meer uit België kon betrekken en net het 
mijnspoor naar de Oranje Nassau III was 
aangelegd. Vooral de zilverzanddelver van het 
eerste uur, Beaujean, leverde met paard en 
wagen grote hoeveelheden voor transport 

van de secretaris van de schepenbank of  
van de rentmeesters van adellijke huizen.  
De Hedsjer – uit Heerlerheide – handelaren 
trokken rond in de wijde omgeving met zakjes 
en mandjes van dit edele goedje in hun ‘kükes- 
kroam’ of hondenkar om zo wat extra brood 
op de plank te hebben. Veel bracht het niet 
op: één merk [=2½ cent] voor ’n mandje.

Grondstof
Miljoenen jaren geleden, in het Mioceen, 
was Limburg een tropische kust, waar fijn 
helder wit zand werd afgezet. Doordat er 
vanuit bovenliggende bruinkoollagen zuur 

Links – Gelijk met het afgraven van bruinkool begon 
in Heerlerheide ook de zilverzandwinning. Hier een 
impressie van de groeve Carisborg midden jaren 1950. 
Rechts – Dhr. Jos Beaujean bij het verladen van zilver-
zand in een spoorwegwagon aan de Parallelweg in 
Heerlen in november 1959. 
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Links – Begin zestigerjaren kregen de vrachtwagens 
vierwielaandrijving waardoor ze de groeves in konden 
rijden om het zand te laden. Rechts – De zilverzand-
groeve bij Versiliënbosch in 1988. Uiterst rechts – De zand-
zuiveringsinstallatie van Sigrano, 2007.

Nog drie bedrijven zijn actief met het winnen 
van het pure zilverzand. Wat er met de grote 
ontstane meren die er op dit moment nog 
zijn verder zal gebeuren, is onduidelijk. Een 
deel zal wel opgevuld worden. Mogelijk krijgt 
het gebied rond het meer van de Sigrano-
groeve de bestemming van recreatiegebied 
na het beëindigen van de concessie. Maar 
hoe lang de Parkstedelingen nog moeten 
wachten voor ze kunnen vertoeven aan de 
rand van het zandmeer is nog de vraag … 
Of wordt het gebied ook hier misschien toch 
weer ‘puur natuur’?

naar Eindhoven bij de mijn af. In die tijd 
meldden ook de Maastrichtse porselein-
fabrieken zich als vaste afnemer.

Handwerk
Voor de Tweede Wereldoorlog werkten in  
de groeves voornamelijk landarbeiders. Ze 
kwamen in de groeve voor en na de oogst om 
geld te verdienen voor de winter. Alles was 
nog handwerk. De paardenkar werd gevuld 
met de platte schop, typisch voor deze streek 
met onderaan een gebogen steel. Met elkaar 
schepte men zo’n tien ton per dag op de 
paardenkarren. Als men in z’n eigen, rustige 
tempo schepte, dan kon dat gerust een hele 
dag. Pas eind jaren dertig doet de vrachtauto 
zijn intrede.

Kristalglas
De grote bloeifase kwam in de jaren vijftig en 
zestig. Begin jaren vijftig worden behoorlijk 

wat nieuwe concessies afgegeven voor het 
winnen van de zilveren schat uit de Hedsjer 
bodem. Pas dan doen ook de baggermachine 
en de transportband hun intrede en later 
ook zuiveringsinstallaties om ook de laatste 
restjes verontreiniging weg te spoelen.
Het zand was in die tijd vooral gewild voor de 
productie van kristalglas. Dat wordt gemaakt 
met 70% zilverzand. Door de goede kwaliteit 
ervan kreeg men een perfect eindproduct. 
Toen eind jaren zestig dit product voor 
geslepen ornamenten en kroonluchters in  
de woning door het ambachtelijk blazen en 
slijpen te duur werd en het ook uit de mode 
raakte, verdween de kristalindustrie nagenoeg 
geheel. Maar het blijkt dat het zilverzand  
uit Heerlerheide zo zuiver en puur is dat het 
als een belangrijke grondstof voor allerlei 
hightech zaken, van microchips tot aan 
onderdelen van de ‘spaceshuttle’ toe, niet 
gemist kan worden.




