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BERINGEN

Adviesgroep United Experts naar
hoofdgebouw mijnsite Beringen
Plaatsgebrek in Heusden-Zolder
doet bedrijf uitwijken naar Beringen
De adviesgroep United Experts is
kandidaat-koper voor het
gerestaureerde hoofdgebouw van
be-MINE. Schepen van
Ruimtelijke Ordening Anne
Cuypers vindt dit een absolute
meerwaarde voor Beringen. “Deze
goede invulling zal voor meer
tewerkstelling zorgen. Er zal
parkeergelegenheid worden
ingericht voor het bedrijf en zo
wordt onze voormalige mijnsite
weer een stukje ingevuld.”
Koen LUTS

De mijnsite van Beringen is liefst
32 hectare groot en heeft een gebouwenpatrimonium
van
100.000 m². Het is de grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen en uniek in Europa. Het
masterplan voor de herbestemming wordt stelselmatig ingevuld
en nu is het hoofdgebouw van beMINE aan de beurt. Opvallend is
de Franstalige tekst ‘Société des
Charbonnages de Beeringen’ die
op het gerestaureerde complex
prijkt dat dateert van 1912.

Plaatsgebrek

United Experts wil het voormalige kantoorgebouw van de mijn nu
kopen. Het adviesbureau DLV,
dat actief is in de landbouwsector,
werd in 1996 opgericht, dus net 20
jaar geleden. “We hebben momenteel 150 mensen in dienst en
jaarlijks groeien we met 5 à 10 %”,

We wilden ons in Lummen
vestigen wegens de vlotte
bereikbaarheid, maar
daar was alles volzet
Dirk Coucke, CEO United
Experts

zegt CEO Dirk Coucke. “Vroeger
lag de nadruk vooral op bouw en
milieu, nu zijn we de complete adviespartner voor iedereen die op
het platteland iets onderneemt.
Voor alle niet-landbouw- en tuinbouwgerelateerde klanten werd in
2014 Profex gelanceerd. We geven
onder meer advies over milieu,
bouw, wetgeving, bedrijfsontwikkeling, fiscaliteit, bodem, mest,
teelt en energie en we lossen problemen van onder andere vergunningen en aangiften op. We hebben zeven kantoren in Vlaanderen en Wallonië en onze
hoofdzetel bevindt zich in Heusden-Zolder. Daar kampen we met
plaatsgebrek en met de hulp van
makelaars gingen we op zoek naar
een ruimere locatie. We wilden
ons in Lummen vestigen wegens
de vlotte bereikbaarheid, maar
daar was alles volzet. We zijn nu in
Beringen beland. De noeste arbeid van de mijnwerkers en het
mijnverleden past perfect in het
verhaal van ons bedrijf. Het gere-

De Beringse schepen Anne Cuypers is blij met de komst van de adviesgroep United Experts. FOTO KOEN LUTS
noveerde hoofdgebouw op de
mijnsite past ook bij de primaire
sector en de klanten waar we voor
werken. We willen de authenticiteit bewaren en om de binnenzijde
te renoveren, hebben we nog een
jaar nodig. Samen met de mensen
van Onroerend Erfgoed zullen we
gesprekken voeren hoe dat zal gebeuren.”

Restauratie

Het stadsbestuur is verheugd over
de komst van het adviesbureau.
“De restauratie van het hoofdgebouw kostte 888.000 euro en we
zijn erg blij dat DLV het hoofdgebouw wil kopen”, reageert sche-

pen Cuypers. “Het telt twee
bouwlagen met een oppervlakte
van 1.210 m². Het dak, de deuren
en de ramen werden vernieuwd.”
De Vlaamse overheid en Onroerend Erfgoed betaalden 90% van
de kosten, de stad Beringen en de
provincie Limburg de rest. Binnenkort komt op het plein voor
het gebouw een waterdoorlatende
verharding en tegen de straatmuur komt een speciale parking
voor het personeel. Er komt ook
een prairietuin.

Klimplafond

“In verband met de problemen
van de glijbaan op de Avonturen-

berg zijn we ook een oplossing aan
het uitwerken samen met de ontwerper en aannemer”, aldus nog
Cuypers. Nadat kinderen schaafwonden opliepen, werd de gepolijste betonnen glijbaan gesloten.
“Misschien wordt de glijbaan versmald of in twee delen opgesplitst.
Goed nieuws is er ook voor de
klimhal. Er werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
met Jan Larosse die ook medezaakvoerder is van de indoor
klimmuur Olympia in Hasselt. Er
komt een verticale klimmuur,
maar sportievelingen zullen ook
over het plafond kunnen klimmen.”
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12.000 bezoekers op Dag van de Wijers
Zo’n 12.000 mensen hebben
gisteren een bezoek gebracht aan
de veertien plekken in onze
provincie waar je het een en
ander kon beleven in het kader
van de Dag van de Wijers. Betere
klimatologische omstandigheden
waren tijdens het laatste
weekend van september
nagenoeg ondenkbaar.

Dank zij het zomerweertje was het fantastisch om eens te mogen duiken
tussen de vissen zoals hier in Zonhoven.FOTO CHRIS NELIS

Vooral de wateractiviteiten waren
met zo’n 25 graden in de schaduw
erg in trek. Duiken tussen de vissen bijvoorbeeld op camping Heidestrand in Zonhoven waar Aqua
Diving Hasselt voor de nodige begeleiding zorgde. Of waterpercussie in de vijver. Het kon allemaal
onder een stralende zon.
In Kelchterhoef kon je zelfs meebouwen aan een vlot en deelnemen aan een vlottenrace. Pret gegarandeerd. Aan De Maten werd
het zestigjarig bestaan van het natuurreservaat gevierd met onder

meer een Wijersmarkt. Je kon er
niet alleen proeven van streekproducten maar meteen ook eens op
een leuke wijze de Wijers en haar
dierlijke bewoners leren kennen.
In Hengelhoef mocht de bezoeker
dan weer deel uitmaken van een
Indianenkamp of een water- en
vuurexpeditie mee beleven.

Zusters

Het was bovendien een uitstekende gelegenheid om de prachtplekjes, in en rond meer dan duizend
vijvers, eens onder deskundige begeleiding te bezoeken. Het is trouwens één van de meest zeldzame
natuurgebieden in Europa waar
het bijna uitgestorven felgroene
boomkikkertje nog voorkomt.
“Behalve de natuurlijke rijkdommen heeft de streek een erg rijke
geschiedenis en veel toeristische
attracties”, zegt gedeputeerde van
leefmilieu Ludwig Vandenhove.
“Het is een plek waar natuur, toerisme en beleving in hun geheel
voor een economische meerwaar-

de zorgen.” Of de kloosterzusters
van de Abdij van Herkenrode zover vooruit dachten toen ze de vijvers gebruikten om er vis te kweken is twijfelachtig. Vast staat wel
dat ze de aanzet hebben gegeven
tot iets wat nu gerust een Limburgs paradepaardje genoemd
mag worden. Niet toevallig werd
in de Abdij van Herkenrode, in het
kader van de Dag van de Wijers,
het maximum aantal activiteiten
georganiseerd.”(CN)
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