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Toen we als Europa Nostra  beslisten positief gevolg te geven aan de vraag van VVIA in
samenspraak met verschillende Beringse en Limburgse verenigingen om de Kolenwasserijen
1&3 op  de lijst van de meest bedreigde Europees erfgoed sites te plaatsen wisten we dat dit
niet zomaar gewaardeerd zou worden. De Kolenwasserij zat geklemd  tussen een aanvraag tot
sloping en de realiteit  van een beschermd erfgoed.

Gesprekken met be-Mine en met Ministers, eerst Bourgeois en daarna Diependaele werden in
een constructieve sfeer opgestart  en door beiden ook positief gepercipieerd. 

Ik wil hierbij ook onze waardering uitspreken voor het salomonsoordeel van Minister
Bourgeois die de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck inschakelde met als opdracht alle
partners te betrekken in een zoektocht naar een uitweg uit dit veel  te lang aanslepend dossier.
Wij hebben onze volledige medewerking verleend en waren opgezet met de verschillende
pistes die de bouwmeester formuleerde en door de Minister Diependaele  in een concrete
beslissing verwerkt werden.

Het vervolgtraject werd boeiend en het innovatieve  be-Nature een dankbare invalshoek.
Uiteraard kon men nog andere pistes opzoeken en nog meer tijd uittrekken. Maar wij
beseften  dat er geen tijd meer mocht verloren gaan. Wij vinden dat dit project voldoende
mogelijkheden biedt voor een wervende toekomst voor deze unieke Beringse mijnsite,
waarbij  de industriële  erfgoedwaarde gerespecteerd  en de bepalende beeldwaarde behouden
worden. Door de inschakeling  van de Kapeltoren, het betrekken van een fietsdoorgang bij het
Kolenspoor en het inhoudelijk onderling afstemmen met het provinciale project be-Pit wordt
hier rond het sociaal-economisch en maatschappelijk mijngebeuren een  uniek
belevingscentrum gecreëerd waar Beringenaren en Limburgers zich thuis  zullen  voelen en
bezoekers welkom zullen zijn. En dat er in onderlinge  dialoog waar nodig en/of mogelijk nog
zal gewijzigd en aangepast zal worden lijkt evident. Wij vertrouwen erop dat de overheid  en
 be-Mine zich ook  zullen sterk maken om voor de verdere duurzaamheid na de uitvoering
van het project ook duurzame beheersformules uit te werken.
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