
PERSMEDEDELING 

(embargo tot dinsdag 16 januari, 10:00 u) 

 

Beschermde maar bedreigde kolenwasserij van steenkoolmijn Beringen op Europese 

shortlist van de meest bedreigde historische gebouwen 

 

De steenkoolmijn van Beringen en de kolenwasserij werden door de Vlaamse Overheid in 

1993 en 1994 wettelijk beschermd. De kolenwasserij is één van de grootste en 

indrukwekkendste industrieel erfgoedsites in Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten. Het is een 

functionele mastodont in ijzer, staal, baksteen en glas die de mijnsite en heel de omgeving 

domineert. 

Met heel zijn installatie en uitrusting beschermd, is het een uitzondering in Europa. Het is het 

één van de - zo niet - belangrijkste vertegenwoordigers van de grootschalige mijnbouw zoals 

deze zich in de 20e eeuw ontwikkelde. 

De kolenwasserij werd vanaf 1923 gebouwd (kolenwasserij 1) en nadien uitgebreid 

(kolenwasserijen 2, 3 en 4). Deze vier delen vormen samen één massief gebouw.  

 

Ondanks het bijzondere belang van de kolenwasserij doken er voorbije jaren regelmatig 

geruchten op over plannen tot gedeeltelijke of volledige sloping door projectontwikkelaar BE-

Mine. Deze zomer werd een slopingsaanvraag voor het deel ‘kolenwasserij 1' door het 

gemeentebestuur van Beringen geweigerd - en deze weigering is nu onderwerp van een 

beroepsprocedure bij de provincie Limburg. 

 

Vorig jaar werd daarom door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw een 

dossier opgesteld en ingediend voor de Europese Campagne ‘The 7 Most Endangered 2018'.  

Dit is een programma van Europa Nostra, de toonaangevende erfgoedorganisatie in Europa, 

samen met het European Investment Bank Institute, en gesteund door de EU Commissie onder 

het ‘Creative Europe’-programma.  

We kunnen nu met bijzondere tevredenheid meedelen dat de kolenwasserij van de 

steenkoolmijn van Beringen geselecteerd werd door een panel van experts op verschillende 

gebieden en op de shortlist geplaatst van het ‘The 7 Most Endangered’-programma 2018.  Op 

deze shortlist zijn 12 erfgoedlocaties uit 10 Europese landen opgenomen, waarvan één uit 

België. 

 

In bijlage vindt U de Nederlandstalige versie van de perstekst over deze shortlist  

Nadere informatie vindt U op een webpagina met achtergonden en geschiedenis van de 

kolenwasserij :  

http://www.industrieelerfgoed.be/site/Kolenwasserij-steenkoolmijn-Beringen  

Informatie over de opname in de lijst van The 7 Most Endangered, op de evolutie van het 

dossier en op verdere stappen zullen geplaatst worden en steeds geactualiseerd op  

http://www.industrieelerfgoed.be/content/kolenwasserij-beringen-most-endangered 

Informatie zal in de toekomst ook verspreid worden via onze Twitter (@Industr_erfg_VL) - 

en Facebook-accounts 

 

Informatie kunt U verder bekomen bij de adressen en contactgegevens vermeld in het 

perscommuniqué in bijlage, maar ook  

- bij de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Adriaan Linters, voorzitter (telef. 

0496.377791) 

- bij de Werkgroep Monumentenzorg Beringen, Stephan Put, voorzitter (telef. 0497.42.98.31) 

 

http://www.industrieelerfgoed.be/site/Kolenwasserij-steenkoolmijn-Beringen
http://www.industrieelerfgoed.be/content/kolenwasserij-beringen-most-endangered
http://www.industrieelerfgoed.be/content/kolenwasserij-beringen-most-endangered
https://twitter.com/Industr_erfg_VL
https://www.facebook.com/Industrieel-erfgoed-Vlaanderen-1523697824557923/


Graag vermelden wij bij deze dat de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 

precies dit jaar haar veertigste verjaardag viert. VVIA werd opgericht op 1 mei 1978, en is 

daardoor de oudste landelijk werkende vereniging voor industriële archeologie op het 

Europese continent. VVIA is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging, en wordt als 

dusdanig niet gesubsidieerd door de overheid. 

Informatie over VVIA vindt U op onze website: www.industrieelerfgoed.be  

 

2018 is ook het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zet zich terdege in om het industrieel 

erfgoed in Vlaanderen in de aandacht te plaatsen. April wordt in heel Europa een 

themamaand  voor het industrieel erfgoed van mijnen en metaalproductie. In het kader 

daarvan organiseert VVIA samen met EFAITH (Europese Federatie van Verenigingen voor 

Industrieel en Technisch Erfgoed) op 13-15 april in Beringen een Europese bijeenkomst van 

mijnerfgoedverenigingen en -vrijwilligers, zie www.miningheritage.org 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 

administratie @ vvia.be 

Postbus 30 Postkantoor Stationswijk 

B-9000 Gent 12 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

        bezoek onze website: http://www.industrieelerfgoed.be  

        bezoek onze Facebookgroep 'Industrieel Erfgoed - Vlaanderen' 

        bezoek onze VVIA Facebookpagina  

        bezoek onze Linked In groep  

        of volg ons op Twitter 

 

De VVIA is het platform voor vrijwilligersorganisaties en privaatrechtelijke initiatieven 

inzake studie, behoud en valorisatie van industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in 

Vlaanderen en Brussel. 

Sedert 1978 als onafhankelijke vereniging op de bres voor het industrieel en technisch 

erfgoed - zonder steun of subsidie van de Vlaamse overheid... 

VVIA steunen ? Dat kan ! WORD LID-ABONNEE 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

VVIA is stichtend lid van de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en 

Technisch Erfgoed / European Federation of Associations of Industrial and Technical 

Heritage - en is verbroederd met de Catalaanse 'Associació del Museu de la Ciéncia i de 

la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya' 

----------------------------------------------------------------------------------------  

2015 was het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed  - deze campagne 

wordt nu verdergezet onder de noemer 2015+ 
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