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Mijn stad / Mijn dorp – Beringen

“Vooral het totaalconcept is belangrijk voor 
be-MINE”

Burgemeester Maurice Webers over de groei van Beringen: het project  
be-MINE, de Scholen van Morgen, de vernieuwing van het stadscentrum 
en de uitbouw van de industriezones.

Met 45000 inwoners is Beringen de derde grootste stad in Limburg, en bovendien nog groeiende. 
Jaarlijks komen er zo’n 500 inwoners bij. Volgens burgemeester Webers is dit vooral te danken 
aan de goede ligging, de betaalbare bouwgronden en de tewerkstelling. “Sinds de nationale ge-
meentefusies in 1976 bestaat Beringen uit de vier sterke en evenwaardige deelkernen Paal, Koersel,  
Beverlo en Beringen. Dit bracht met zich mee dat iedere deelkern onder zijn eigen kerktoren bleef,” 
begint Maurice Webers. “Hierdoor werd er nooit een echte stad uitgebouwd, en dat is wat we nu 
willen veranderen.”

Hij noemt het een ware metamorfose die de stad op dit moment ondergaat. “De bedoeling van al 
deze projecten is om het Beringengevoel van de inwoners aan te wakkeren,” zegt hij, “zodat zij 
fier kunnen zijn op hun stad. We hebben hier prachtig mooie natuurgebieden zoals de Paalse Plas, 
het Koersels kapelleke en de Vallei van de Zwarte Beek. Nu we daar het hele be-MINE project en 
binnenkort een aantrekkelijk centrum aan kunnen toevoegen, maakt dat van Beringen een echte 
aantrekkingspool.”

be-MINE retailpark
Met 100.000 m2 aan gebouwen is be-MINE de grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen. Het 
project werd in 2009 opgericht door de investeerders DMI Vastgoed, Van Roey Vastgoed en LRM. 
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Favoriete plek?

“Ik heb er zoveel,” antwoordt 
burgemeester Webers op de 
vraag naar zijn favoriete plek 
in zijn gemeente. “Als ik er 
één moet kiezen, is dat toch 
het domein Paalse Plas. “In de 
zomer gaan mijn vrouw en ik er 
heel regelmatig naartoe. Ik vind 
het er prachtig om er te zitten 
en te kunnen genieten van de 
rustige omgeving. Ik kom er hele-
maal tot rust.”

foto 1: Het zwemcomplex ‘Mijn 
Zwemparadijs’ opende in juni 2014 
zijn deuren. 

foto 2: Met een sportbad, een recre-
atief gedeelte, glijbanen en wellness 
wil de uitbater Sportoase jaarlijks zo’n 
240.000 zwemmers lokken.

foto 3: Op be-MINE kun je verschil-
lende activiteiten combineren. Terwijl 
de mannen duiken in het duikcen-
trum, kunnen de kinderen zwem-
men en de vrouwen shoppen op het 
retailpark.
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Op de mijnsite in Beringen staan de vier enige 
beschermde koeltorens in Vlaanderen. 

Het feit dat deze torens van verschillend 
type naast elkaar bewaard zijn gebleven op één site is uniek. 
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Het betreft een investering van 150 miljoen 
euro, gespreid over 10 jaar en goed voor ruim 
500 jobs. Na een grondige vernieuwing van 
het Mijnmuseum in 2012, de opening van het 
Toeristisch Centrum in 2013 en het Sportoa-
se Zwemparadijs in 2014 gebeurde onlangs 
de eerste steenlegging aan het retailpark op  
be-MINE.  De opening is gepland in oktober. 
“Er was oorspronkelijk 28.000 m2 winkelop-
pervlakte voorzien maar dit werd terugge-
floten tot de 15.000 m2 netto vloeropper-
vlakte die het nu is,” vertelt Maurice Webers. 
De 15-tal winkelpanden hebben een grote  
oppervlakte en zijn intussen bijna allemaal 
ingevuld door ketens als Brico, AVA, Albert 
Heijn, Vandenborre en L&L. “We hebben ze-
ker niet de bedoeling om het centrum leeg 
te zuigen, integendeel. We zouden graag de 
kleinere detailhandel naar het centrum trek-
ken en de grotere ketens op be-MINE laten 
vestigen,” klinkt het. 

be-MINE totaalconcept
Volgens burgemeester Webers is vooral het 
totaalconcept een belangrijke meerwaarde 
voor be-MINE. Het feit dat je verschillende  
activiteiten kan combineren binnen een be-
perkte afstand. “Het subtropisch indoor 
duikcentrum, dat gebouwd wordt in de zo-
genaamde indikkers van de mijn, zal uniek 

zijn in Europa,” vertelt hij. “We krijgen zelfs 
al reacties van enthousiaste duiksporters 
over de hele wereld. En duiken is vooral een 
mannensport,” gaat hij verder. “Maar nu 
kunnen de vrouwen meekomen om te shop-
pen, de kinderen gaan zwemmen of klim-
men op het avonturenpark, nadien iets eten 
en dan overnachten in de directe omgeving. 
Het zijn de vele deelfacetten die de mensen 
aanspreken.”

be-MINE woonwijk Houtpark
Intussen zijn ook de eerste opleveringen van 
de nieuwe wijk ‘Houtpark’ op be-MINE een 
feit. Houtpark is een nieuwe verkaveling 
naast de mijnsite, de term verwijst naar de 
plaats waar vroeger het hout werd gesta-
peld om de mijngangen te stutten. Op deze 
verkaveling worden meer dan 500 wooneen-
heden gebouwd. In maart 2014 startten de 
bouwwerken aan het woonzorgcentrum 
“Residentie Sporenpark”. Het centrum heeft 
een capaciteit van 110 woongelegenheden, 
aangevuld met 17 assistentiewoningen. De 
opening is nog dit voorjaar voorzien.  De resi-
dentiële woningen, de zogenaamde Urban 
Villa’s, bestaan uit een gevarieerd aanbod 
aan prijsklassen, variërend van 128.000 tot 
244.000 euro, zonder kosten. “Er zijn heel 
wat jonge gezinnen met kinderen en senio-
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foto 1: De invulling van be-MINE 
gebeurt met veel respect voor het 
mijnverleden. Vele gebouwen zullen 
blijven bestaan omdat ze erkend zijn als 
Europees erfgoed. 

foto 2: Bezoekers krijgen een beleving 
van al het nieuwe maar tegelijk ook van 
hoe het vroeger is geweest.

foto 3: Het Mijnmuseum had vorig jaar 
meer dan 20.000 bezoekers. Door de 
bijkomende investeringen van de  
Provincie zal dit aantal nog toenemen. 

foto 4: Op vrijdag 13 maart leverde 
het schepencollege van Beringen de 
stedenbouwkundige vergunning af 
voor de bouw van Todi, het grootste 
subtropische duikcentrum van Europa. 
Dit wordt gebouwd in de zogenaamde 
‘indikkers’ van de Mijn.

foto 5: Op de woonwijk Houtpark 
worden binnenkort de eerste Urban 
Villa’s opgeleverd.
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• Totaalrenovatie van A tot Z
• Metselwerken
• Metaalconstructies
• Afbraakwerken
• Sanitair, verwarming en onderhoud
• Renovatie badkamers

• Gyprocwerken
• Pleisterwerken
• Inrichting winkels 
• Plaatsen van parket en laminaat, 
• Riolerings-, chape-, elektriciteits- en 
 schilderwerken

• Bestrating
• Betegeling
• Erkende Vandersanden
 E-brick / E-Board plaatser

www.bg-construct.be

Algemene renovatie van ruwbouw tot afwerking

Lambrichts B
tel. 0475 62 71 09

Lambrichts G
tel. 0470 52 99 62

Diestersteenweg 130, 
3510 Kermt
info@bg-construct.be

ren uit de regio geïnteresseerd om te wonen op Houtpark,” vertelt  
Maurice Webers. “Voor kinderen is het een interessante locatie want 
er zijn wandel- en fietspaden en ze kunnen spelen op de terril. Boven-
dien wonen de bewoners in een rustige, groene omgeving met een 
ondergrondse en een bovengrondse parking.” 

De vernieuwing van het centrum
In het kader van het publiek-private scholenbouwproject ‘Scholen van 
Morgen’ verdwijnen de bestaande scholen op korte termijn uit het 
centrum van Beringen. Vanaf 2016 verhuizen zij naar de nieuwe scho-
lencampus Bogaertsveld. Het project is veruit het grootste Vlaamse 
scholenbouwproject van de voorbije decennia. 
Maurice Webers: “Einde vorig jaar werd het startschot gegeven van 
de bouwwerken aan de nieuwe scholencampus. Dit betekende in-
eens de start van een gefaseerde vernieuwing van het stadscentrum. 
Het oud stedelijk zwembad is ondertussen afgebroken, vlakbij de 
VTI scholencampus. Dit is de eerste fase van een nieuwe stadswijk  
waarbij in totaal meer dan 200 appartementen en stadswoningen 
gebouwd zullen worden. De tweede fase is die van de St-Lutgard-
site, daar komen woningen met onderaan winkelpanden. Tenslotte 
hebben we de College-site; hier gaan we het statige collegegebouw 
behouden en bij voorkeur herbestemmen met o.a. horeca, en aan 
de achterzijde komt het SAC, het nieuw Stedelijk Administratief 
Centrum,” aldus de burgemeester die ervan overtuigd is dat deze 
projecten, samen met een nieuw marktplein, kernversterkend zullen 
werken. 

Uitbouw industrieterreinen
Omwille van zijn goede ligging aan de E313 en E314 is Beringen niet 
alleen een aantrekkingspool voor nieuwe inwoners maar ook voor 
ondernemingen. “Beringen is een industriestad. We kunnen de 
aanvragen van bedrijven niet bijhouden,” getuigt Maurice Webers. 
“Onze toegankelijkheid via de autosnelwegen maar ook de goede 
binnenvaartontsluiting speelt hierin een belangrijke rol. We gaan in 
de toekomst onze twee bruggen met twee meter verhogen zodat 
er nog meer schepen toegang krijgen.” Binnen het kader van het 
ENA (Economisch Netwerk van het Albertkanaal) ontwikkelde de 
stad onlangs 30 hectare verkoopbare oppervlakte industriegrond op 
Ravenshout-Noord. “Einde maart beginnen we met de aanleg van 
de wegenis,” aldus Webers. “Op dit terrein zijn enkel grote percelen 
van 2 tot 4,5 hectare beschikbaar, dus we trekken hiermee grote 
spelers aan zoals Mobis en Essers.” In het kader van het SALK-plan 
werd onlangs beslist om de N73, van aan de Afrit 25a op de E313 in  
Tessenderlo, verder aan te leggen tot in Beringen. “Dit is cruciaal voor 
de goede ontsluiting van de Industrieweg op Ravenshout en zelfs ook 
voor de toegang tot be-MINE,” zegt de burgemeester overtuigd.
Ook de verkoop van de nieuwe KMO-zone Korkdries verliep heel vlot 
tussen maart 2013 en maart 2014. “Op één jaar tijd waren de 13 
loten verkocht,” bevestigt Maurice Webers. “Ik ben heel fier op dit 
project omdat we er veel positieve commentaren over krijgen van 
de betrokken bedrijven. Ze zijn erg tevreden over de ondersteuning 
die ze kregen vanuit de stad. We zetten hier ook veel op in. De stad 
heeft de begeleiding gedaan tot en met de verkoop van de percelen. 
En daarna werd er een vzw opgericht waarin een bedrijventerrein ma-
nager werd aangesteld.” Met de uitbouw van nieuwe industriezones 
zorgt Beringen voor heel wat extra tewerkstellingsplaatsen. 
“Korkdries zorgt voor meer dan 140 extra plaatsen en op Ravens-
hout-Noord gaan dit er nog een stuk meer zijn,” besluit de fiere 
burgemeester. 
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Leemans  Guido
Ingenieur - Architect 
de Cottereaustraat 11   3500 Hasselt
gsm. 0499 73 89 04
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Leemans Expertises Consulting Stabiliteit Architectuur

Gespecialiseerd in de bouw- en 
infrastructuursector

  - bouwmanagement
  - cost- en quality control
  - bouwgerelateerde expertises
  - deskundig advies en ondersteuning 
 - stabiliteitsberekeningen
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Onbekend is onbemind zegt men wel eens en dit geldt een beetje voor ons 
Wasserstrich-gamma. Voor diegenen die van verlijming houden zijn deze 
gevelstenen een ideaal product. Het strakke karakter, onder meer door het 
ontbreken van bezanding, geeft een modern project de uitstraling die het 
verdient. Maar ook de combinatie met een kleurvoeg leidt tot zeer mooie 
resultaten. Op bijgaande foto ziet u het project WZC Triamant in Velm, ten 
zuiden van Limburg, uitgevoerd in de Aqua Zwart waalformaat.

Op aanvraag kunnen we u  altijd een voorbeeldpaneeltje bezorgen. Zo 
kunt u zich reeds een eerste idee vormen van het te verwachten resultaat. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom in de showroom op de fabriek in 
NL-Aalst (Gelderland) waar alle sorteringen staan uitgestald.
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