
Biidrage tot de geschiedschriiving 
van het Kempens steenkoolbekken 

door G. D~FOIIN 

SAMENVATTING 

Na herrinnering cum de twee onvruchtbare borin
gen van t8C)8 komt de vennelJing van het aanboren 
op 2 augwtu.s 1901 van de eerste steenkoollaag ge
volgd cfoor uijf "anJ:lere lagen wCJPT'(]oor het Kempens 
steenkoolbekken ontdekt werd. De 14 andere borin
gen van de jaren 1901/ H)02 worden in overzicht 
ge no men. 

Volgt het verband tu.ssen de toen vigerende 
m1jnwertgeving en de rechten ingevolge uruchtbare 
boringen verkregen in veJ<band met 1u~t aanvragen 
om conœssie. 

De mijn.wetten van 5-6-19tt en van 24- t- 1958 
worden besprohen met betrekking tot de verdere 
conoessieverlening. 

Daarna volgt voor elke concessie, haar oorsprong 
m!?t p.a:nduiding der aanvragers en de verlangde 
oppervlakte, de wijzigingen ondergaan door de op

pervlakte van de concesste en door de concessie
houdencLe vennootschappen. 

INHALTSANGABE 

Der Ver/asser gibt zunachst einen kUI"Zen Ue,ber
bltck über die Au{schliesslUl.!J des Campine-Reviers. 
Nach zwei ergebnislosen Bohrungen im ]ahre 181)8 
wurd.e am 2. August 1901 Jas erste Floz ange
fahren. Hiem.uf wu.rden weitere {ün/ Floze ange
fahrern die zu.r Entdecku.ng des Campine-Reviers 
{ührten.. Weitere vierze?hn Bohrungen wurden in 
den ]ahren 1901 und 1902 niedergebracht. 

Hieran schliesst sich eine kune Betrachlu.ng der 
d,amals gültigen berggesetzlichen Bestimmungen 
und der Konzessionsrechte, die man mit einer 
er{ol:greichen Bo,hrung erwarb. 

Der Ver/asser behandelt die T eilung der Berecht
sam.e im Campi.n.e-Revier nach den Bestimmungen 
der Bergg'!?Setze uom s.6. 19ti und 24. ]amL.:Ir 1958. 

Für jedes Gruben{eld werden Antragsteller und 
die beanspruchts Flache sowie die spiiter in dieser 
Hinsicht eingetragenen Veri.i.nderungen angege,ben. 

RESUME 

Après un bref rappel des deux sondages infruc
tueux de t8C)8, suit celui de la recoupe, le 2 août 
1901, de la première couche de houille, suivie de 
c:inq autres, consti.tuant la clécow:;erte du bassin 
houiller de la Campine. Les 14 autres sondages des 
.années 1901/1902 sont passés en revue. 

Suit le rapport entre la législation minière en vi
gueut à. l'époque et les droits acquis à. la suite d'un 
sondage fructueux, quant aux de-mandes en ronces
sion. 

Les lois minières du 5-6-1911 et du. 24-1-1958 so'f11 
examinées en ce qui concerne l'octroi subséquent de 
concessions. 

Viennent e!ll.'luite-, pour chaque concession, son 
origine, avec indication des demandeurs et la sur
face' sollicitée-, les modifications subies par la su:per
{icie et par les sociétés concessionrw..ires. 

SUMMARY 

After a brie{ reminder of the two {ruitless bore
hales c'arried out in 18()8, comes an account of the 
encountering of the /irst coal sep.m, on Augwt 2nd 
1901, followed by 5 others, consti'tuting the dis
covery of the Campine coal basin. The other 14 
borehol12s of the years 1901 and 1902 are reviewed. 

Next cornes the relation between the mining 
legislation in for•ce at the- time and the· rights 
acquired as the resu~t of a successful boring, . with 
regard to applidations {or concessions. 

The mining laws of ]une s th 191 t and ]anuary 
24th 1958 are examined in connection with the sub
sequent gr.:tnting of concessions. 

There then fo!lows a.n account of the origin of 
each concession, information concerning the ap

plioa.nts and the surfac.e requested, the modifications 
in the area and the conœssionary companies. 
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DE ONTDEKKING 

De eerste vorser naar steenkool in ='Joord-België 
was dhr V. Putsage, koolmijndirecteur te Ciply, die 
met de medewerking van dhr J. Urban, ingenieur, 
en dhr E. Fiasse, ondernemer van boorwerken, in 
oktober 1897 te Lanaken een boring begon welke op 
10 november 1898 de diepte van 280,40 m bereikt 
had en kort nadien wegens het barsten der buizen 
stopgezet werd. 

Üp 16 december 18ç8 werd te Elen een boring 
in werking gesteld voor rekening van de Société 
Anonyme Je Recherche et d'Exploitation, vertegen
woordigd door Jhrn N. Deulin en André Dumont. 
Ze had op 15 december 1900 de diepte van 800 rn 
bereikt en werd enige Lijd laler in het Triasgesteente 
opgegeven. 

Nadat André Dumont de Nouvelle Société Ano
nyme de Recherche et d'Exploitation gesticht had, 
begon op 17 juni. 1901, te As, de vermaarde boring 
die op 2 augu.stus 1901 lussen Je Jiepkn vau 
541 ,00 en 542.20 rn een eerste koolTaag aanboorde 
gevolgd van vijf andcre respectievelijk op 10, 17, 

23 en 27 au gus tus en 13 september 190 1. 

Deze boring draagt het nummer 1 in de officiële 
lijst ; de twee vorig·e werden nadien ingelast onder 
de nummers 43 en 3 1. 

Dezelfde Nouvelle Société Anonyme de Recher
che et d'Exploitation begon op 24 ol<toher 1901 de 
boring' nr 2, insgelijks te As, ongeveer anderhalve 
kilometer ten zuid-westen len opzichte der voor
gaande, op 1 november de n'' 3 te Üpglahbeek. on
geveer anderhalve kilometer noord-oostwaarts ten 
opzicht.e der eerste en op 22 november de n• 4 te 
Genk-Waterschei. 

Anderzijds zette de Syndicat de Charbonnages 
Liégeois, vertegenwoordigd door dhr F. Durieu, di
recteur der stccnkoolmijn Patience-Beaujonc en diu 
P . Habets, directeur ·der steenkoo!mijn Espérance 
et I3onne Portune, op t6 december 1901 de boring 
n : 5 te Üpglabbeek-Kallenberg en kort nadien de 
nr 6 te Üpglabbeek-Louwel in werking. 

Hierop verplaatste de Nouvelle Société Anonyme 
de Recherche et d'Exploitation haar bedrijvigheid 
westwaarts door, op 12 december 1901 de boring 
nr 7 te Houthalen te ondernernen terwij] van wege 
de N. V. John Cockerill op de ti' ·derzelfde maand 
de nr 8 te As, in februari 19012 de nr 9 te Opglab
b eek en op 14 november 1902 de nr 10 te \Vijs
hagen-Dondersla.g hegonnen. 

lnmiddels waren op 4 januari 1902. de nr 11 te 
Mechelen-aan -Maas door baron de Pitteurs-Hie
gacrts en op 17 januari de n r 12 tc Genk-Gelieren 
door de Société Anonyme Limbourgeoise de Recher
ches et d'Exploitation minières in bedrijf gesteld. 

De 2.4" d erzelfde maand was nogmaals de Nou
veiie Société Anonyme de Recherche et d'Exploita
tion aan de slag met de n'· 13 te Genk-Zwartberg. 

---

Üp 29 maart 1902 noteerde men de nr 14 te 
Meeuwen-Eikenberg van wege de grondeigenaars 
Masy, Wittouck en Thorn en op 1 april de n• 15 te 
Genk-Winterslag voor de Société Anonyme Char
bonnière Limbourg'eoise. 

Tijdens het oveTige van het jaar 1902 werden er 
nog- 25 andere horingen uitgevoerd, waarvan de 
meest wcstwaartse gelegen is nabij Lier. Einde 1903 
was hun aantal tot 60 geslegen. ; daarna werden ze 
schaarser. Niet allen waren even vruchthaar ge
weest: sommigc onder hen hadden weinig of niets 
op·geleverd. 

DE WETGEVING 

De toen vigerende mijnwet van 2.1 april t8to ge
wijzigd door die van 2 mei 1837 gaf aan de eigenaar 
wiens bezitting een uilgeslrektheid vertoonde welke 
als voldoende werd g·eoordeeld voor een reg·elmatig'e 
en winstgevende ontginning, de voorkeur hij het toe
kennen van een nieuwe concessie indien hij kon 
aantonen over de nodige midd.elen te beschikken 
om de werken te ondernemen en te leidcn volgens 
de wcllelüke voorschriften. 

Hetzelfde gold indien zulk bovengronds gebied 
toebehoorde aan meerdere in vennootschap gegroe
peerde eigenaars, die dezelfde waarborgen van be
kwaamheid boden. 

Nochtans mocht de regering van ·voorgaande re
gels afwijken in de gevallen waarin de eit:(enaars 
van de bovengrond zich in mededinging zouden be
vinden met de ontdekker. 

Men kon echter d e ontginning van het zopas ont
dekte hekken niet inzien tenzij door middel van 
concessies van minstens enige duizenden hectarcn 
en met invesleringen van meerdere miljoenen frank 
per concessie. 

V ennnootschappen van bezitters van aaneenge
sloten eigendommen met een dergelijke uitgestrekt
heid en die daarhij over de vereistc financiële mid
delen zouden beschikken, waren niet denkhaar zan
der te spreken over hun technische bekwaamheid 
om dergelijkc grootondernemingen te leiden. 

Anderzijds waren degenen die gelijktijdig aan
spraak maakten op de tite! van ontdekker zeer taJ
rijk : eike vruchtbare boring werd door hen ais een 
afzonderlijke ontdekking beschouwd met aanspraak 
op een concessie van 1.000 tot 3.000 hectare, hetgeen 
noga] veel was verg'eleken met de Duitse mijnwet 
van l4 juni 1865 die iets meer dan 200 hectare per 
boring toel<ende. 

Daarenboven vcrtoonde de wetgeving van 1810/ 
1837 een belangrijke leemte : terwijl de regering 
enkel een concessie mocht toestaan n a langdurige 
en ingewikkelde pleegvormen waarbij de toe
komstige concessiehouder strenge waarborgen m.oest 
lev.eren, kon, na het hekomen van de concessie, 
deze zonder machtiging van overheidswege verkocht 
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CONCESSIE 
WINTERSLAG-GENCK-SUTENDAEL 

3-11-1906 - Koninklijk besluit waarbij onder de 
benamin.g « Concessie Genck-Sutendael ) een ge
bied van on geveer 3 .8oo ha geconcedeerd wordt 
aan: t) a) dhr. Evence Coppée; b) dhr. Alfred 
Orban ; c) dhr. Raoul Warocqué ; 2) de Société 
minière de Pitteurs-Hiegaerts & C'. 

Deze concessie is het gevolg van drie aan.vragen : 
t) 27-2-1902 - Coppée, Orban en Warocqué, 

handelend in hoedanighcid van beheerders van de 
Société Anonyme Limbourgeoise de Recherches et 
d'Exploitations minières - t -472 ha 85 a. 

2) 26-4-·1902 - dezelf.den - 1.504 ha 72 a. 
3) 27-2-1902 - a) dhr. Léon de Pitteurs-Hie

gaerts ; b) dhr. Armand de Pitteurs-Hiegaerts ; c) 
dhr. Henri de Pitteurs-Hiegaerts ; d) dhr. baron 
Vanden Bossche; e) Mevr. de Paul de Barchi
fontaine douairière de M. le baron de Cartier 
d'Yves ; dewelke vijf aanvragers op. 28-12-1904 zich 
verenigden in de Société en n()m collectrf ·de Pit
teurs-Hiegacrts & Co - 1.930 ha 50 a. 

T ota al voor de drie aanvragen : 4.908 ha 07 a. 
31-7-1909 - Koninklijk besluit waarbij een uit

breiding van on.gevcer 173 ha van de Concessie 
Genck-Sutendael verleend wordt aan de N.V. 
Charb()nnages de Ressaix, Leval, Péronne. Sainte
Aldegonde et Genck (3.800 + 173 = 3·973 ha). 

2o-4-1912 - Koninklijk besluit waarbij een rui
ling gemachtigd wordt tussen de Concessie André 
Dum()nt-sous-Asch en de Concessie Genck-Suten
dael en waarbij de oppervlakte van 3·973 ha terug
gebracht wordt tol 3.963 ha. 

23-11-1912 - Koninklijk besluit waarbij onder 
de benaming « Concessie Winterslag » een opper
vlakte van ongeveer 960 ha le nemen in de Concessie 
Genck-Sutcndael ais afzonderlijke concessic inge
steld wordt en waarbij tevens de N.V. Charb()nna
ges de Ressaix. Leval. Péronne, Sainte-Aldegonde et 
Genck gemachtigd wordt de alzo ingestelde conces
sie in te brengen in een onder de benaming van 
S.A. des Charbonnages de Winterslag op tc rich
ten vennootschap. 

(Blijft voor Genck-Sutendael : 3.963 - 960 = 
3.003 ha). 

30-tt-1913 - Stichting van de S.A. des Char
bonnages de Winterslag. 

5-10-1931 - Koninklijk besluit waarbij de S.A. 
des Charbonnages de Ressaix, Leval, Péronne, 
Sainte-Aldegonde et Genck en de N.V. Charbon
nages de Winterslag gemachtigd worden hun con
cessies te herenigen (3.003 + 960 = 3.963 ha). 

28-3-1962 - Koninklijk besluit waarbij de N.V. 
Participations Industrielles de Winterslag, voorheen 
N.V. Charbonnages de Winterslag, gemachtigd 
wordt de Concessie Winterslag-Genck-Sutendael af 
te slaan aan de N.V. Société Métallurgique d'Espé
rance-Longdoz. 

-------

CONCESSIE BEERINGEN-COURSEL 

26-tt-1906. -- Koninklijk besluit waarbij onder 
de benaming « Concessie Beeringen-Coursel :. een 
gcbied van ongevecr 4-950 ha geconcedeerd wordt 
aan : t) de Société Campinoise de Recherches et 
d'Exploitation de houill~ ; 2) de Société Anonyme 
de Recherches minières dans la Campine Limbour
geoise; 3) de Société Anonyme des· Charknna
ges des Propriétaires de Coursel-Heusden. 

Deze C()nCessie is het gevolg van vier aanvragen : 
t) 13-12-19<>2 - Société Campinoise de Recher

ches et d'Exploitation de houille - 3.195 ha 70 a ; 
2) 13-1-1903 - Société Anonyme de Recher

ches minières dans la Campine Limbourgeoise -
2.326 ha 85 a ; 

3) 15<H903 - Société Anonyme minière du 
Nord-Est Belge - 4-257 ha 59 a (tijdens het onder
zoek heeft deze vennoolschap haar rechten afgestaan 
aan de drie andere aanvragende vennootschappen) ; 

4) 11-4-1903 - de Société An()nyme des Char
bonnages des Pmpriétaires de Coursel-Heusden -
2.815 ha oo a. 

Totaal voorde vier aanvragcn: 12.595 ha 14 a. 
23-2-1907 - Stichting van de N.V. Charbonna

ges de Beeringen. 
6-4-1954 - Koninldijk besluit waarbij een uit

breiding van ongeveer 321 ha van de Concessie 
Beeringen-Coursel verleend wordt (4.950 + 321 = 
5.271 ha). 

15-4-1959 - Koninklijk besluit tot verpachting 
aan de N.V. Kolenmijnen van Beeringen van een 
deel der Concessie O()slham-Quaedmechelen. 

VERENIGDE CONCESSIES 
SAINTE-BARBE EN GUILLAUME LAMBERT 

29-tt-1906 - Koninklijk bcsluit waarbij onder 
de benaming « Concessie Sainte-Barbe » een gebied 
van ongeveer 2.170 ha geconcedeerd wordt aan : 
1) de Société Anonyme des Charbonnages du Nord 
de la Belgique ; 2) de Société Civile l'Oeteren. 

Deze concessie is het gevolg van .Jrie aanvragen : 
t) 14-7-1902 - S.A. des Charbonnages du 

Nord de la Belgique - t .570 ha 70 a ; 
2) 10-to-1902 - dezelfde - 1.614 ha oo a; 
3) 2-6-1903 - Société Civile de Recherches 

I'Oeteren - 1.274 ha oo a. 
T ota al voor de drie aanvragen : 4-458 ha 70 a. 
29-11 -1906 - Koninklijk besluit waarbij onder 

de benaming « Concessie Guillaume Lambert » een 
gebied van ()ngeveer 2.740 ha geconcedeerd wordt 
aan: 1) de S.A. des Exploitants et Propriétaires 
Réunis pour exploitali()ns minières dans le NOi'd de 
la Belgique ; 2) de S.A. des Charbonnages de la 
Meuse ; 3) de Société ·des Propriétaires Unis pour 
la Recherche et l'Exploitation houillère en Belgi
que. 

Deze concessie is het gevolg van drie aanvragen : 
1) 20-8-1902 - S.A. des Exploitants et Pro-
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priétaires Réunis· pour explorations minières dans le 
Nord de la Belgique - 3.021 ha 50 a; 

2) 3-12-1902 - S.A. des Charbonnages de la 
Meuse - 1.624 ha 47 a ; 

3) 28-2-1903 - S.A. des Propriétaires unis pour 
la Recherche et l'Exploitation houillère en Belgique 
- 2.182 ha 94 a. 

Totaal voorde drie aanvragen: 6.828 ha 91 a. 
22-6-1907 - Stichting van de N.V. Charbon

nages Limbourg-Meuse, concessiehoudstcr van de 
twee aa.npalende. doch afzonderlijke, Concessie 
Sainte-Barbe en Concessie Guillaume Lambert. 

20-5-1919 - Koninklijk besluit waarbij de N.V. 
Charbonnages Lmbourg-Meuse gemachligd wordt 
haar twee concessies le verenigen onde1 de bena
ming « Verenigde Concessies Sainte-Barbe en Guil
laume Lambert> voor een oppervlakle van 4.910 ha 
(2.170 f- 2.740). 

20-12-1941 - Besluit van de Secretaris-Gene
raal van het Minislerie van Economische Zaken 
waarbij aan de N.V Charbonnages Limbourg
Meuse een uithreiding van concessie van ongeveer 
53 ha verleend wordt (4.910 + 53 - 4.963 ha). 

Dit besluit genomen in oorlogstijd, werd gehand
haafd bij Regentsbesluit van 14-2-1946. lngevolge 
deze uithreiding wordt de oostelijke grens van de 
concessie, voorheen gevormd door de linker oever 
van de Maas, verlegd tot de rijksgrens zijnde de 
thalweg van de stroom. 

5-1-1952 - Koninklijk bcsluil waarbij aan de 
f\'.V. Charbonnages Limbourg-Meuse een uitbrei
ding van concessie van ongeveer 445 ha vedeend 
wordt (4.963 + 445 = 5.408 ha). 

12-7- 1952 - Wet tot goedkeuring van het ver
drag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk 
der Nederlanden, ondertekend le Brussel, de 23- 1 o-
1950, waarbij een ontginningsgrens wordt vastge
steld vuor de langs de Maas aan beide zijden van de 
grens gelegen steenkoolmijnen. 

8- to-1952 - Koninklijk besluit: de oostelijke 
grens van de Concessie Sainte-Barbe en Guillaume 
Lambert. tot dan toe gevormd door de rijksgrens, 
wordt vervangen door het tracé vastgesteld in hel 
verdrag van 23-10-1950. 

CONCESSIE HOUTHAELEN 

6 11- 191 L - Koninklijk besluit waarbij onder de 
benaming « Conccssie Houthaelen > een gebied van 
ongeveer 3.250 ha geconcedeerd wordt aan : 1) de 
Société Anonyme de Recherches et d'Exploitation 
Eelen-Asch; 2) de Société Civile Dury, Smits et 
Piette ; 3) de Société Civile Huwart-Dumont, Ba
ron Léon de Pitteurs de Buddingen ct Alex Doreye. 

Deze concessie is het gevolg van drie aanvragen : 
1) 17-1.-1902 - Nouvelle Société Anonyme de 

Recherches et d'Exploitation, waarvan de rechten op 
15-10-1903 overgenomen wcrden door de S.A. de 
Recherches el d'Exploitation Eclcn-Asch 2.883 ha 
78 a; 

2) 25-6-1902 - Société Anonyme Limbour· 
geoise, waarvan de rcchten op 21-1 1-1<)06 overgcno
men werden door de Société Civile Dury, Smits et 
Piette - 1.709 ha 93 a; 

3) 11-5-1903 - Société Anonyme des Charbon
nages des Propriétaires de Houthaelen, waarvan ·de 
rechten op 18-10-1906 overgenomen werden door de 
Société Civile Ed. Huwarl-Dumont, Baron Léon de 
Pitteurs de Buddingen et Alex Doreye - 4.263 ha 
21 a. 

T otaal voor de drie aanvragen : 8.856 ha 92 a. 
9-8-1920 - Koninklijk hesluit waarbij voor

noemde concessiehoudcrs gemachtigd worden hun 
conces3ie ar te staan aan een op te richten vennoot
schap met name de S.A. des Charbonnages de 
Houthaelen. 

27-7-1923 - Stichting van de S.A. des Char
bonnages de Houthaelen. 

CONCESSIE OOSTHAM4 QUAEDMECH&LEN 
12-7-1924 - Koninklijk bcsluit waarbij een ge

bied van ongeveer 3.640 ha onder de benaming 
« Concessie Üostham-Quaedmechelen » geconce
deerd wordt aan de N.V. Kempische Vennootschap 
tot Bevordering der Mijnnijverheid. 

Deze conccssie is het gevolg van de aanvraag van 
21-6-1913 voor dezelfde oppervlaf<te. 

15-4-1959 - Koninkli;k besluit waarbij een deel 
van de Conccssie Ooslham-Quaedmechelen ver
pacht wordt aan de N.V. Kolenmijnen van Beerin
gen. 

CONCESSŒ NEEROETEREN-ROTEM 
20 8- 1947 - Koninklijk besluit waarbij cen ge

bied van ongeveer 2.795 ha, onder de henaming 
« Concessic Neeroeteren-Rotem » geconcedeerd 
wordt aan de Samenwerkende Vennootschap voor 
Prospectie en Üntginning. 

Deze conce>sie is het gevolg van de aanvraag 
van 26-1-1946 voor 3.724 ha. 

De Samenwerkendc Vennootschap voor Prospec
tie en Üntginning werd op 1-10-1947 omgevormd 
in Naamloze Vennootschap voor Prospectie en 
Üntginning dewelke nadien de naam kreeg van 
Steenkolenmijn van Noord-Oost Limburg, N.V. 

IŒMPENSE STAA TSCONCESSIE 
3-8- tg6o - Koninklijk besluil waarbij een gebied 

van ongeveer 49.1 72 ha, onder de b enaming « Kem
pense Staatsconcessie > geconcedeerd wordt aan de 
Staat. 

Deze concessie is hct gevolg van de aanvraag van 
14- 1- 1959 voor 345.802 ha. 

\i\leinig belangrijkr delen ervan werden tot nu 
toe verpacht aan vier naburige mijnen, te weten : 
1) N.V. Kolenrnijnen vun Houthalen; 2) N.V. 
Cockerill-Ougrée ; 3) N.V. Société Métallurgique 
d'Espérance Longdoz ; 4) N.V. Kolenmijnen Lim
burg-Maas. 

Hasselt, maart 19{53. 
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TOELICHTING BIJ DE KAART 

Het ruitenstelsel stemt overeen met de randen van de bladen der stafkaart op schaal 1/10.000, met aanduiding 
van de titelnummers dezer bladen. 

Acht punten, genummerd van I tot VIII bepalen de buitenomtrek zowel van het bekken als van de Kempense 
Staatsconcessie. Ze worden ais volgt verbonden : 

l) een rcchte van de kerktoren van Meerhout, punt 1, tot de kerktoren van Olmen, punt II ; 2) een rechte ver
trekkende van punt II, lopende over de toren van de Sinte Catharinakerk te Maaseik en verlengd tot haar snijpunt 
met de rijksgrens (thalweg van de Maas), punt III; 3) deze rijksgrens (thalweg) van punt I1I tot punt 152 van de 
ontginningsgrens onder de Maas, punt IV; 4) deze ontginningsgrens van punt IV tot haar punt 64a, punl V; 5) 
de rijksgrens (thalweg van de Maas) van punt V tot haar snijpunt met de breedtegraad lopende over de toren van 
de Sint Kwintenskerk te Hasselt, punt VI; 6) deze breedtcgraad van punt VI tot genoemde kerktoren, punt VII; 
7) een rechte van punt VII tot de kerktoren van Klein-Vorst, punt VIII; 8) een rechte van punt VIII tot punt 1, 
vertrekpunt. 

Voor het bepalen van de oppervlakte van de Kempense Staatsconcessie dienen van voorgaande veelhoek afge
trokken te worden de voorheen geconcedeerde oppervlakten, die in drie gebieden ingedeeld worden : een westelijk 
gebied met 20 knikpunten, een centraal gebied met 16 knikpunten en een oostelijk gebied met 14 knikpunten, hetzij 
sarnen 50 knikpunten, die ais volgt met de punten van de bestaande concessies samenvallen : 

Het westelijk gebied begint met punt 1, noord-west:hoek A van Oostham-Quaedmechelen en eindigt met punt 20, 
zuid-westhoek D derzelfde concessie en tevens punt VIII van de buitenomtrek (kerktoren van Klein-Vorst); 

Het centraal gebied begint met punt 21, punt F' op de westergrens van «des Liégeois» en eindigt met punt 36, 
punt L' op dezelfde grens dezer concessie; 

Het oostelijk gebied begint met punt 37, noord-westhoek M van Neeroeteren-Rotem en eindigt met punt 50, 
punt G van dezelfde concessie. 

Wat na aftrek van deze reeds eerder geconcedeerde oppervlakten overblijft ais Staatsconcessie is op de kaart ge
arceerd ( zowel enkele ais gekruiste arceringen). 

De blauwe zones van de kaart gevoegd bij de wet van 24 januari 1958 zijn met kruisarceringen voorgesteld. 
Om de andere (eenvoudig schuin gearceerde) delen van zijn concessie te mogen afstaan zal de Staat eerst een 

nieuwe wet door de Kamers moeten lateil stemmen. 
Men zal bemerken dat het noordelijk deel van de Re:;erve A der wet van 1911 buiten de Kempense Staatscon

cessie valt. 
De noordelijke delen van de Reserves B en C (eenv)udig schuin gearceerd) vallen in de Staatsconcessie doch 

mogen voorlopig niet voor ontginning aan naburige mijncn afgestaan worden. 
Het voor ontginning overdragen van de gekruist ge~rceerde delen van de Kempense Staatsconcessie aan nabu· 

rige mijnen kan geschieden, hetzij door verpachting, hetzij door afstand tegen aandelen in de vennootschappen. 


