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Beringen-Mijn kent ruwweg twee ruimte-
lijke onderdelen namelijk de Be-mine site 
met beschermd mijnpatrimonium en de 
cités en het mijnlandschap errond. Door de 
overheid wordt er hard gewerkt om van de 
mijnsite een wervende werk- en toeristi-
sche plek te maken. Heel wat middelen en 
aandacht gaan daarvoor naar be-MINE. Het 
ondersteunend patrimonium in de vorm 
van de cités en de openbare gebouwen 
rond de mijn krijgt minder aandacht. Zo 
ontstond er een kloof tussen beiden. On-
danks verschillende economische en re-
creatieve (herstel)initiatieven op Be-MINE 
komen de oude en nieuwe cités moeilijk op 
dezelfde kruissnelheid. 

Het masterplan heeft de ambitie om het 
evenwicht, waar mogelijk, terug in balans 
te brengen. Het legt daarvoor de focus op 
de cités en het buurtleven in en rond de 
mijn. Het plan wordt gedragen door een 
integratie van verschillende disciplines (wo-
nen, erfgoed, mobiliteit, toerisme en sport) 
en tracht bestaande initiatieven en plannen 
ondersteunend te kaderen. Het masterplan 
voorziet voorstellen in de publieke ruimte, 
maar ook in de verbetering van de private 
ruimte en de soms troebele grens tussen 
beiden. Het verbeteren van de bestaande 
woonkwaliteit zet in op het nog resterende 
mijn- en citépatrimonium en de overkoe-
pelende tuinwijk-gedachte die, jammer 
genoeg, doorheen de tijd wat verloren is 
gegaan.

OPDRACHT

Foto 1. Het buurtleven van de cités tijdens de actieve mijnperiode.

Ambitie

Uiteraard is dit masterplan geen top-down 
document en werd, zoals u zal lezen, voor 
de uitwering nauw samengewerkt met sta-
keholders en bewoners. 
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Waarom dit masterplan? 

OPDRACHT

Foto 2.  Luchtbeeld Beringen Mijn.

In de initiële offertevraag opperde de stad 
Beringen volgende ambities met dit mas-
terplan:

•	 Het masterplan is bedoeld als be-
leidskader (meerjarig beleidsplan 
2020 – 2025);

•	 Er is nood aan een strategische lan-
ge termijn visie gekoppeld aan een 
Plan Van Aanpak. De actielijst en 
de rol van de stad en andere part-
ners hierin (publiek en/of privaat) 
is daar onderdeel van; 

•	 Er is nood aan een integrale bena-
dering op vlak van mobiliteit, erf-
goed, sport, toerisme... ;

•	 Er is behoefte aan een gedragen 
ruimtelijke visie als basis voor he-
raanleg van publieke ruimte;

•	 Er is behoefte aan een toekomst-
perspectief.  

Beringen-Mijn, en in het bijzonder be-MI-
NE, is in volle ontwikkeling. De Stad Berin-
gen wil met dit masterplan ook voor de 
omgeving rond de Be-MINE een antwoord 
bieden op diverse ruimtelijke vraagstukken 
zoals de herbestemming van de Mozaïek-
school, het verbeteren van het verouderd 
woningpatrimonium, de zorg om een alge-
mene beeldkwaliteit en de erfgoedwaarde 
van de citéwijken, de verkeersveiligheid 
langs en op de Koolmijnlaan, het imago en 
de herwaardering van het Mijnstadion, het 
parkeerbeleid in de wijk… Na een zekere 
ad hoc benadering van eerdere publieke 
en private initiatieven, is er nood aan een 
kaderende citévisie. Deze studie vormt 
daartoe de aanzet en vormt de basis voor 
verdere realisaties in het publiek en private 
domein, de infrastructuur, de ontginning 
van kanslocaties zoals het Mijnstadion en 
de vage gronden rond het Kolenspoor… en 
de afstemming van een doelgericht beleid 
op vlak van wonen, mobiliteit, grond- en 
pandenbeheer, subsidies, erfgoed…



7

Het team Stramien – Endeavour – Vectris, 
werkten tussen 2019-2020, in nauwe sa-
menwerking met de Stad Beringen en ver-
schillende externe partners, aan dit mas-
terplan voor de mijncités. De complexiteit 
en omvang van deze opdracht vroeg de sa-
menwerking van verschillende initiatiefne-
mers, partners en belanghebbenden. Door 
de sterke mix van expertises in participatie 
en communicatie, stedenbouw, ontwerp 
publiek domein, mobiliteit, klimaatbesten-
dig ontwerpen en participatie kon het team 
dit toekomstbestendig beleidskader op 
een geïntegreerde manier aanpakken. Het 
onderzoek van de verkeersproblematiek en 
het parkeren nam het studiebureau Vectris 
op zich, met hun jaren lange expertise in 
het vak hebben ze hun visie onderbouwd, 
dit ondersteund met tellingen en observa-
ties op terrein. 

Samen met Endeavour werd een co-crea-
tief proces opgestart dat de verschillende 
stemmen in de cités waaronder bewoners, 
verenigingen, stadsdiensten, bedrijven… 
een stem gaven. Tegelijkertijd werd een 
breed begrippenkader en draagvlak op-
gebouwd. Door verschillende onderzoek-
stechnieken te combineren (experten 
workshops, bewonersavonden, veldwerk-
observaties, diepte-interviews met experts 
en sleutelfiguren…) zijn we te weten te ko-
men wat er in de cités leeft en hoe de stad 
hier best op inspeelt. Door deze elementen 
steeds duidelijk in aparte bundels te ver-
werken en voldoende tijd te nemen voor 
het proces, werd er niet alleen gebouwd 
aan visueel aantrekkelijke verslaggeving en 

verspreiding, maar ontstond ook de moge-
lijkheid voor de doelgroepen om op elkaar 
in te spelen en voor de stad om zijn lopen-
de processen waar mogelijk bij te stellen of 
op te starten. 

Het resultaat is niet alleen een ruimtelijk 
plan, maar een plan van aanpak in de 
tijd dat is afgestemd op de verschillende 
stakeholders (buurtverenigingen, Turkse 
gemeenschap, jongeren, …). Verdere spre-
kende en bevattelijke communicatie (flyers, 
wijktours, mond-tot-mond-gesprekken, …) 
wordt een sleutelpunt om dit plan in de 
realiteit om te zetten.

We mogen concluderen dat het team 
samen met de Stad Beringen en haar 
stakeholders de unilaterale focus met dit 
masterplan verlegd heeft van de mijnsite 
zelf naar het buurtleven in en rond de mijn; 
de cités die een ondersteunende functie 
bekleedden voor de steenkoolwinning in 
onze regio. 

Team en samenwerking

OPDRACHT
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Opzet van het masterplan

OPDRACHT

Kaart 1.  Aanduiding van de vijf focus gebieden.

1

2

3

Oudste cité (Klimopstraat) -
Stationstraat

Mijnstadion - Koolmijnlaan

Site Mozaïek met het kerkhof 
en Schuttersgilde 

het Kolenspoor4

De analyse en het onderzoek van dit mas-
terplan gebeurde op drie schaalniveau’s: 
Beringen-Mijn (macro), de focusgebieden 
(meso) en het microniveau. Het co-creatief 
proces, de interviews en het mobiliteits-
onderzoek werden eveneens op de eerste 
twee schalen uitgevoerd. (bijlage 1. Par-
keeronderzoek, Vectris, en 2.1 Belevingsin-
terviews Beringen-Mijn, Endeavour) 

Het eerste hoofdstuk start op de schaal 
Beringen-Mijn (macroschaal), het hoofd-
stuk sluit af met een overkoepelende visie: 
‘gekoesterde cités’. Die visie is gedragen 
door tien ruimtelijke concepten en rui-
mtelijk ondersteund in drie thematische 
verbindingen die een ruggengraat vormen 
voor Beringen-Mijn en meer in het bij-
zonder de cités. De stad Beringen duidde 
vier focusgebieden aan die concreet uit-
gewerkt moesten worden (mesoschaal). 
Binnen deze sterke ruggengraat worden de 
vier focusgebieden gesitueerd en uitgew-
erkt; 1. De ‘Oudste cité’ – Stationsstraat, 2. 
het Mijnstadion en de Koolmijnlaan, 3. de 
site Mozaïek met het kerkhof en de Schut-
tersgilde, 4. het Kolenspoor. 

Het eerste focusgebied de Oudste Wijk 
werd uitgewerkt op schaal van de wijk (me-
soschaal) en op schaal van het perceel en 
de woning (micro). Het Mijnstadion en de 
Koolmijnlaan, de site Mozaïek, het kerkhof 
en de Schuttersgilde en het Kolenspoor 
werden op mesoschaal uitgewerkt.  

Het document sluit af met een sterk plan 
van aanpak. 
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ONDERZOEK MACROSCHAAL
I.   korte geschiedenis van de cités
transformatie van het mijnlandschap

 verschuiving van dynamieken
II.  huidige toestand: onderzoek en eerste lezing 

typologie van de cités 
belevingsonderzoek en bewoners inspraak

 wijkstructuur
 mobiliteit

III. planologische en juridische context
IV. lopende studies, projecten en ontwikkelingen
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I. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE CITE’S

Dit overzicht is een verkorte weergave uit 
de publicatie ‘Een bovengrondse toekomst 
voor een ondergronds verleden’ van Bert 
Van Doorslaer, uitgegeven door het Pro-
vinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 
Provincie Limburg, 2002. 

Foto 3. Pendelende werknemers nemen de bus aan het onthaalgebouw van Beringen Mijn. (Bron: beeldenbank, Beringen).

Beringen-Mijn als post-
industrieel complex 

Op 28 oktober 1989 sloot de mijn van 
Beringen. Het was een zwarte dag in de 
geschiedenis van de gemeente en zeker 
ook voor de laatste kompels die er werk-
ten. Inmiddels kregen alle mijnsites in 
Limburg al een herbestemmingsfunctie. 
Er vestigden zich economische functies, 
onderwijs, shopping, leisure en een weten-
schapspark. Beringen-Mijn werd in de jaren 
‘90 geselecteerd als volledig te bescher-
men site juist door zijn sterk compacte 
stedenbouwkundige samenhang. Dankzij 
de beschermingsbesluiten van 1993 en 
1994 werden de belangrijkste gebouwen 
en installaties als monument beschermd. 
Hierdoor is de mijn een van de grootste 
industrieel-archeologische sites in Vlaan-
deren. Deze integrale bescherming bracht 
ook moeilijkheden mee in de zoektocht 
naar een passende en duurzame herbe-
stemming waardoor het proces trager 
verliep dan in de overige mijnsites, maar 
de koolmijn, de mijnterrils en de mijncités 
vormen tot vandaag nog steeds een sterk 
stedenbouwkundig ensemble.
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BERINGEN
focus op cultuur, recreatie en sport
- Provinciaal Mijnbelevingscentrum                   
  be-MINE PIT
- Avonturenberg, Todi, Alpamayo, 
  Sportoase, be-MINE Boulevard, kolenspoor 
  erfgoedbeleving

 ZOLDER
focus op creatieve educatie
- bedrijvigheid 
- CEDUBO (centrum duurzaam  
  bouwen)

HOUTHALEN
focus op creatieve educatie
- opleidingen CVO  
- cleantech

WINTERSLAG
focus op creatieve educatie
- dichtbij centrum Genk 
- C-mine, kinopolis
-  de multiculturele winkelstraat
   , Vennestraat

ZWARTBERG
focus hedendaagse kunst
- Labiomista (Koen van Mechelen)

WATERSCHEI
focus: wetenschap
- THOR - park, wetenschapspark
- Stiemerbeek

EISDEN
focus: leisure, cinema, creatieve educatie
- shopping: Maasmechelen Village 
- terhills, Ecotron Kaart 2. Zeven mijnsites, zeven thema's
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Kaart 4.  Eerste bouwfase cités: van 1909 tot 1914.

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE CITE’S

Opstart mijnexploitatie vanaf 
1902 

Tussen 1902 en 1903 werd er steenkool 
gevonden in de buurt van Beringen. In 
1906 wijst de Belgische staat een concessie 
toe van circa 50km². Drie maanden later, 
in februari 1907, wordt de ‘Societé Anony-
me Charbonages de Beeringen’ opgericht 
met kapitaal van de metalurgiesector van 
Lorraine (Frankrijk). Op basis van proefbo-
ringen wordt al snel de meest aangewezen 
zetelplaats binnen het concessiegebied 
vastgelegd. De keuze viel in 1909 op Kleine 
Heide (Beringen). Bij de locatiekeuze speelt 
de aanwezigheid van transportinfrastruc-
tuur (voor personeel, goederen en kool) 
een belangrijke rol; de buurttramlijn Be-
ringen-Beverlo die via Paal-Diest aansloot 
op het spoorwegnet en de kanaalarm Des-
sel-Hasselt. 

Beringen gaat als tweede Limburgse mijn 
in 1922 in productie. De exploitatie kon, 
omwille van de bereikbaarheid, de meeste 
autochtone arbeiders rekruteren. De kom-
pels, arbeiders en bedienden pendelden 
met bus en trein tussen woning en werk. 
Hierdoor moest Beringen tot 1950 het 
kleinste aantal buitenlandse werknemers 
aantrekken en dus ook minder arbeiders-
woningen bouwen. Tot 1950 vertegen-
woordigden de buitenlandse arbeiders 
slechts 10% van het totale arbeiders con-
tingent. 

Eerste bouwfase cités: van 1909 
tot 1914

Vanaf 1909 wordt de Kleine Heide ontbost 
en worden de eerste bedrijfsgebouwen 
opgetrokken. In 1912 start de afdieping 
van de eerste twee schachten, tegelijker-
tijd worden de hoofdburelen, het park 
(7.2Ha) en de villa van de directeur-gerant 
gerealiseerd. De Societé plaatste de inge-
nieurswoningen en directeursvilla dichtbij 
de mijningang (voor snelle interventies) en 
de arbeiderswoningen verder van de mijn. 
De representatieve ingenieurswoningen 
werden opgetrokken in baksteen en waren 
door een westelijke locatie t.o.v. de mijn 
ook minder onderhevig aan emissies (rook-
gassen en stof). 

De mijncités zelf werden in vier fasen gere-
aliseerd. Vanaf 1909 worden de eerste ar-
beiderswoningen achteraan de Stationslaan 
en de Dwarsstraat gebouwd. Het betreft 
kleine maar -voor die tijd- comfortabele 
vier- en tweewoonsten. Kenmerkend zijn 
de betonblokken waaruit de arbeiderswo-
ningen werden opgetrokken; het waren 
dezelfde stenen al die voor de versteviging 
van de mijnschacht. Ook de aanwezigheid 
van omheiningen en toegangspoortjes rond 
de percelen valt op. Ze gaven het gevoel 
van eigendom aan de werknemers die geen 
eigenaar waren. De vroegste bouwfase van 
1908 tot 1912 sluit nog aan bij de archi-
tecturale en stedenbouwkundige principes 
van de 19de-eeuwse arbeidershuisvesting, 
terwijl de arbeiderswoningen die vanaf 
1919 werden gebouwd aansluiten bij het 
tuinwijkideaal. 

Kaart 3.  Opstart mijnexploitatie vanaf 1902.
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In dezelfde periode wordt de ingenieurs- 
en bediendewijk langs de Koolmijnlaan 
met bakstenen woningen vervolledigd en 
worden er aan één kant van de Laan op 
Vurten, tegen de spoorweg, tweewoonsten 
voor bedienden gebouwd. Voor alleensta-
ande migranten of wekelijkse pendelaars 
worden in de Stationsstraat (zijde mijn) 
drie hotels of logementshuizen opgetrok-
ken, ook het economaat is er gevestigd. In 
1924 volgde de aanleg van een voetbalveld 
voor F.C. Beringen die hetzelfde jaar werd 
opgericht. Van het huidige stadion was 
toen nog geen sprake.

De eerste twee bouwfasen lopen uit in 
een apotheose; namelijk de bouw van de 
prestigieuze bediendewijk, het Kioskplein 
(1927-1929) en de drie villa’s van de drie 
hoofdingenieurs (ondergrond, bovengrond 
en personeel) door architect Adrien Blom-
me. Blomme werd tijdens een studiereis 
naar Groot Brittannië sterk beïnvloed door 
de tuinwijk ideeën van Raymond Unwin. De 
bediendewijk, opgetrokken in een Vlaamse 
historiserende stijl, vervolledigt de kad-
erwijk tegenover de mijningang. In 1939 
krijgt Blomme de opdracht om een casino 
te bouwen waarvan de werken tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tijdelijk worden 
stilgelegd. Het totale Kioskplein en het aan-
grenzend directeurspark worden in 1981 
als dorpsgezicht beschermd. 

Tweede bouwfase cités: van 
1919 tot 1926 

In 1919 waren de twee mijnschachten klaar 
en in 1922 kon de industriële exploitatie 
starten. De mijngebouwen werden naar-
gelang de productie toenam, uitgebreid en 
bijgebouwd; het ontvangstgebouw (1923), 
de elektrische centrale en haar koeltorens 
(1926)… en uiteraard ook bijkomende huis-
vesting voor de arbeiders in de cités. 

In de begin jaren van de mijn was de vraag 
naar huisvesting niet groot omdat het me-
rendeel van de werknemers uit de buurt 
kwam. Eind jaren 20 draaide de mijn op 
volle productie en groeide de vraag naar 
woningen daarom werd de eerste cité (Sta-
tionsstraat) ten noorden van de mijn uitge-
breid. Er was geen masterplan om gestuurd 
te ontwikkelen; er werd naargelang de be-
hoefte bijgebouwd. De tweede bouwfase 
wordt sterk geïnspireerd door de tuinwijk-
gedachte die sinds 1920 ook in België werd 
gepromoot. 

Ten noorden van de eerste cité; tussen de 
Stationskaai en de Leysenstraat krijgt voor 
het eerst een tuinwijk ‘pur sang’ vorm. 
De gebogen straten, die vier pleinen met 
elkaar verbinden, verdelen de buurt in 
vier wijklobben. Op het grote, half ronde 
plein wordt in 1926 een indrukwekkend 
scholencomplex (met noodkerk) gebouwd. 
Op de hoek wordt in 1927 het melkhuisje 
gebouwd (nu beschermd als monument), 
de melk is afkomstig van De Posthoorn, een 
boerderij aan het begin van de Koolmijn-
laan in het bezit van de mijn. De melk dient 
curatief tegen stoflong bij de kompels. Voor 
de aanleg van de tuinwijk werd veel zorg 
besteed aan een sterke groenstructuur met 
park- en laanbomen. 

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE CITE’S

Kaart 6.  Derde bouwfase cites: van 1926-1945. 

Kaart 5.  Tweede bouwfase cites: van 1919 tot 1926. 

Derde bouwfase cités: van 
1926-1945 

Wanneer in de jaren 1920 de mijn op volle 
productie steenkool bovenhaalt zijn er ook 
meer arbeiderswoningen nodig. De mijn wil 
het woningaanbod verder uitbreiden ach-
ter het Kioskplein en het voetbalplein. Voor 
het eerst worden er arbeiderswoningen ten 
westen van de Koolmijnlaan gebouwd. In 
1930, 100 jaar na de onafhankelijkheid van 
België, wordt het Eeuwfeestplein gereali-
seerd samen met de aanpalende tuinwijken 
langs de Tennislaan, de Beverlosesteenweg 
en de vier woonblokken aan de ingang van 
het voetbalstadion. De wijk ten oosten van 
de Koolmijnlaan wordt afgewerkt langs de 
Laan op Vurten, de Spoorwegstraat en de 
Stationskaai. De cottagestijl wordt verlaten 
en de woningen worden soberder en dus 
goedkoper. De Kolenhaven krijgt in 1930 
haar huidige vorm en de oude kanaalarm 
Dessel-Hasselt wordt verbreed en later in 
het gabarit van het Albertkanaal (voltooid 
1939, ingebruikname 1946) opgenomen. 

Tussen de Koolmijnlaan en het Kolenspoor 
werd de Sint-Theodarduskerk in 1943 gefi-
naliseerd onder leiding van architect Henri 
Lacoste. De kerk is de laatste van de vijf 
mijnkathedralen die door de mijnmaat-
schappijen gefinancierd werden (een zesde 
in Houthalen, werd door de steenkoolcrisis 
nooit gebouwd). Ook de begraafplaats 
aan het einde van de rode weg wordt aan-
gelegd; kerk, rode weg en begraafplaats 
vormen één religieus (uitvaart)complex. 
In 1985 wordt het indrukwekkende mijn-
kathedraalcomplex als monument en als 
stad- en dorpsgezicht beschermd.  
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sie van de Limburgse steenkool bedrijven in 
de N.V. Kempense Steenkoolmijnen zorgde 
voor een daling in de productiviteit. Tijdens 
de oliecrisis in 1973 kwam er een kortston-
dige heropleving van de steenkool, daarna 
ging het bergafwaarts. Op 28 oktober 1989 
sloot de mijn van Beringen als voorlaatste 
van de Limburgse mijnen haar liftkooien.    

Vierde en laatste bouwfase van 
1945 tot 1989 

In de periode na WOII begon men verder 
weg te bouwen van het industriële hart van 
Beringen-Mijn. Direct na de oorlog werd 
nog een kleine kolenslagcité (1947-1948) 
gebouwd. Die komt net naast het Russisch 
krijgsgevangenekamp ten oosten van de 
mijn en draagt -tot vandaag- de naam 
‘Baltisch kamp’. Architect Anton Huybrighs 
bouwt de woningen met verzorgde archi-
tectuur. Door het grote succes van de club 
F.C. Beringen werd er in 1947 rond het be-
staande voetbalveld een stadion gebouwd 
door de gerenommeerde architect Rik Van 
Steenbergen.

Eind jaren ’40 bereikt de mijn haar hoogste 
tewerkstelling (6.796 mijnwerkers in 1948). 
In het verlengde van de Stadionlaan wordt 
daarom de laatste arbeiderswijk aangelegd 
rond het Gouden Jubileumplein waarvan 
de naam verwijst naar de 50ste verjaardag 
van steenkool in Limburg. Het stratenpa-
troon is opvallend geometrisch. Tijdens 
de jaren ‘50 worden er nog verscheidene 
gemeenschapsvoorzieningen gebouwd 
zoals een fraai tennispaviljoen (1950), een 
Kleuterschool (huidige Mozaïek, 1956), een 
ziekhuiscomplex en dokterswoning (1959) 
en twee Ingenieursvilla’s langs de tennis-
laan. 

Na de hoogdagen van de mijnbouw (jaren 
‘40 en ‘50) ging het mede door de opkomst 
van de petroleum in dalende lijn met de 
steenkoolontginningen in Limburg. De extra 
aanwerving van goedkopere kompels uit 
Marokko en Turkije bracht geen soelaas, de 
mijnen konden enkel met overheidssteun 
het hoofd boven water houden. Ook de fu-

Kaart 7.  Vierde en laatste bouwfase van 1945 tot 1989. 

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE CITE’S

Kaart 8. Na de mijnsluiting in 1989…

Na de mijnsluiting in 1989…

Na de sluiting waren er nog twee opval-
lende bouwinitiatieven rond de mijn. Het 
eerste betreft de sociale woonwijk ‘De 
Posthoorn’ tegenover de gelijknamige 
mijnhoeve. De 58 woningen voor gezinnen 
met minstens drie kinderen werden groten-
deels door herschoolde mijnwerkers op-
getrokken. Het tweede is de bouw van de 
Fatih-moskee door de Turkse gemeenschap 
in 1995. Het is de op een na grootste mos-
kee in België in ‘traditioneel’ Ottomaanse 
architectuur. Met haar twee 26 m. hoge 
minaretten, is het opvallend gestreepte 
gebouw de laatste belangrijke aanvulling 
op de skyline van het oude industriële 
mijnlandschap.   
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De mijnzetel positioneerde zich tussen 
het stroomgebied van twee rivieren; het 
Netebekken en het Demerbekken. De om-
liggend beken (noordelijk: de Dorpsloop 
en de Laardijkbeek, zuidelijk: de Kleine 
beek, de Oude Beek en de Zwarte Beek) 
maken deel uit van een van deze twee ri-
vierstelsels. Als landschappelijke structuren 
hebben de beken in sterke mate de groei 
en inplanting van Beringen-Mijn bepaald. 
Vervolgens hebben de mijnactiviteiten het 
landschap gemodelleerd. De terrils waren 
opvallende structuren in het vlakke heide-
landschap. De terrils positioneren zich dicht 
bij de mijnschacht aan de overzijde van het 
treinspoor (Spoorlijn 15 tussen Antwerpen 
- Mol - Hasselt) en consolideren zo de grens 
van de bebouwing en de mijnexploitatie. 
Vandaag vormen ze een landschappelijke 
verbinding tussen de westelijke en oostelij-
ke (beek)valleistructuur. 

Het landschap rond Beringen-Mijn veran-
derde drastisch. Tot de jaren ‘70 lag de mijn 
als een autonome enclave in het Limburgse 
heidelandschap. Sindsdien is de heide ver-
kaveld en is vooral in het zuiden de harde 
grens met het open landschap verdwenen, 
daar resten nog groensnippers. In het noor-
den is de oude grens duidelijker omdat het 
kolenspoor ontwikkelingen tegenhield. Aan 
de overzijde van het spoor rukt de verste-
delijking op in de vorm van woningbouw- 
en winkelinitiatieven (Action, Kruidvat..). 
Momenteel is er een aanvraag lopende 
voor een woonverkaveling in een woonuit-
breidingsgebied langs de Ulfortstraat. De 
verdere vrijwaring van de beekvallei voor 
bouwinitiatieven lijkt vanuit landschap-
pelijk, ecologisch en erfgoed standpunt 
noodzakelijk. Woonuitbreidingsgebieden 
worden ook beter niet meer aangesneden.  

Kaart 9.  1930 -1989 Kaart 10.  Sluiting mijn 1989 Kaart 11.  2019

TRANSFORMATIE VAN HET MIJNLANDSCHAP

Foto 4.  Vallei van de Zwarte Beek, Paal. 
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Kaart 12.  De sterke invloed en bijhorende dynamieken van de mijn tijdens de exploitatie van 1922 tot 1989.

Tot 1989 een stevig huwelijk 
tussen cités en mijn 

Tijdens de actieve mijnexploitatie bepaalde 
de mijn paternalistisch het dagelijkse leven 
van arbeiders en families. Ze zorgde niet 
enkel voor de huisvesting en werk voor de 
arbeiders, ook de recreatiemogelijkheden, 
de socio-culturele activiteiten en zelfs het 
consumentengedrag werd beïnvloed door 
de mijn. Belangrijke publieke functies en 
gebouwen waaronder het mijnstadion, 
de mijnkathedraal (Sint-Theodaruskerk) 
en drie scholen werden demonstratief 
tussen de cités geplaats. De belangrijkste 
handelsvoorzieningen bevonden zich aan 
de mijnsite zelf. De wekelijkse markt ging 
door op de dag dat de mijnwerkers hun 
loon gingen ophalen. In de noordelijke cité 
waren eveneens gemeenschapsvoorzienin-
gen aanwezig, de Stationsstraat waarlangs 
de mijnwerkers naar de trein pendelden, 
ontpopte zich tot dé handelsas van de cité. 
Koolmijnlaan in Beringen is na de start van 
de mijn gegroeid tot een bloeiende zone 
voor lokale handelaren. 

socio-culturele activiteiten (school, 
kerk, begraafplaats)

recreatieve functies (voetbal, 
tennis, casino, cinema, zwemmen, 
spelen)

commerciële functies (handel, 
markten)

bedrijfseconomische activiteiten 
(mijn, industrie, logistiek) 

De mijn zorgde lange tijd voor ontzorging, 
heil en voorspoed. In de cité waren alle ba-
sisvoorzieningen aanwezig, waardoor een 
eiland ontstond in Beringse context. Veel 
ruimte voor persoonlijk (laat staan ruim-
telijk) initiatief was er niet. Het evenwicht 
tussen de openbare, semiopenbare en pri-
vate sfeer en de sterke band tussen wonen 
en werk is erg sterk met een groot thuis- en 
gemeenschapsgevoel als resultaat. Niet 
alleen de functies, maar ook de dagelijkse 
(werk en winkel) en wekelijkse (stadion en 
kerk) pendelbewegingen zorgde voor de 
typische citédynamiek. Tot 1989 vormde 
de mijn en de cités zo een ruimtelijk sterk 
coherent en maatschappelijk geheel. Ze 
verkeerden in co-existentie als in een fi-
nancieel verstandshuwelijk waarin de mijn 
domineerde. De mijn zorgde voor alles, 
en in de cité waren de basisvoorzieningen 
aanwezig waardoor het toch een besloten 
gemeenscha was in de totale Beringse con-
text.

VERSCHUIVING VAN DYNAMIEKEN 

Foto 5.  Mijnwerkers drinken een glas melk in het melkhuisje,   
  dagelijkse routines bepaalden in sterke mate de nauwe banden in de  
  mijnwerkersgemeenschap.                                  
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Kaart 13. Na de sluiting in 1989 valt de belangrijkste invloed weg en resten loshangende initiatieven en dynamieken. 

socio-culturele activiteiten (school, 
kerk, begraafplaats)

recreatieve functies (voetbal, 
tennis, casino, cinema, zwemmen, 
spelen)

commerciële functies (handel, 
markten)

bedrijfseconomische activiteiten 
(mijn, industrie, logistiek) 

VERSCHUIVING VAN DYNAMIEKEN 

Moeilijke herbestemming na 
1989 

Bij het sluiten van Beringen-Mijn stopte 
ook de centrale aansturing van de publie-
ke voorzieningen en woningen. Met het 
stilleggen van de mijn werd letterlijk de 
geldstroom naar de kompels, de buurt en 
de vele dienstverlenende bedrijven droog-
gelegd. Na bijna een eeuw van top-down 
gestuurde groei deden er zich sterke zicht-
bare en minder zichtbare veranderingen 
voor. Na de sluiting werd er via de Vlaamse 
en Europees programma’s (Rechar,1997) 
geïnvesteerd in o.a. het Vlaams Mijnmu-
seum, de herwaardering van de Mijnsite… 
Het pilootproject renovatie mijnwoningen 
heeft geresulteerd in een stedenbouw-
kundige verordening en een buurtproject 
(Stebo) die eigenaars aan zet hun wonin-
gen gepast (én collectief) te renoveren. 
Dit project heeft op sommige locaties 
(zichtbare) resultaten opgeleverd, maar 
was onvoldoende globaal en structureel. 
Bovendien zijn de gemeenschapsfuncties 
die voordien centraal ingebed waren in 
de woonwijken verplaatst naar be-MINE 
of naar andere locaties. De openbare ge-
bouwen blijven als een lege schil achter. 
De dagelijkse (naar school en winkel) of 
wekelijkse pendelbewegingen (naar kerk 
of stadion) doorheen de buurt doven uit 
en nieuwe gebruikspatronen ontstaan. Het 
gemeenschapsleven (de cité) is nu sterker 
losgekoppeld van de ruimtelijke structuur 
(de stad). Er ontstaat een anomalie tussen 
de ‘gebouwde’ stad en de ‘beleefde’ stad. 
Het verrast dan ook niet dat er vandaag in 
de cités van Beringen, zij het niet overal, 
problemen en conflicten opduiken. De 
exacte oorzaken zijn niet eenduidig vast te 
leggen, maar de moeizame ‘ontvoogding’, 
de investeringsconcentratie op de mijn en 
de verplichte privatisering van het woonpa-
trimonium resoneert nog steeds door.

Twee werelden in Beringen-
Mijn

De gemeente werkt hard om van de mijn-
site(s) een wervende plekken te maken. 
Zo werden er verscheidene initiatieven 
genomen om het mijnpatrimonium in de 
cités zinvolle herbestemmingen te geven: 
de mijnschool werd stedelijk administra-
tief centrum, diverse welzijnsinstellingen 
werden aangetrokken om zich te vestigen 
in o.a. Regina Mundi en in het Eeuwfeest-
gebouw. Bedoeling was om vanuit deze 
locaties een (laagdrempelig) aanbod van 
diensten en voorzieningen uit te bouwen 
om te werken rond kansarmoede en een 
buurtwerking te organiseren. Om dit aan 
te sturen werd ook de stedelijke dienst sa-
menleving opgericht. In de tussentijd ging 
eveneens heel wat aandacht en middelen 
naar be-MINE voor een herbestemming, 
bedrijvenzone, de ontwikkeling van het 
Houtpark, de avonturenberg op de terril, 
het duikcentrum Todi, be-MINE boule-
vard…, maar ook de ondernemingszin van 
de bewoners valt op. Vele handelszaakjes 
en ondernemingen starten op. De Kool-
mijnlaan is vandaag het centrum van han-
del waar men kleinschalige (Turkse bakkers, 
apothekers, krantenwinkels..) tot groot-
schalige handel (Kruitvat, Action, Colruyt,..) 
kan terugvinden.

Het ondersteunend patrimonium in de 
vorm van de cités en heel wat openbare 
gebouwen rond de mijn volgde het tempo 
van de kern (be-MINE site) van de mijn 
niet. Er is een spagaat tussen beiden ont-
staan. Ondanks verschillende economische 
en recreatieve (herstel)initiatieven komen 
de oude en nieuwe cités niet op kruissnel-
heid. Op be-MINE kristalliseren de investe-
ringen om er voldoende dynamiek te gene-
reren, maar die investeringen en stedelijke 

impulsen gaan maar moeizaam in kruisbe-
stuiving met de omliggende buurten zelf. 
De grootste uitbreidingen en veranderin-
gen gebeuren vandaag nog steeds in het 
zuiden. Dit zorgt voor een afbreuk aan de 
sterke identiteit en samenhang tussen cité 
- mijn - terrils.
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‘‘Beringen is niet verdeeld in de oude en de nieuwe cité, maar in kleinere gehelen rondom pleintjes. Wij gebruiken het Eeuwfeestplein een 
beetje als onze tuin. Het is een aangename buurt om te wonen en de mensen uit de buurt komen vaak samen op het plein met thee, 
koffie en koekjes. Je kunt hier perfect een hele namiddag zitten, iedereen let op elkaar.’’ Quote bewoner

De publieke gebouwen of centrale pleinen 
geven betekenis aan een buurt. In Berin-
gen-Mijn herkennen we zo’n acht wijken, 
elk met hun eigen plein(tje) en accent. 

Hindernissen

Tussen de cités liggen een aantal ruimte-
lijke hindernissen zoals het Kolenspoor, de 
Koolmijnlaan en vage spoorgronden die 
een vlot contact hinderen. Ook de Stati-
onsstraat is een onzichtbare grens, door de 
middenberm met aan weerszijden parkeer-
stroken wordt de dwarse oversteek gehin-
derd. Verder is het Mijnstadion niet publiek 
toegankelijk, maar ligt het stadion wel een 
hoog verbindend potentieel. Het opheffen 
van deze barrières is een van de strategie-
en om de lokale dynamieken tussen wijk 
opnieuw te herstellen. 

Openbaar groen

Geheel binnen de tuinwijkgedachte, uitge-
zonderd de Klimopwijk, vinden we in alle 
cités heel wat (openbaar) groen en groene 
lanen. Sommige daarvan werden als publie-
ke pleinen of parken vormgegeven, andere 
zijn de tuinen/parken rond een belangrijk 
gebouw of zijn braakruimten ontstaan in 
de ‘voegen’ van de spoorinfrastructuur. 
Ze vragen een genuanceerde aanpak en 
kunnen een belangrijke rol spelen binnen 
het toekomstige ecologische (biodiversiteit, 
infiltratie, schaduw…) netwerk, het land-
schappelijke erfgoed en het sociale verhaal 
van de wijken. 

1

2

3

wijk Jubileumplein

wijk Eeuwfeestenplein

Mijnstadion

ingenieurswijk

wijk Rondplein

Oudste wijk

bediendewijk

wijk Koolmijnlaan

4

5

6

7

8

Kaart 14. In Beringen mijn herkennen we acht wijken, elk met hun eigen plein(tje) en accent. 

I I. HUIDIGE TOESTAND: ONDERZOEK EN EERSTE LEZING

Buurtschap rond buurtcentra

De architectuur van Beringen getuigt van 
een rijke geschiedenis en de tuinwijktypo-
logie vormt een erg kwalitatief kader om in 
te wonen. Sterker nog de tuinwijk lijkt een 
geschikte buurtvorm om klimaatdoelstel-
lingen te bereiken en een hecht buurtschap 
te generen. 

De uniforme beeldkwaliteit was steeds 
door de mijn verzekerd. Beringen-Mijn 
straalt genuanceerde samenhang uit met 
nuances op wijkniveau; vooral de unieke 
pleintjes (Jubileumplein, Eeuwfeestenplein, 
Rondplein) en publieke gebouwen zorgen 
voor ruimtelijke variatie. 

De cités of tuinwijken vertonen een min of 
meer regelmatig stratenpatroon, en een 
gelijkaardige materialisering (ref: project 
Rechar). De meeste straten zijn aangeplant 
met laanbomen en verbonden met een 
centraal groenplein. De woningen zelf zijn 
voorzien van een voortuin(tje) en liggen 
wat achteruit ten opzichte van de straat 
afgesloten door hagen, hekken of lage 
muurtjes. Mensen identificeren zich met 
een kleiner geheel en voelen zich thuis, 
wat het gemeenschapsgevoel bevordert. 
In deze uniforme aanleg is de collectieve 
beeldwaarde een sterke kwaliteit. Door het 
wegvallen van de mijn als hoofdbouwheer 
en de verspreiding van de eigendommen 
vindt een verschuiving plaats. Dit zowel 
voornamelijk in het bestaand privaat pa-
trimonium door verbouwingen en nieuwe 
initiatieven. Hierdoor gaat de eenheid ver-
loren en wordt de lezing onduidelijk. 



19

Wijk 2: Eeuwfeestplein
•	 tussen het Mijnstadion en Kiosk-

plein
•	 straten parallel aan Eeuwfeestplein 

met 
•	 gekoppelde (2 of 4) arbeiderswo-

ningen 
•	 logementshuis
•	 onverharde bermen 

Wijk 1: Jubileumplein 
•	 tussen Kolenspoor en Havenlaan
•	 geometrisch stratenpatroon rond 

Jubileumplein
•	 gekoppelde (2) arbeiderswoningen
•	 bosrijke omgeving in het noorden 

wijk 3: Mijnstadion
•	 langs de Koolmijnlaan en Rode 

Weg
•	 lineaire centrale toegang, stadion-

muur, niet publiek toegankelijk
•	 gekoppelde bediendewoningen 

(Koolmijnlaan) 
•	 Rode weg en Sint-Theonarduskerk, 

stadionmuren, terrils 

Wijk 4: Ingenieurswijk
•	 tegenover be-MINE
•	 straten concentrisch rond Kiosk-

plein  
•	 gekoppelde villa’s, vrijstaande vil-

la’s (2), casino
•	 buurtplein met Kiosk, casino, ter-

rils, directeurswoning en park 

Wijk 5: Rondplein
•	 tussen Laan op Vurten, Stationskaai 

en Leysenstraat
•	 straten in halve ster rond voormali-

ge Horizonschool
•	 vrijstaande en gekoppelde arbei-

derswoningen
•	 terrils en moskee  
•	 beperkt aandeel publiek groen

Wijk 6: Oudste wijk
•	 Stationsstraat – Laan op Vurten 

-Spoorwegstraat
•	 Straten haaks lineair 
•	 Mulhouse woningen en gekop-

pelde arbeiderswoningen, Nieuw-
bouw tussen Laan op Vurten en 
Stadionlaan

•	 terrils, Kolenspoor, be-MINE, wa-
tertoren en de Moskee 

•	 Privaat bos met wandelpaden, 
speelplein ontmoetingsplek buurt

•	 Stationsstraat als uithangbord van 
de cité, gebied met handels-profiel 

wijk 7: Bediendenwijk
•	 langs de tweede mijn terril, Laan 

op Vurten - Vossenbergstraat
•	 straten parallel lineair
•	 gekoppelde bediendewoningen
•	 terrils, be-MINE, de watertoren en 

de Moskee 

TYPOLOGIE VAN DE CITES

Wijk 8: Wijk Koolmijnlaan
•	 centraal, bebouwing oostelijk langs 

de Koolmijnlaan
•	 straten haaks op Koolmijnlaan
•	 Sint-Theodarduskerk en Mijnsta-

dion 
•	 recente nieuwbouw projecten 

(w.o. vroegere Nopri-site)

Alhoewel er nooit een algemeen bouwplan is geweest en de wijken over een lange periode stap voor stap zijn gebouwd vinden 
we een eenheid terug in de stedenbouwkundige lay-out. Het zijn diverse wijken maar ze zijn onderdeel van dezelfde familie.
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BELEVINGSONDERZOEK EN BEWONERSINSPRAAK 

Kaart 15. Onderzoekskaart voor de tafelgesprekken omtrent de schoolroutes.

Belevingsonderzoek en 
bewoners inspraak

Om de complexiteit en breedte van de op-
gave van dit masterplan enigszins te vatten, 
werden in eerste fase een reeks interviews 
uitgevoerd met verschillende actoren om 
de wensen en verwachtingen van het mas-
terplan scherp te stellen. Door met experts, 
stadsdiensten en verenigingen in gesprek 
te gaan, kreeg het ontwerpteam een beeld 
van de lopende projecten in het gebied en 
de bijhorende uitdagingen. 

Deze gesprekken werden onder andere 
gevoerd met: Universiteit Hasselt, Dienst 
Samenlevingsopbouw, Dienst wonen, 
Vrienden van het Mijnmuseum, Monumen-
tenzorg, de lokale handelsvereniging, Unie 
Turkse Verenigingen, Dienst Ondernemen, 
Dienst Sport, de wijkagent… Al snel werd 
duidelijk dat we met deze gesprekken nog 
niet het perspectief van de citébewoners 
zelf hadden gezien. Deze citébewoners, 
veelal met Turkse roots, zijn traditioneel 
een moeilijk te bereiken doelgroep. Om dit 
op te vangen werden via persoonlijke con-
tacten van de dienst Samenlevingsopbouw 
een aantal gesprekken met bewoners op-
gezet. Ook later in het traject werd gekozen 
om geen brede bewonersavonden te orga-
niseren zonder dat er al een plan op tafel 
ligt. In plaats daarvan werden persoonlijke 
contacten, wijkwandelingen en diepte-in-
terviews gebruikt om de nodige input te 
verwerven en een product op maat te kun-
nen maken. 

Na het verwerken van deze eerste verken-
ningsfase werd in samenwerking met de 
Stad Beringen beslist om een aantal inter-
actieve co-creatie sessies te organiseren. 
Deze werden op maat van de doelgroep 
en het ontwerp ontworpen en bouwen 
waar mogelijk verder op elkaar. Uiteindelijk 
werden er zeven verschillende momenten 
vormgegeven. De verslagen van deze sessie 
zijn terug te vinden als afzonderlijke bij-
lage. Door deze steeds duidelijk in aparte 
bundels te verwerken en voldoende tijd 
te nemen voor het proces, werd er niet 
alleen gebouwd aan visueel aantrekkelijke 
verslaggeving en communicatie, maar ont-
stond ook de mogelijkheid voor de doel-
groepen om op elkaar in te spelen. De stad 
kon zo ook lopende processen waar moge-
lijk bijstellen of opstarten.

Workshop ambities Mijnstadion: Op deze 
avond kwamen verschillende sportvereni-
gingen, erfgoedliefhebbers en geïnteres-
seerden bijeen om samen de toekomst van 
het Mijnstadion te bespreken. Uiteindelijk 
werden uit deze workshop vijf ambities 
meegenomen die als basis dienden voor 
het verdere ontwerp.
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Foto 6.  Workshop- en toelichtingsmoment met de werkgroep en het College van Burgemeester en schepenen.

BELEVINGSONDERZOEK EN BEWONERSINSPRAAK

Tafelgesprek schoolroutes: In dit eerste 
tafelgesprek rond schoolroutes werden 
directies, ouderraad, de Dienst Mobiliteit 
van de stad en afgevaardigden van be-MI-
NE samengebracht om te praten rond de 
verschillende onveilige verkeerssituaties in 
Beringen-Mijn en rond de nieuwe school 
Straf! en het Houtpark. 

Ouderavond schoolroutes: Op deze avond 
werd het vorige gesprek verder aangevuld 
en verfijnd met de volledige ouderraad. 

Expertenworkshop wijkrenovatie: Deze 
eerste workshop met experten was een 
kennismaking met de citéwijk en met el-
kaars werking. Op deze workshop werden 
alle mogelijkheden voor collectieve wijkre-
novatie in de breedte verkend, werden 
knelpunten geïnventariseerd en werd een 
korte evaluatie opgemaakt van mogelijke 
ingrepen.

Bezoekersrond wijkrenovatie & woonwen-
sen: Om een plan van aanpak te kunnen 
maken op maat van de bewoners van de 
mijncité, werd een wijkwandeling opgezet 
samen met opbouwwerker Patrick Moons. 
In een aantal interviews werd gepolst naar 
hoe bewoners willen wonen, welke verbou-
wingswensen men heeft en wat er volgens 
hen moet gebeuren (door henzelf en door 
de stad) om de citéwijk aantrekkelijker te 
maken. 

Workshop Schepencollege wijkrenovatie 
& Mijnstadion: In dit interactief college-
overleg werd een eerste mogelijk plan van 
aanpak opgebouwd. Het bestuur gaf op dit 
moment aan welke strategieën en ingrepen 
binnen hun beleidsvisie pasten en waar het 
masterplan en plan van aanpak op moet 
focussen. 

Expertenworkshop actieplan: In deze 
laatste workshop willen we opnieuw met 
experten én de verschillende betrokken 
stadsdiensten het plan van aanpak door-
spreken en afkloppen, zodat er een gedra-
gen product op tafel ligt, waarmee met het 
masterplan kan worden op ingespeeld. 

Sprekende en bevattelijke communi-
catie (flyers, wijktours, mond-tot-mond-
gesprekken, plantactie…): Dit eindluik 
wordt een sleutelpunt om dit plan in de 
realiteit om te zetten. Door verschillende 
kwalitatieve onderzoekstechnieken te 
combineren en te ontwerpen (experten-
workshops, bewonersavonden, veldw-
erkobservaties, diepte-interviews met 
experts en sleutelfiguren…), werd een rijk 
inzicht verworven in zowel de ruimteli-
jke als de sociale vraagstukken in Berin-
gen-Mijn. Deze inzichten zijn verwerkt 
doorheen het masterplan en boden een 
extra houvast voor kwalitatief en empath-
isch ruimtelijk ontwerp.
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De beperkte kwaliteit van de fietspaden 
langs Koolmijnlaan (te smal) is momenteel 
problematisch, het ongeordend parkeren 
zorgt er voor veel conflictpunten en de 
Koolminlaan is moeilijk oversteekbaar. 
Langs Stationsstraat zijn geen fietsvoor-
zieningen. De intensiteiten die werden 
gemeten tijdens de tellingen van 2017 (439 
pae in avondspits, beide richtingen samen 
– 4400 pae per etmaal) vallen nog binnen 
de marge om gemengd fiets-autoverkeer 
toe te staan bij een snelheidsregime van 30 
km/u. De keuze om de brug over de spoor-
weg te vervangen door een volwaardige 
brug met twee rijstroken voor gemotori-
seerd verkeer, kan mogelijk  zorgen voor 
een aanzuigeffect en dus hogere auto-in-
tensiteiten op Stationsstraat.

Fietsers

Wat de fiets betreft zijn in de omgeving 
van Beringen-Mijn verschillende bovenlo-
kale routes ingetekend. De fietssnelweg 
F753 loopt vanaf het kanaal over het oude 
Kolenspoor richting Stationsstraat en be-
Mine. Fietssnelweg F75 komt vanuit Leop-
oldsburg aan de oostkant van de spoorweg 
en verknoopt met F753 via de fietsbrug 
aan Avonturenberg en Todi. Koolmijnlaan 
is over de volledige lengte onderdeel van 
het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk 
(BFF). Ook de Stationsstraat is onderdeel 
van het BFF en verknoopt met F753 aan de 
oostkant van de spoorweg. Verder is in het 
ruimere gebied ook Havenlaan onderdeel 
van het BFF. Het onderzoeksgebied wordt 
verder ook doorkruist door een recreatieve 
fietsroute die vanuit het oosten toekomt, 
de F75 volgt en via Kerkstraat afbuigt naar 
Koolmijnlaan. Deze wordt overgestoken en 
via de dreef wordt aangetakt op F753. Dit 
netwerk dient nog aangevuld door lokale 
fietsroutes die zorgen voor bereikbaarhe-
id van de lokale aantrekkingspolen zoals 
sport, school… 

Voetgangers

Op slechts enkele delen langs Koolmijnlaan 
zijn er afzonderlijke stoepen beschikbaar. 
Op veel plekken wordt haaks geparkeerd 
voor woningen of handelszaken, waardoor 
de passage voor voetgangers wordt onder-
broken. Voetgangers hebben daar de keuze 
tussen een smalle strook tussen gevel en 
wagen ofwel uitwijken naar het fietspad. 
Dit betekent dat zowel voor de buurtbe-
woners als voor de klanten van de han-
delszaken weinig kwaliteit wordt geboden 
door het openbaar domein. De handelszak-
en gebruiken de stoep als terrasruimte, 
deze wordt voornamelijk toegeëigend door 
mannelijke klanten waardoor vrouwen zich 
er minder welkom voelen. Momenteel is 
er op het wegsegment tussen kerk en Sta-
tionsstraat slechts één zebrapad beschik-
baar, het ligt ter hoogte van de Sint-Theod-
arduskerk. 

Het mobiliteits- en parkeeronderzoek 
beperkt zich in het kader van deze studie 
tot de Stationsstraat en de onmiddellijke 
omgeving van de Koolmijnlaan. Op de Sta-
tionsstraat en Koolmijnlaan wordt parkeer-
plaats erg gewaardeerd door lokale hande-
laars en bewoners die de auto graag voor 
de deur parkeren. De toenemend verkeer- 
en parkeerbewegingen zorgen voor onvei-
lige verkeerssituaties. De stad wilt graag al 
deze mobiliteitsproblemen onderzoeken en 
oplossen. Het studiebureau Vectris heeft 
door middel van desktop analyse en fiel-
dresearch volgende analyse gemaakt:
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Koolmijnlaan 10u45 

Foto 7. Koolmijnlaan 10u45, 26/06/2019, heel wat potentiële conflicten.

Openbaar vervoer

Beringen-Mijn wordt momenteel bediend 
door lijnen 58, 179 en 32. Lijn 179 heeft 
slechts één rit op vrijdag richting Hamont 
en één rit op zondag richting Brussel. Beide 
overige lijnen hebben één rit per uur. T.o.v. 
van de aangrenzende kernen heeft Berin-
gen-mijn een aannemelijk aanbod. De 
haltes zijn gelegen aan het kruispunt met 
Beverlosesteenweg, de Sint-Theodardusk-
erk en be-MINE. In be-MINE is overigens 
een mobi-punt uitgewerkt. Het OV-netwerk 
wordt momenteel herdacht in het kader 
van de vervoersregio. Volgens beschik-
bare informatie zouden de huidige lijnen 
behouden blijven. Voor de Koolmijnlaan 
gaan we uit van het behoud van de huidige 
haltes en de organisatie ervan: aan de halte 
Tuinwijk halteert de bus naast de rijweg, 
aan halte Kerkstraat halteert de bus op de 
rijweg.

Quotes bewoners:

‘De parking achter de moskee wordt echt weinig gebruikt.’

‘De insteekparkingen zijn een gevaar, men rijdt veel te snel op de Koolmijnlaan om veilig uit te 
rijden.’

‘Vooral ’s ochtend bij de bakker is dat een probleem, omdat het spits is en zoveel mensen vlug 
vlug langskomen.’

‘Enerzijds zorgt be-MINE voor meer verkeer er is nood aan meer parkeerplaatsen, anderzijds 
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Parkeeronderzoek Koolmijnlaan 

Parking Stadion oost – 9u 

Parking Kruidvat 10u 

Parking Theodardus – 10u 

Koolmijnlaan 10u45 

Op dezelfde dag werd ook de parking aan 
de moskee (Noordwijkstaat) onderzocht, 
om 8u, 12u, 18u en 20u. Ook hier is de par-
keerdruk laag. Op elk telmoment is minder 
dan een kwart van de parkeerplaatsen in 
gebruik. Het laatste onderdeel van het par-
keeronderzoek was een parkeerduuronder-
zoek op Stationsstraat, tussen Koolmijnlaan 
en Noordwijkstraat. Hier werd tussen 8u 
en 20u om de twee uur een ronde gelopen 
waarbij een deel van de nummerplaten 
werd genoteerd, zodat ook kon worden 
nagegaan hoelang de voertuigen gepar-
keerd bleven staan. Uit dit onderzoek 
bleek dat er ondanks de blauwe zone toch 
relatief veel langparkeerders zijn (schom-
melend rond 20%). Mogelijk zijn dit (ook) 
werknemers van de handelszaken langs de 
Stationsstraat. Verder blijkt uit de telling 
dat nooit meer dan 80% van de parkeer-
plaatsen wordt ingenomen (slechts één 
telmoment). Bij de overige telmomenten 
was 60% of minder van de parkeerplaatsen 
bezet. Bovendien wordt er op drukke mo-
menten de aanpalende straten (Stations-
straat-Koolmijnlaan) rond de be-MINE site 
gebruikt. Dit is onder andere te wijten aan 
de GPS die hun tot deze straten leidt, op 
deze locaties staan geen duidelijke infob-
orden en/of signalisatie over en naar de 
officiële be-MINE parkings.

ParkerenAutoverkeer en parkeren

MOBILITEIT

Foto 8. Parking Koolmijnlaan 10u00 26/06/2020, nog heel wat rest capaciteit beschikbaar.

De N72 Koolmijnlaan is een niet ge-
typeerde secundaire weg vanaf de 
Kasteletsingel richting noorden. Stad 
Beringen stelt in het ruimtelijk structuur-
plan voor om de weg in te schalen als een 
secundaire weg type III. Hierdoor zou de 
klemtoon op fiets en openbaar vervoer 
liggen. Doorstroming voor autoverkeer kri-
jgt een lagere prioriteit. Volgens informatie 
van de stad zelf is een inschaling als secun-
daire III momenteel voorbijgestreefd. Mo-
menteel is de rijweg erg ruim (6,7m breed) 
zonder langsparkeerstroken.  

Stationsstraat heeft een rijstrook in elke 
richting, met drie langsparkeerstroken. Aan 
de zijde van woningen/handelszaken is er 
een stoep/terraszone. Centraal tussen de 
rijstroken ligt een smalle, weinig kwalite-
itsvolle groenstrook. Aan de oostkant van 
Stationsstraat zal de brug over de spoor-
weg worden vervangen door een volwaar-
dige brug met twee rijstroken voor gemo-
toriseerd verkeer.

Parkeren langs de Koolmijnlaan gebeurt 
haaks op de rijweg en geïmproviseerd. In 
de directe omgeving van Koolmijnlaan is 
een erg ruime parkeercapaciteit aanwezig 
tegenover de kerk, ten noorden en oosten 
van het stadion, aan de Nopri-site (privé), 
in parkeerpockets achter Thuiszorgwinkel 
(privé) en op de parking aan Noordwijk-
straat. De zijstraten van Koolmijnlaan zijn 
allen dubbelrichting, met uitzondering van 
Sint-Barbarastraat (enkelrichting weg van 
Koolmijnlaan). Zowel langs Sint-Barbaras-
traat, Nieuwstraat als Kerkstraat zijn lang-
sparkeerstroken aanwezig. 

Op 26 juni werd een parkeerdrukonderzoek 
gedaan langs Koolmijnlaan (telling om 10u 
en 14u). De parkings werden geteld langs 
Koolmijnlaan zelf (tussen Beverlosesteen-
weg en Stationsstraat). Ook de parkings 
in de omgeving werden onderzocht, met 
nae de parkings van Colruyt en Kruidvat, 
de parking tegenover Sint-Theodarduskerk 
en de parkeerplaatsen rond het stadion. 
Conclusie hiervan is dat zowel om 10u als 
om 14u er nog veel restcapaciteit beschik-
baar is. Enkel om 10u is er op het gedeelte 
van Koolmijnlaan tussen Sint-Barbarastraat 
en Kerkstraat een wat hogere bezetting 
(tussen 70% en 84%). Ook de parking aan 
Kruidvat wordt druk gebruikt. De overige 
segmenten kennen een parkeerdruk die 
lager lag dan de helft of zelfs een kwart van 
de beschikbare parkeerplaatsen.

willen ze een autoluw gebied creëren. Parkeren 
is over het algemeen weinig problematisch.’ 

Ongevallen

In de periode van januari 2014 tot maart 
2020 gebeurden er op het segment tussen 
Kerkstraat en Visvangststraat (325 m) 29 
ongevallen met gewonden. Hierbij waren 
vijf voetgangers, 11 fietsers, drie brom-
fietsers, drie motorfietsen en 26 wagens 
betrokken. Er zit geen evolutie in het aantal 
ongevallen aangezien er elk jaar opnieuw 
vijf ongevallen gebeuren, met uitzondering 
van 2016 (vier ongevallen). Er zijn geen 
gegevens beschikbaar over de precieze 
omstandigheden van de ongevallen. Aan 
beide zijden van de weg zijn er fietspaden 
aanwezig; toch waren er vijf voetgangers 

en 11 fietsers betrokken bij de ongeval-
len. Daaruit besluiten we dat de oorzaak 
te maken had met oversteken, ofwel met 
voertuigen die achteruit een parkeerplaats 
verlieten en daarbij een voetganger of fi-
etser raakten. Een andere mogelijkheid zijn 
éénzijdige ongevallen.
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Langs het Kolenspoor liggen grote terrei-
nen voor openbaar nut. Ook Hotel 8 heeft 
dus als bestemming gemeenschapsvoor-
ziening. Hierdoor is deze zone nog steeds 
onbebouwd en bieden ze mogelijkheden 
voor het masterplan en de toekomst. 
Opvallend is dat de pleintjes aan de wes-
telijke zijde van de cité aangeduid zijn 
als parkzone terwijl ze dat niet zijn in het 
oosten. De groene omgeving rond de VBS 
Horizonschool is uitzonderlijk aangeduid 
als rode bouwzone. Tussen de Mozaïek en 
het kerkhof bevindt zich nog een woon-
zone die nog niet ontwikkeld is (driehoek 
Schuttersgilde). Verder wordt ook ter hoog-
te van de Ulfortstraat (Vallei van de grote 
Beek) en boven de begraafplaats een zone 
ingekleurd als woonuitbreidingsgebied met 
landelijk karakter. De zone vormt momen-
teel een belangrijke verbinding met het 
als bosgebied ingekleurde valleigebied. De 
percelen langs de terril en be-MINE zijn 
ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, 
hier loopt nu het woonproject Houtpark 
(WUG omgezet via verkavelingsvergunning; 
momenteel deels vervallen, daarom nieuw 
masterplan in opmaak). Het mijnstadion is 
geel ingekleurd als zone voor dagrecreatie. 
De omgeving Mozaïek, de begraafplaats, 
het trapveldje, de Italiaanse barak en de 
Sint-Theodarduskerk hebben als bestem-
ming gemeenschapsvoorziening.

PLANOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT

GEWESTPLAN 

Kaart 16. Gewestplan.



26

Desondanks werd het verhoopte resultaat 
niet gehaald, de collectieve renovatie heeft 
wel zijn impact gehad en creëerde veel ani-
mo bij de inwoners. Toch waren sommige 
doelgroepen in de cités moeilijk bereikbaar, 
achteraf werd er ook (door de stad) te wei-
nig aan handhaving gedaan. De inwoners 
van de oudste cité keken dan vaak naar de 
foutieve renovaties van buren en renoveer-
de op gelijkaardige (doe-het-zelf)manier 
verder… Uit het pilootproject (1994) heeft 
dit masterplan waardevolle conclusies ge-
trokken, deze werden tijdens de experten 
workshops verder verdiept. (december 
2019 en oktober 2020 , zie bijlage). 

STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENINGEN (1994) 

In 1994 werd er omwille van de transitie 
van de cités juridische voorschriften voor 
de citéwoningen opgemaakt. De gemeen-
telijke bouwverordening voorschriften zijn 
van toepassing op alle woningen gelegen in 
de mijncité van Beringen, die destijds ge-
bouwd waren in opdracht van de koolmijn 
met een specifieke bouwtypologie. Voor 
het type woningen aan het Kioskplein is 
een specifieke verordening van toepassing. 
De hoofdbedoeling van deze verordening 
voorschriften was trachten het algemeen 
straatbeeld en karakteristiek van diverse 
woontypes te bewaren. Enkele voorschrif-
ten over gewenste uitbreiding, materiaal-
keuze, dakhelling en bouwdiepte werden 
vastgelegd. 

Desondanks dat deze voorschriften duide-
lijk geformuleerd waren, waren ze nog te 
vrij interpreteerbaar, dit omwille van de 
afwezigheid van een grafisch plan die de 
voorschriften verder toelichtte. Het piloot-
project dat een jaar later werd opgemaakt 
(1994) vertaalde deze voorschriften verder 
schetsmatig met bijhorende collectieve 
verbouwingsaanpak ondersteund door 
Stebo en Rechar 2. In de tuinwijk gingen 24 
families gezamenlijk hun vervallen tuinmu-
ren renoveren. Naast individuele adminis-
tratieve begeleiding werden de verbouwers 
op drie jaar tijd begeleid. In 1995 werden 
ook 60 dakrenovaties per woningblok uit-
gevoerd.

PLANOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT

Fig. 1.  De gemeentelijke bouwverordening voorschriften van alle woningen gelegen in de mijncité van Beringen opgemaakt 1993.
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mers moeten vervolgens ook nog 
bereid zijn om collectief te leren 
denken en werken. Hierdoor beslis-
te veel bewoners om hun renovatie 
zelf te doen.

•	 De citéwoning staat wel op de in-
ventaris, maar er zijn geen financi-
en voor voorzien.

•	 Energetische wensen liggen bij be-
woners lager op de prioriteitenlijst 
dan woonkwaliteit. 

•	 Het bereiken van noodkopers blijft 
moeilijk, dit zijn mensen die echt 
geen geld hebben voor wat voor 
renovatie dan ook.

•	 Bewoners moeten collectief kun-
nen en willen werken.

•	 We gaan in de cité nooit echt de 
normen halen. Of we moeten echt 
alles inpakken, maar dan heb je 
geen erfgoedwaarde meer, of er 
moet een nieuwbouw komen.

•	 Veel gemeenten hebben gebrek 
aan tijd voor initiatieven en er is 
meer opvolging nodig doorheen 
heel het traject (A tot Z begelei-
ding). Collectieve begeleiding geeft 
meer zekerheid voor verbouwers 
en de aannemers, dit verhoogt de 
kans op realisatie.

Knelpunten toen (én nu), 
uitdieping expertenworkshops

PLANOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT

•	 Het bereiken van noodkopers blijft 
moeilijk, dit zijn mensen die echt 
geen geld hebben voor wat voor 
renovatie dan ook. Zelfs met de 
juiste richtlijnen, begeleidingen én 
subsidie ondersteuning hadden 
veel inwoners de financiële midde-
len niet om deel te nemen aan het 
collectief piloottraject (1994).

•	 Er is te weinig kennis bij de be-
woners over wat kwalitatief/
waardevol is, vele zijn zich er niet 
van bewust dat ze in een stukje 
geschiedenis wonen.

•	 Om te slagen is er veel campagne 
en veel wervingsinspanning nodig, 
maar communicatie moet ook 
doorheen heel het traject blijven 
gevoerd worden om conflict te ver-
mijden.

•	 Verhuurders bereiken blijft trekken 
en sleuren, verhuurders hebben 
weinig incentive om te renoveren. 
Het HABER project zet hier op in, 
want verhuur stijgt ook in de cité 
en blijft dus belangrijk.

•	 Werken met aannemers blijft moei-
lijk. In de eerste plaats om lokale 
aannemers te vinden die willen 
meewerken met relatief kleine 
werken d.m.v. collectieve raam-
contracten (legitimatie van het 
gemeente bestuur). Daarbij blijven 
aannemers duurder dan het zelf 
te doen, als men voor kwalitatieve 
en erfgoed-verantwoorde ingre-
pen gaat, zal men ook nooit bij het 
goedkoopste eindigen. Deze aanne-

Fig. 2.  Gevelaanzichten type Mulhouse, onderzoek 1994 voor de piloot studie STEBO.
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Kaart 17.  Eigenaarstructuur (Bron: Stad Beringen).

EIGENDOMSSTRUCTUUR 

De eigendomsstructuur heeft een sterke in-
vloed op de kanslocaties of ontwikkelingen. 
Na de sluiting van de mijn verschoven heel 
wat eigendomstitels. Zo was de Sint-Theo-
darduskerk in handen van de mijnorganisa-
tie, maar werd die na de mijnsluiting over-
gedragen aan de Kerkfabriek. Be-MINE is 
eigenaar van het Houtpark en de gerestau-
reerde watertoren. De Poolse vereniging, 
de scoutslokalen, de Schuttergilde (zijn van 
hun clubgebouw en/of perceel eigenaar) 
en het Hotel 8 wordt verhuurd door AI-
TEF (actieve verenigen). De stad Beringen 
(geel) is eigenaar van grote, strategische 
delen van Beringen-Mijn waaronder het 
bos- en natuurgebied, het Kolenspoor, het 
Mijnstadion en zelfs een deel van het park 
grenzend aan de Randstraat. Enkele stra-
tegische percelen ertussen zijn in private 
handen. Het terrein van de Schuttersgilde 
Sint-Denijs (roze) is bestemd als woonzone. 

PLANOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT
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INVENTARIS ONROEREND 
ERFGOED

De mijnsite zelf is sinds het bescher-
mingsbesluit van 1993 en 1994 integraal 
beschermd. Daarnaast zijn er de bescherm-
de dorpsgezichten: “Kioskplein en direc-
teurswoning met omgevend park” en de 
‘Sint-Theodardus kerk samen met woning 
en pastorie, de parochiezaal en haar om-
geving.’ Het melkhuisje te Beverlo en de 
elektriciteitspyloon naast het gebouw, zijn 
beschermd als monument. Hierbij is er 
veel vastgesteld erfgoed dat opgenomen 
is op de inventaris onroerend erfgoed. De 
watertoren (Be-mine) en de passerelle aan 
de Stationsstraat zijn aangeduid als vastge-
steld bouwkundig erfgoed. Alle ingenieurs-
woningen zijn aangeduid op de inventaris, 
alsook de overige mijncités, kortom elk 
gebouw dat gebouwd werd door de mijn-
zetel. De kaart geeft een overzicht van de 
beschermingsstatus van Beringen-Mijn. 
(Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed)

PLANOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT

Kaart 18.  Inventaris onroerend erfgoed (bron: inventaris onroerenderfgoed Vlaanderen).
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(vrij klimaatbestendig) en hiermee wilt de 
gemeente een groene lus creëren met het 
kolenspoor. Naast een groene invulling is 
een blauw netwerk primordiaal. Voldoende 
grondwaterbuffering ken hemelwaterinfil-
tratie kan droogtestress voorkomen. Bij de 
aanleg van de parking Kolenspoor werd het 
regenwater maximaal geïnfiltreerd. Water-
doorlatende klinkers werden toegepast; 
water wordt opgevangen in geperforeerde 
buizen en bij verzadiging afgevoerd naar 
een aangelegde wadi. Ook het hemelwater 
van de rijlopers kan naar de vele open ber-
men in de cités afgeleid worden.  

veer 650 platanen die omwille van de hoge 
beheerkost en (tweejaarlijks) knotten en 
aanhoudende klachten vervangen werden. 
Bij nieuwe bomen gaat de keuze eerder 
naar soorten van 2de of 3de grootorde, 
smallere vorm, kleiner blad en liefst kli-
maatbestendig. De groendienst heeft hier-
voor praktische beheerprincipes uitgewerkt 
(grootte, breedte, inheems…) maar ook 
klimatologische. De bomen moeten resis-
tent zijn tegen droogte en moeten steeds 
meer opboksen tegen insectenplagen. De 
boomkeuze wordt hierop afgestemd waar-
bij de volgende soorten worden toegepast: 
Tilia, Liquidambar, Acer, Betula, Sophora… 
naast inheemse ook eerder gecultiveerde 
soorten.   

In sommige straten (Aakstraat, Krom-
mestraat, Sint Barbarastraat…) staat er 
onvolledige of weinig kwaliteitsvolle laan-
beplanting. De groendienst is momenteel 
bezig met een bomeninventaris van de 
straten, waaruit ook zal blijken in welke 
straten de laanbomen moeten worden 
aangepakt. Zo zullen er in de toekomst 
205 nieuwe bomen aangeplant worden. 
Bijkomend gaan er in het kader van de LSM 
subsidie (Limburg Sterk Merk) in de Zand-
hoefstraat esdoorns aangeplant worden 

VISIE GROENDIENST STAD 
BERINGEN

Groen is een integraal onderdeel van de 
beeldkwaliteit van een tuinwijk. Vandaag 
heeft Stad Beringen, een eigen gehan-
teerde groenvisie voor de cités. Door de 
investering in duurzame projecten dankt de 
stad haar nominatie ‘European Cities Green 
Award’ in 2020. 

De gemeente geeft ruimte aan planten en 
de ‘kolonisatie van vage gronden’ zoals de 
terrils en het kolenspoor. Door de aanleg 
van bloemenweides en wadi’s neemt de 
diversiteit toe. In de cité zelfs wordt extra 
aandacht gegeven aan de laanbeplanting, 
zo worden zieke bomen of bomen die te 
groot zijn beheersmatig vervangen. De ge-
meente heeft in het verleden problemen 
gehad met enkele (fruitdragende) booms-
oorten en schade aan verhardingen op pu-
bliek of privaatdomein door de wortels van 
de bomen. Hierdoor werden enkele laan-
bomen vervangen. In dit opzicht is er iets 
‘curieus’ aan de gang; in de Berkenstraat 
werden recent haagbeuken aangeplant en 
in de Plataanstraat Magnolia’s… Dit is te 
wijten aan het feit dat sommige booms-
oorten niet meer verkozen worden omwille 
van ziekte-, beheer- en klimaatbestendig-
heid. De platanen werden bijvoorbeeld te 
groot in de eerder smalle Plantaanstraat. 
Tot 2000 stonden er in Beringen-Mijn onge-

PLANOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT

Foto 9. Berkenstraat Beringen.

Foto 10. Hotelstraat Beringen.
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Kaart 19. Overzichtskaart lopende studies en projecten (Bron: Stad Beringen).

LOPENDE STUDIES, PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN

Het masterplan is een overkoepelend beleids-
document en tracht optimaal rekening te hou-
den met genomen of lopende initiatieven en 
plannen. 

overzichtskaart
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LOPENDE STUDIES, PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN

De percelen langs de terril en Be-MINE zijn 
ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, 
hier komt in de toekomst het woonproject 
Houtpark. Het woongebied situeert zich 
op het voormalige houtdepot van de mijn. 
Hier werd het mijnhout gelost, verwerkt en 
opgeslagen in afwachting van verwerking in 
de mijngangen. Het Masterplan Houtpark 
voorziet verschillende types van residen-
tiële wooneenheden: appartementen, gez-
inswoningen, een woonzorgcentrum en as-
sistentiewoningen. Het woonzorgcentrum 
en de eerste appartementen zijn klaar en 
opgeleverd. Zij vormen het eerste luik van 
de ontwikkeling van het woongedeelte. In 
totaal komen er meer dan 292 woongele-
genheden die over een periode van 10 jaar 
gebouwd worden. (bron: www.bemine.be/
wonen-op-bemine). 

Het masterplan Houtpark legt volgende 
accenten: 

•	 Het Houtpark is een verbindende 
schakel voor zowel lokale als bo-
venlokale bezoekers;

•	 De openheid en de relatie t.o.v. de 
terrils, be-MINE, Stationsstraat en 
de Oudste cité dient gegarandeerd;

•	 De nieuwe aanleg van een veili-
ge schoolverbinding parallel aan 
het Kolenspoor met een veilige 
oversteek van de Stationsstraat en 
een autovrij/veilig parkhart op de 
be-MINE site is gewenst evenals 
een nieuwe oversteekplaats voor 
de school over de Koolmijnlaan ter 
hoogte van het Kioskplein;

•	 De groenaanleg en het programma 
Houtpark dient een synergie aan 
te gaan met het Sporenpark achter 
de cités (voorstel park Oudste cité - 
visie Stramien)

•	 De nieuwe ontwikkelingen houden 
rekening met de horeca terrassen 
aan het begin van de Stationsstraat 
d.m.v. optimale bezonning, geen 
zicht op een blinde gevels; 

•	 De aanleg van een voetgangersver-
binding tussen de Oudste cité en 
het houtpark; 

•	 De typologie van nieuwe gezinswo-
ningen, appartementen.. moet een 
respectvolle relatie aangaan met 
het bestaande (omliggend erfgoed, 
arbeiderswoningen mijnen..) Dit 
kan gerealiseerd worden door mid-
del van een correcte materialisatie 
of vormgeving. 

Foto11. Historisch beeld Houtpark en de mijn (Bron: Delcampe).

Masterplan Houtpark (Palmbout - Blauwdruk)

Fig. 3.  Inrichtingsvoorstel masterplan Houtpark, stand van zaken 03-06-2020 (Bron: Blouwdruk-Palmbout)
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Parallel met deze studie loopt er een her-
bestemmingsonderzoek van Studio Open 
Kerken i.s.m. Endeavour voor de Sint-The-
odarduskerk. De studio vertrekt van onder-
staande strategieën en ideeën, deze stand-
punten zijn tijdens twee overlegmomenten 
afgestemd met Stramien en hebben ook 
een invloed op de inrichting van de Kool-
mijnlaan, de connectie met het Kolenspoor 
en de gemeenschaps- en knooppuntwaar-
de van de plek. Met betrekking tot deze 
masterplanstudie worden volgende ambi-
ties geopperd;

•	 De Sint-Theodarduskerk heeft po-
tentie als museale plek gekoppeld 
aan de toekomst van be-MINE, 
PIT en in een bredere context van 
het Mijnerfgoed. De kerk zou een 
tentoonstelling kunnen herbergen 
over de cités en het belang van de 
kerk voor de kompels. 

•	 De kerk kan haar maatschappelijk 
verbindende rol promoten door 
het introduceren van lokale func-
ties en meervoudig religieus ge-
bruik; 

•	 Variabele kleinere initiatieven als 
een fietsverhuurpunt (link Kolen-
spoor), bijenkasten… kunnen in de 
kerk onderdak vinden. , Volgende 
quotes van bewoners tijdens het 
diepte interview van Endeavour 
kwamen aan bod over de Sint-The-
odarduskerk:

LOPENDE STUDIES, PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN

Herbestemming Sint-theodarduskerk (Studio Open Kerken)

‘De Theodardus is echt een monumentaal gebouw, maar het wordt zo niet getoond.’

‘Een gebouw verlichten toont dat je er trots op bent.’ 

‘De Theodaruskerk werkt, maar kan een intensiever programma gebruiken men zou meer interactie moeten maken met terrassen en programma’s 
om mensen tot voorbij de kerk te krijgen. Door deze ’s avonds niet te verlichten en zijn afgesloten rondgang nodigt de kerk ook uit tot vandalisme.’  

•	 Een verbeterde en veiligere over-
steek tussen de Sint-Theodardus-
kerk en de rode weg richting be-
graafplaats;

•	 Het atrium en de rondgang kunnen 
ingezet worden als publieke buiten-
ruimte met de voortuin als foyer;

•	 Het voorplein en de gaanderij zijn 
inzetbaar als evenementenplein 
voor het organiseren van buurt- en 
seizoensgebonden activiteiten, 
een afstemming met de geplande 
activiteiten in het sportstadion (zie 
verder) is gewenst; 

•	 De ruimte rondom de rondgang 
wordt, met de aanplanting van 
bijkomende bomen, opnieuw een 
‘groene omkadering’ van het atri-
um in lijn met het initiële plan van 
architect; 

Fig. 4. Eén van de scenario's voor de rondgang van de Sint-Theodarduskerk, ontwerpend 
haalbaarheidsonderzoek n.a.v. de nevenbestemming van de Sint-Theodarduskerk (Bron: 
Studio Open Kerken).
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De voormalige Nopri-site bevindt zich langs 
de Koolmijnlaan tussen de Nieuwstraat en 
Sint-Barbarastraat. Binnen dit studiekader 
werd rekening gehouden met een groot-
schalige herontwikkeling op de site. De 
Nopri-site kampt al jaren met leegstand, 
vandalisme en brandstichting. In augustus 
2019 werden meerdere panden bescha-
digd door een tragische, uitslaande  brand 
(augustus 2019). Hierdoor komt de her-
ontwikkeling in een stroomversnelling. De 
plannen zijn klaar en de site zal ontwikkeld 
worden met appartementen, horeca en 
winkelruimtes.

Fig. 5.  Inrichtingsvoorstel Nopri-site. (Bron: Arech-architecten).Kaart 20. Knelpunten kaart Nopri-site.

Ontwerp Nopri-site (Arech-architecten)

Voor de realisatie dient rekening gehouden 
met volgende aandachtspunten: 

•	 mogelijk conflict op het fiets- en 
voetpad Koolmijnlaan door inrit 
bovengrondse parking;

•	 de veiligheid van de zwakke weg-
gebruiken op de Nieuwstraat, i.h.b. 
de uitrit van de bovengrondse par-
king; 

•	 het mogelijk deelgebruik parking 
tijdens evenementen Mijnstadion, 
be-MINE;

•	 de functies mogen niet in concur-
rentie treden met de mogelijke 
invulling in het Mijnstadion.
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•	 De ontwikkeling van het kolen-
spoor als verbindend “landschap-
spark” ten behoeve van de lokale 
gemeenschap, de toeristen en het 
erfgoedlandschap; 

•	 Mogelijkheden tot het verkrijgen 
van provinciale subsidies openhou-
den voor twee subsidiedossiers: 
aanleg toeristische fietspad + 
streekgericht cultureel erfgoedbe-
leid.

Op basis van deze conclusies en een uit-
gewerkt concept is de stad overgegaan 
tot verwerving en inrichting (groenaanleg, 
fietspad, wandelpad, erfgoedontsluiting). 
Ondanks de ambitie om het Kolenspoor 
lokaal in te schakelen wordt het door de 
bewoners weinig gebruikt. 

Fig. 6. Beleving aangrenzende landschappen, verlengen rode weg en herlokaliseren boogschietclub (Bron: Cluster - Hogeschool 
PHL, 2012). 

Haalbaarheidsstudie Kolenspoor (Cluster-Hogeschool PHL)

LOPENDE STUDIES, PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN

Na sluiting van de steenkoolmijn verloor 
de private spoorlijn tussen kolenhaven en 
koolmijn zijn functie. Het werd een ver-
waarloost gebied, overwoekerd door groen 
en op sommige plaatsen werd er veel 
sluikstort vastgesteld. Vanuit NV. Mijnen 
(eigenaar) werd voorgesteld om het tracé 
(spoorlijn met spoorwegbrug) aan de stad 
over te dragen. Dit was de aanleiding voor 
de stad om, samen met de Provincie, een 
haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren 
voor het Kolenspoor. 

In 2012 werd deze studie uitgevoerd, Clus-
ter onderzocht de verbindende rol van 
het Kolenspoor en hoe het versterkt kon 
worden door de aanleg van een fietspad 
(regionale fietsverbinding en lokaal fiets- 
en wandelpad). De studie van Cluster is 
een haalbaarheidsonderzoek voor uitbouw 
van Kolenspoor als een erfgoed pad met 
cultuur-toeristische ontsluiting voor de 
mijnsite van Beringen. Binnen deze studie 
werd dus de rol, huisstijl en beheer van 
het Kolenspoor (infopunten en -borden en 
straatmeubilair) bepaald. De conclusies van 
deze studie waren als volgt:
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Het Kolenspoor in Beringen is onderdeel 
van een groter bovenlokaal mobiliteitsnet-
werk langs de Limburgse mijnsites. In 2019 
onderzocht Maat-architecten samen met 
de UA en Tractabel een ruimtelijke visie 
en strategie in functie van een mobiliteit-
snetwerk geënt op het Kolenspoor. Men 
heeft de maximale verknoping met alle 
vervoersmodi ’s onderzocht door o.a. de 
exploitatie van eens spoorshuttle gekop-
peld aan een fiets- en wandelnetwerk. Het 
Kolenspoor heeft vijf haltes met Beringen 
of Maasmechelen als begin-of eindhalte. 
De ambitie van het Strategisch Project 
Kolenspoor is drieërlei: (1) het kolenspoor 
uitbouwen als een innovatief netwerk, (2) 
het kolenspoor als groen economisch net-
werk, (3) het kolenspoor als ruimte om te 
ontmoeten en te beleven. 

De Provincie Limburg ,als initiatiefnemer, 
maakt vandaag werk van een Start- en pro-
jectnota voor de fietssnelweg en diende 
een nieuwe aanvraag in als Vlaams Strate-
gisch Ruimtelijk Project. Er wordt gestreefd 
naar een bijhorende uniforme inrichting en 
huisstijl d.m.v. infoborden, uitkijkpunten, 
rustpunten, pleinen en recreatiepunten per 
gemeente.

HALTES

!MB

!MB

!MB

!MB

!MB

!MB

Het Kolenspoor
Mine Bus

Schaal 1:30 000

Tractebel

Granstudio
Maat Ontwerpers
Stijn Rybels | UA

Å Station

!ST Halte sneltram Hasselt - Helchteren

!S1 Halte Spartacus Lijn 1

!S2 Halte Spartacus Lijn 2

!S3 Halte Spartacus Lijn 3

!MR Halte Mine Rail

!MB Halte Mine Bus

Sneltram Hasselt-Helchteren

MaasShuttle

Spartacus

IC & Bike Tram

Fiets

Mine Rail

Innovatieve gedeelde ruimte

Mine Bus

Bus via Weg naar Zwartberg
• Doet meer kernen en polen aan
• Bestaand bustracé
• Minder rechtlijnig (lees: performant)
• Aansluiting op de Circle Line Genk

Mobipunt Maasmechelen
• Eindstop t.h.v. mobipunt
• Verknoping met Spartacus
en MaasShuttle

Positie haltes
• beperkt voor- en natransport (2.5km)
• weinig nabijgelegen kernen en polen
~ haltes aan op- en afritten niet optimaal

Positie haltes
• beperkt voor- en natransport (2.5km)
• weinig nabijgelegen kernen en polen
~ haltes aan op- en afritten niet optimaal

Parking Interstop Noord
• overstapplaats linken aan bestaande
infrastructuur
• mogelijkheden om te linken aan het 
bestaande netwerk en het Kolenspoor
• link met Centrum Zuid te onderzoeken 
bij Studio NZL

Halte Beringen
– begin- en eindpunt op rondpunt
– bestaande plannen voor fi etsverbindingen 

centrum, scholencampus, BE-mine
– link met Kolenspoor langs Zwarte Beek

Halte Lummenweg
– halte onder brug
– aansluiten op Albertkanaal en het Routeke 
– link met Circuit Zolder en bedrijvenzones

Halte P&R Centrum Zuid
– halte op bestaande P&R, minimale 

infrastructuuraanleg
– in tweede fase, bij herziening ontsluiting CZ 

(zie NZL), halte op CZ.

Halte Genk Noord
– halte aan bestaand rondpunt
– fi etsinfrastructuur aanwezig
– link met Kolenspoor
– link met Genk Noord

Halte Genk Oost
– halte onder brug
– link met Weg op As (buslijnen)
– met minimale fi etsinfastructuur link naar 

wijken

Halte Maasmechelen
– begin- en eindhalte aan mobi-punt MM
– aansluiting op fi etsroute Kolenspoor (link met 

NE)
– Link met MaasShuttle (naar Maaseik)

6 haltes

– maximale verknoping met andere modi, toeleiden met fi ets en minimale aanleg nieuwe infrastructuur

– momenteel minimaal 1u en 44 min om van Maasmechelen tot Beringen te geraken met OV, met de wagen 40 min. 

Inschatting met de KolenspoorShuttle: 50 min. 

LOPENDE STUDIES, PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN

Fig. 7. Ruimtelijke visie en strategie in functie van een mobiliteitsnetwerk geënt het Kolenspoor (Bron: Maat ontwerpers, Gran studios, Tractebel, Universiteit Antwerpen, 25 april 2019). 

Kolenspoor (Maat Architecten-tractebel-Universiteit Antwerpen)
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OVERKOEPELENDE VISIE EN CONCEPTEN 

ruimtelijke concepten
gekoesterde mijncités

      drie thematische verbindingen als 
sterke ruggengraat

      de vier focusgebieden
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VISIE: GEKOESTERDE MIJNCITÉS 

Onder de titel ‘gekoesterde cités’ mikt dit 
masterplan op een herstel van de trotse 
‘liaison’ tussen de mijn en de cités van 
Beringen-Mijn. De focus ligt dus op de ci-
tés als buurten en de mensen die er leven 
en werken of op bezoek komen. Het plan 
wordt gedragen door een integratie van 
verschillende disciplines (wonen, erfgoed, 
mobiliteit, toerisme en sport) en tracht 
bestaande initiatieven en plannen onder-
steunend te kaderen. We introduceren 
intermediaire initiatieven die onduidelijke 
buurtplekken rehabiliteren en buurtverbin-
dingen herstellen. Het masterplan voorziet 
tevens ingrepen in de publieke ruimte, 
maar ook in de verbetering van de private 
ruimte en de soms troebele grens tussen 
beiden.

Het verbeteren van de bestaande 
woonkwaliteit zet in op het nog resterende 
mijn- en citépatrimonium en de overkoe-
pelende tuinwijk-gedachte die, jammer 
genoeg, doorheen de tijd wat verloren 
is gegaan. Mogelijk is het tuinwijk ide-
aal wat achterhaald (door bv. haar grote 
ruimtebeslag), maar toch denken we dat 
ze antwoorden kan bieden als drager van 
een aantrekkelijke woonomgeving en sterk 
gemeenschapsleven, het genereren van 
ecosysteemdiensten, woondifferentiatie en 
een gezonde demografische mix… Het is in 
de eerste plaats de ambitie om opnieuw de 
‘gekoesterde cités’ te ondersteunen zodat 
het een warm buurtschap van weleer op-
nieuw kan groeien.  

Foto 12. Herstel van de trotse 'liasons' tussen de mijn en de cités. 

De overkoepelende visie op Beringen-mijn 
en in het bijzonder de cités, worden geduid 
in tien heldere ruimtelijke concepten die 
samen met de ‘ontginning’ van de kwalitei-
ten van de focusgebieden een verbeterde 
woonomgeving voor de bewoners beogen. 
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1. Landschap als sterke grens

De mijnexploitatie lag eens autonoom in 
het Limburgse landschap. De grens tussen 
mijn en landschap vertroebelt. Het bos-
gebied met bijhorende beekvalleien is het 
laatste originele restant van dit landschap 
en het is daarom belangrijk die aangesloten 
groene ruimte te beschermen en niet lan-
ger te ontwikkelen. Het Kolenspoor is zo de 
laatste fysieke grens tussen de mijnneder-
zetting en het achterliggende bos gebied. 
Dit is ook conform de visie van het ruim-
telijk structuurplan Beringen dat de zone 
aanduidt als bosuitbreidingsgebied. Het is 
dus cruciaal dat nieuwe initiatieven uitge-
werkt worden met respect voor het open 
landschap door het vrijwaren van zichten 
en perspectieven en schakels naar die 
open ruimte. In dit kader pleiten wij voor 
het niet ontwikkelen van het aanpalende 
woonuitbreidingsgebied. 

2. Intuitieve verbindingen 

Verbinding en beweging zijn belangrijke 
dragers van dit masterplan. Er is nood aan 
een verbindende structuur tussen Beringen 
Centrum en Beringen-Mijn (lopende studie 
Posthoorn BUUR), tussen de verschillen-
de cités, tussen oud en nieuw en tussen 
de verschillende functies. Een verbinding 
wil niet zeggen dat het gebied één uni-
forme zone moet worden, wel willen we 
ervoor zorgen dat de wijken opnieuw vlot 
bereikbaar zijn en onderling contact aan-
gemoedigd wordt. Ook voor toeristen en 
bezoekers moet het bezoek aan de cités 
vanzelfsprekend zijn. 

3. Publiek domein activeren 

Nieuwe dynamieken ontstaan door een 
heldere ruimtelijke structuur en kleine 
ingrepen op strategische plekken in het 
publiek domein zoals  het doorwaadbaar 
maken van het Mijnstadion of de herbe-
stemming van de Sint-Theodarduskerk. Het 
reeds aanwezige publiek domein (Kolen-
spoor, pleinen…) of de nieuw ontwikkelde 
publieke plekken zullen een hefboom zijn 
voor de doelstellingen van het masterplan. 
Dit alles met de steun en in participatie 
met belanghebbende en bewoners. 

RUIMTELIJKE CONCEPTEN 
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RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

6. Een kwalitatief en divers 
woningaanbod 

Er is nood aan sociale verbindingen tus-
sen kwetsbare bewoners, verschillende 
gemeenschappen, inkomensgroepen en 
nationaliteiten in de cités. De sociale-mix 
wordt beoogd door een kwalitatief, heden-
daags woonaanbod met een verscheiden 
woonaanbod dat geïnspireerd is op de tuin-
wijktypologie. Nieuwe woonontwikkelingen 
mogen geen ‘eiland’ zijn en best sociaal 
en architecturaal verweven in het tuin-
wijkweefsel. Om de bewoners te verster-
ken en niet te verdringen is het interessant 
om na te denken over alternatieve eigen-
domsvormen. Ook sociale (tuin)woningen 
kunnen een plaats krijgen binnen de cités. 
Parallel daaraan kan de opwaardering van 
het publieke domein met respect voor de 
publieke en private sfeer bijdragen aan de 
beoogde kwaliteitssprong. 

4. De publiek ruimte als drager 
voor het erfgoed

De open (veelal publieke, maar ook vage) 
ruimte zorgt voor zowel diversificatie als 
structuur. Net als het erfgoed creëert de 
open ruimte leesbaarheid. De omvang 
ervan toont verschillen per wijk. Door vol-
doende ruimte te geven aan erfgoed komt 
dit ook tot haar recht, het geeft zelfs een 
prestigieuzere indruk, denk hierbij aan de 
casino omgeving of de wat hogere inplan-
ting van de oude Mozaïekschool. De ruimte 
tussen de bebouwing zorgt voor openheid 
en generositeit; ze legt onbewust verban-
den. De open ruimte moet dus niet enkel 
gezien worden als een onderdeel dat een-
heid en structuur in de cité brengt, maar 
ook als drager van het erfgoed en gemeen-
schapsleven.  

5. Sterke cités met een eigen 
identiteit

Elke cité en projectzone heeft een sterk 
eigen karakter en identiteit en dat willen 
we zo houden; iedere buurt heeft haar 
accent in de vorm van een straat, plein of 
gebouw. Net zoals origineel beoogt door de 
architecten van de mijn moeten vooral de 
hoofdgebouwen en pleinen het individuele 
karakter van de wijken bepalen. De renova-
tie en de herbestemming zijn dus bij voor-
keur niet generiek, maar buurt specifiek. 
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Tussen de verschillende cités vinden we 
een aantal hindernissen die de cités van 
elkaar isoleren en een veilige of comforta-
bele uitwisseling hinderen. Het Kolenspoor 
is een langse verbinding ‘boven maaiveld’. 
De Koolmijnlaan is een drukke baan waar 
het drukke verkeer de oversteekbaarheid 
hindert. Het haaksparkeren zorgt er voor 
onveilige situaties voor fiets- en voetgan-
ger. De herprofilering van een aantal stra-
ten kan de vlotte en veilige doorstroming 
verbeteren en de aanwezige functies on-
dersteunen. De herprofilering van de Kool-
mijnlaan en de Stationsstraat introduceert 
conflictvrije en veilige buurtverbindingen.

7. Kernversterking rond de 
Koolmijnlaan-Stationsstraat

De stad Beringen bestemt de Koolmijnlaan 
tussen de Stationsstraat en Leysestraat in 
haar ruimtelijk structuurplan als zone voor 
kleinhandel-concentratie. Gebundelde 
handel biedt schaalvoordelen aan de han-
delaars en beperkt de verkeersbewegingen. 
De handelszone heeft potentie als sterke 
handelszone voor de lokale ondernemers 
en starters. De herbestemming van de 
Nopri-site biedt opportuniteiten om een 
meer geborgen winkelcentrum te ontwik-
kelen met een gegarandeerd parkeeraan-
bod. Versnippering of gaten binnen dit 
lineair netwerk zullen zorgen voor een on-
toegankelijke en onaantrekkelijke handels-
zone. In de randen krijgt de verblijfsfunctie 
voorrang op de verkeersfunctie (parkeren) 
ook het oversteken van de laan en straat 
wordt vergemakkelijkt.  

RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

8. Hindernissen wegwerken 9. Bestaande en nieuwe buurtfuncties

Nieuwe initiatieven (herbestemming 
Sint-Theodarduskerk en Nopri,…) en reeds 
lopende (inloophuis, administratieve cen-
tra…) gaan leegstand en verloedering van 
de omgeving en het waardevol mijnpatri-
monium tegen. Alsook zorgt het program-
matorisch opladen met lokale (en boven-
lokale) ingrepen in onderbenutte/nieuwe 
infrastructuur voor nieuwe buurtimpulsen. 
Zo kan een laagdrempelig en centraal ge-
meenschap- of inloophuis de buurt en het 
eerder vernoemde collectief renovatietra-
ject een startschot geven. Dit kan vanuit de 
voormalige publieke gebouwen zoals het 
logementshuis of een van de twee scholen. 
Buiten het inloophuis en uitleendienst kan 
er ook gedacht worden aan een vrouwen-
huis, een multicultureel ontmoetingshuis, 
jeugdcentra… 
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10.  Duurzame tuinwijken en 
parken

Oude tuinwijken in het bijzonder zijn erg 
klimaatbestendige woonbuurten met een 
sterk groenareaal en veel open bodem. De 
wijken bieden heel wat klimaatadaptieve 
kansen voor infiltratie, afkoeling, water-
berging, biodiversiteit, stofcaptatie… Het 
openbaar en private groen vormen daarin 
een sterke alliantie. De vele voetwegels en 
zachte verbindingen faciliteren een duurza-
me modal-split. In de cités merken we een 
vandaag omgekeerde tendens; toename 
van verharde oppervlakte, een sterk auto-
gebruik en het verlies van privaat groen. 
Tijd voor een make-over naar Tuinwijk 2.0. 
van tuinwijk naar ’Natuurwijk’.

Mitigerende maatregelen moeten zowel 
de gevolgen van hittestress, overstromin-
gen, luchtvervuiling en de globale klimaat-
opwarming tegen gaan. Enkele grotere 
groenparken zoals het Sporenpark en het 
Houtpark kunnen op korte termijn gerea-
liseerd worden. Kleinschaligere ingrepen 
zoals de opvang en infiltratie van regen-
water afkomstig van verhardingen, het 
ontdubbelen van de riolering, de aanplant 
van laanbomen en al dan niet gesponsorde 
private initiatieven en afspraken dragen bij 
aan meer klimaatadaptatie, beeldkwaliteit 
en biodiversiteit. 

Foto 14. Extensief speelplein, Zwijndrecht.

Foto 13. Wadi naast de rijweg (Fortstraat Mortsel, Okra i.s.m. Ara).

RUIMTELIJKE CONCEPTEN 
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Door middel van drie thematische 
verbindingen; het Kolenspoor en de Rode 
Weg en één nieuwe buurtverbinding, 
wordt samenhang gezocht. Door de intro-
ductie van een nieuwe tussenschaal die 
ruimtelijk en verbindend werkt wordt op-
nieuw buurtschap en samenwerking nage-
streefd; het vormt een gedeeltelijk ant-
woord op het vacuüm na het vertrek van 
de mijn als sturende organisatie achterliet. 
De nieuwe verbinding positioneert zich op 
de schaal van de buurt in tegenstelling tot 
bv. het Kolenspoor dat eerder een bovenlo-
kale (toeristische) functie ondersteunt; het 
is een intermediaire structuur tussen het 
lokale en het bovenlokale. 

De buurtverbinding , het Kolenspoor en de 
rode weg zijn geen autonoom functioner-
ende verbindingen, in tegendeel zelfs, ze 
werken samen en profiteren van elkaars 
nabijheid. Op twee plaatsen (Sint-Theodar-
duskerk) en Mijnstadion is er letterlijk kans 
tot verweving. De synergie heeft het poten-
tieel om het ruimtelijke, economische en 
sociaal-culturele weefsel van voordien te 
herstellen en een omvangrijk gebied ingri-
jpend te transformeren. 

1

23

1

2

3

nieuwe buurtverbinding

opwaarderen van de 
bestaande religieuze route 

bovenlokale verbinding

DRIE THEMATISCHE VERBINDINGEN ALS STERKE RUGGENGRAAT VOOR DE CITÉS

Kaart 21.  De drie thematische verbindingen ondersteunen de visie.
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1. Het Kolenspoor als 
recreatieve verbinding

Het Kolenspoor van Beringen-Mijn start 
aan het Houtpark en loopt tot aan de ko-
lenhaven van Tervant. Het Kolenspoor, on-
geveer drie kilometer lang, transporteerde 
de kolen van de kolenwasserij tot aan het 
Albertkanaal, waarna ze verder werden 
gedistribueerd met schepen. Na de sluiting 
van de mijn, in 1989, raakte het Kolenspoor 
en de bijhorende infrastructuur in onbruik, 
de spoorwegbermen werden een ‘verloren’ 
achterruimte. 

Het Kolenspoor en de bijhorende fi-
etsverbinding zijn een trage fiets- en wan-
del-as die zich strak doorheen de wijken 
buigt. Het is voor de omliggende wijken 
een conflictvrije (autoloze) fietsverbind-
ing; kinderen kunnen het spoor gebruiken 
om veilig naar school te fietsen, bewoners 
om naar de winkels op de Koolmijnlaan te 
gaan. De Stad Beringen wil met deze ver-
nieuwde infrastructuur het fietsen actief 
promoten in de wijken errond. De ‘belev-
ingsroute Kolenspoor’ vormt één van de 
conceptuele bouwstenen om het erfgoed 
van de stad te connecteren met sport, rec-
reatie en de buurt. 

Het Kolenspoor kent drie types gebruikers: 
lokale mensen die het gebruiken als (hon-
den)wandelroute, recreanten met de fiets 
en toeristen. Bij deze laatste groep geb-
ruikers is het spoor vandaag nog te weinig 
gekend, te lang en sluit het onvoldoende 
aan op de andere attracties. Het Kolen-
spoor wordt algemeen geapprecieerd, 
maar leeft in de ogen van de bewoners nog 
niet voldoende. Het voltooien van de brug 
als oversteek van de Koolmijnlaan zal hier 
deels verandering in brengen, omdat hi-
ermee de functionaliteit van het spoor als 
schoolroute verhoogd.

Foto 15. Het Kolenspoor als recreatieve- en buurtverbinding.

DRIE THEMATISCHE VERBINDINGEN ALS STERKE RUGGENGRAAT VOOR DE CITÉS
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DRIE THEMATISCHE VERBINDINGEN ALS STERKE RUGGENGRAAT VOOR DE CITÉS

2. De rode weg als ceremoniële 
verbinding 

De ‘Rode Weg’ neemt als ceremoniële 
route tussen de Mijnkathedraal en de 
begraafplaats een bijzondere positie in. 
De laan is ruimtelijk, visueel en land-
schappelijk een sterke getuigenis uit het 
mijnverleden. De rode weg haalt zijn besta-
ansrecht uit zijn occasioneel gebruik voor 
uitvaarten (gem. 10 per jaar omwille van 
het toenemend aantal crematies) en maakt 
onlosmakelijk deel uit van erfgoedensem-
ble rond de Mijnkathedraal. Overleden 
worden over de ‘Rode Weg’ ten grave 
gedragen op het tempo en de pas van de 
familie; contemplatief en respectvol. De 
veilige oversteek van de Koolmijnlaan en 
de Beverlosesteenweg aan beide uiteinden 
dient verbeterd. Functioneel kan de lange 
rechte as van ca. 250 m een extra beteke-
nis krijgen als loop en wandelzone van het 
mijnstadion op voorwaarde dat dit de uit-
vaarten niet hindert. 

Foto 16. De Sint-Theodatduskerk met de rode weg als ceremoniële verbinding naar het mijnkerkhof.
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3. Een nieuwe ‘gelijkvloerse’ 
buurtverbinding

Het creëren van een nieuwe buurtroute 
wordt gezien als een startpunt waaruit 
verdere nieuwe impulsen kunnen ontstaan. 
Uit de rondvraag van Endeavour is geblek-
en dat veel inwoners van Beringen-Mijn 
het Kolenspoor, amper of nooit zelf geb-
ruiken, omdat men het meer ziet als een 
toeristische attractie dan als een mogelijks 
functionele buurtroute. Extra laagdrem-
pelige verbindingen die aantakken op het 
spoor kunnen hier soelaas brengen en een 
netwerk vormen tussen het bovenlokale 
(be-MINE en Kolenspoor) en de buurt. De 
nieuw buurtverbinding spant zich op tus-
sen het Gouden Jubileumplein en de Oud-
ste cité en verbindt het Mijnstadion over 
de Koolmijnlaan met het nieuwe Sporen-
park en verder door tot aan het oude ran-
geeremplacement.  

Langs deze buurtverbinding is plaats voor 
kleinschalige buurtimpulsen en initiati-
even die de cités ten goede komen. Op 
de verbinding liggen enkele belangrijke 
buurtknopen zoals de Sint-Theodarduskerk, 
het Mijnstadion, het nieuwe Sporenpark 
en het Houtpark als plekken voor ontmoet-
ing. Verder kan er een betere link gemaakt 
worden met het achterliggende coulissen-
lanschap en de speelbossen die gebruikt 
worden door scouts en mountainbikeclubs. 
Tenslotte zou de Kolenhaven een echte 
trekpleister kunnen worden, maar daar ein-
digt men nu in een leegte. Dus is er weinig 
incentive om er naartoe te gaan. 

DRIE THEMATISCHE VERBINDINGEN ALS STERKE RUGGENGRAAT VOOR DE CITÉS

avonturenbosbuurtparkerfwegsportclusterfietsstraatspelen in het groen

Kaart 22. Een gelijkvloerse en geanimeerde buurtverbinding.
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Nu de ambities en visie op de grote schaal 
voor Beringen-Mijn vastgelegd zijn zoomen 
we in op de vier focusgebieden; de Oudste 
cité (en de Stationsstraat), het Mijnstadion 
en de aanliggende Koolmijnlaan, de omge-
ving van de Mozaïek en het kerkhof en het 
Kolenspoor. De vier gebieden vormen een 
tussenschaal (meso) voor de overkoepe-
lende strategie. Door hun grote verschillen 
komen heel andere aspecten en reconver-
sie-adviezen aan bod.

Oudste cité als voorbeeld voor 
de Tuinwijk 2.0

Het eerste focusgebied, de Oudste cité, 
legt meer de nadruk op de reconversie van 
het bestaand woonpatrimonium en het 
opwaarderen van publiek domein naar de 
beoogde tuinwijk 2.0. Het onderzoek werd 
uitgevoerd op twee schaalniveaus : de vol-
ledige cité en het perceelniveau. Hieruit 
rolt een vervolgtraject met een duidelijk 
plan van aanpak voor de stad met commu-
nicatietools voor de bewoners van de wijk. 
In Beringen-Mijn zijn de problemen eerder 
generiek omdat ze telkens het resultaat zijn 
van dezelfde wooncomfortnoden. Hierdoor 
kan de analyse, visie en plan van aanpak als 
inspiratie dienen en uitgerold worden naar 
andere wijken. In het vervolgtraject wordt 
een ruimtelijke en erfgoed kader gemaakt 
voor heel Beringen-Mijn. 

DE VIER FOCUSGEBIEDEN 

1

2

3

oudste cité Klimopstraat -
Stationstraat

mijnstadion - Koolmijnlaan

Site Schuttersgilde kerkhof

Kolenspoor4

Kaart 23. De vier focusgebieden.

Het Mijnstadion als recreatief 
buurtknoopppunt

Tijdens de actieve mijnperiode was het 
voetbalstadion de verbinder tussen 
mensen; de supporters schaardden zich 
letterlijk onder dezelfde rood-zwarte sup-
portersvlag. Het accent van het tweede 
focusgebied, het Mijnstadion, ligt haar 
nieuwe positie en werking als knooppunt in 
de beoogde buurtverbinding. Er is tijdens 
workshops met omwonenden en sportver-
enigingen gezocht naar een hedendaagse 
invulling, waarbij de toegankelijkheid en 
een connecteren van de site met de omlig-
gende buurten en straten met stip boven-
aan staat. Er werd rekening gehouden met 
lopende projecten (ontwikkeling Nopri-si-
te, herbestemming Sint-Theodarduskerk, 
be-MINE… ). Het doel is om er een open 
en genereuze recreatieplek van te maken, 
niet enkel voor betalende leden, maar ook 
voor de citébewoners, individuele sporters, 
toevallige passanten, toeristen, scholen en 
jeugdbewegingen. 

De mozaïek als parkschool Het kolenspoor als 
geanimeerde route

De Mozaïek krijgt een herbestemming 
als buitengewoon secundair onderwijs 
(BUBAO) Door haar strategische ligging 
en relatie met het Kolenspoor en het ach-
terliggende boscomplex wordt er sterk 
ingezet op de structurele vergroening van 
de schoolomgeving als een gezonde park-
school. Samen met de kansenkavel van de 
schuttersgilde kan het groen structureel 
(als parkomgeving) doorgetrokken worden 
tot aan de begraafplaats en tegen de muur 
van het mijnstadion. De herbestemming 
van het tankstation, de aankoop van de 
driehoek door de stad, de omgevingsaan-
leg van de Italiaanse barak, de link met het 
kerkhof, de rode weg en de verkeersafwik-
keling worden verbeterd. 

De ‘belevingsroute Kolenspoor’ is één van 
de conceptuele bouwstenen van de stad 
om het erfgoed te connecteren met sport 
en recreatie (Mijnstadion, mountainbike 
routes, avonturenberg,..). Door haar strat-
egische ligging connecteert het Kolenspoor 
ook de aangrenzende wijken (Wijk Jubile-
um, Rondplein, Oudste cité,…) en het bos-
gebied en mijnkerkhof. In dit focusgebied 
wordt de extra rol die het spoor kan heb-
ben losstaand van de recreatieve verbind-
ing uitgediept.


