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Multiculturele markt op de oude mijnterreinen van Heusden-Zolder
Fotografie: Eddy Daniëls

01.
AANLOOP NAAR EEN
ERFGOEDCONVENANT
MIJNSTREEK 2009-2014

1.1 Inleiding
Voor de periode 2009-2014 streeft de projectvereniging Mijnstreek (intergemeentelijk samenwerkingsverband
tussen de gemeentes As, Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Maasmechelen) ernaar de
stappen die sinds 2005 in functie van het uitbouwen van een streekgericht erfgoedbeleid werden genomen te
bestendigen en de verdere uitbouw, implementatie en verdieping hiervan op te nemen.
Bij het afwerken van voorliggend beleidsplan, in januari 2008, heeft de erfgoedconvenant voor de
Mijnstreek voor de beleidsperiode 2007-2008 al heel wat vruchten afgeworpen én de werking hieromtrent een
aantal inzichten gegeven over de verdere uitbouw van het cultureel erfgoedbeleid en de erfgoedwerking in de
Mijnstreek. Met deze inzichten in het erfgoedveld van de Mijnstreek gaat de projectvereniging Mijnstreek in
2009-2014 verder aan de slag, om zo te komen tot een sterk, integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid en een
erfgoedwerking op maat voor deze regio.
In 2007 werd door de Vlaamse overheid een nieuw Erfgoeddecreet voorbereid. Het voormalige Archiefdecreet, Decreet op de Volkscultuur en het Erfgoeddecreet worden allen geïntegreerd in een nieuw Erfgoeddecreet. De Vlaamse Gemeenschap geeft de erfgoedconvenant van de Mijnstreek voor de periode 2009-2014 de
opdracht een tweesporenbeleid uit te werken: naast de huidige werking van de erfgoedcel (= de coördinatie en
het projectmatig inzetten van expertise voor het cultureel erfgoed op het grondgebied van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband), wordt ook gevraagd expliciet aandacht te schenken aan de wijze waarop lokale
besturen en het intergemeentelijk samenwerkingsverband ondersteuning bieden aan de lokale cultureelerfgoedactoren.
De projectvereniging Mijnstreek heeft dit beleidsplan voor de periode 2009-2014 geschreven vanuit deze
opdracht en haar specifieke situatie: de Mijnstreek met haar bijzondere, recente geschiedenis, de kenmerken van
de aanwezige erfgoedactoren en –initiatieven, de realisaties en de stand van zaken van de werking van de jonge
erfgoedconvenant (en daarmee streekgericht erfgoedbeleid, - visie en -werking) van deze streek.
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1.2 Procesbeschrijving voorbereiding beleidsplan 2009-2014
Alvorens beide erfgoedcoördinatoren in het voorjaar van 2007 in dienst traden werden een aantal belangrijke
aanzetten gegeven voor het integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid van de Mijnstreek, dit door ambtenaren en
bestuur van de zes betrokken Limburgse gemeentes. Nadat het goede nieuws werd vernomen dat de Mijnstreek
een erfgoedconvenant in de wacht sleepte, werden in december 2006 en januari 2007 in de verschillende mijngemeentes rondetafelgesprekken georganiseerd met lokale erfgoedactoren. In eerste instantie vonden de resultaten
van deze eerste consultatie van de betrokken gemeentes en het erfgoedveld hun uitwerking in het actieplan voor
2007 en het beleidsplan 2007-2008. Echter ook in het beleidsplan 2009-2014 voor de erfgoedconvenant voor de
Mijnstreek zijn sporen van deze eerste ruime consultatieronde terug te vinden.
In het voorjaar van 2007 werd de erfgoedcel opgericht. De erfgoedcel ging in samenspraak met de raad van
bestuur van de projectvereniging Mijnstreek van start met een brede kennismakingsronde met erfgoedactoren
(lokaal en bovenlokaal), besturen en beleidsmakers. In de periode april 2007 t.e.m. eind 2007 vonden er gesprekken plaats tussen de erfgoedcel – als vertegenwoordigers van het streekgericht erfgoedbeleid in de Mijnstreek
– en een hele reeks van actoren, van musea, tot heemkringen, cultuurbeleidscoördinatoren, andere lokale actoren,
bovenlokale actoren, het provinciebestuur e.a. plaats. (Zie bijlage 1 voor een overzicht van deze gesprekken)
Deze kennismakingsronde werd tevens aangewend om te pijlen naar noden, belangen, wensen, toekomstvisie …
van de gesprekspartners, dit expliciet in functie van het beleidsplan 2009-2014 voor de erfgoedconvenant. De
prioriteiten en aandachtspunten die deze actoren naar voren schoven werden in het achterhoofd gehouden bij het
schrijven van dit beleidsplan. Deze gesprekken hebben het beleidsplan dus in sterke mate gevoed en garanderen
een breder draagvlak.
Binnen de projectvereniging Mijnstreek leverden zowel de inhoudelijke stuurgroep (i.e. overlegplatform
cultuurbeleidscoördinatoren en erfgoedcel) als de raad van bestuur in zijn geheel een belangrijke bijdrage aan dit
document, zijnde het toekomstbeeld van de erfgoedconvenant. Deze intense samenwerking maakt dat de cultuurbeleidsplannen van de zes mijngemeentes en het beleidsplan van de erfgoedconvenant complementair zijn.
Alle betrokkenen bij deze erfgoedconvenant (raad van bestuur, stuurgroep en erfgoedcel) besteedden in 2007 permanent bijzonder veel aandacht aan de koersbepaling van dit instrument en het verder uittekenen van de toekomst
ervan. De politieke vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur, garandeert de politieke gedragenheid van dit
plan. De erfgoedcel licht tijdens het voorjaar van 2008 dit document persoonlijk toe aan cultuurraden, gemeenteraadscommissies… om alzo nog een stapje verder in deze richting te zetten.
Tijdens het eerste werkjaar van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed en de realisatie van enkele eerste erfgoedprojecten kwamen (vaak als neveneffect, deze projecten dienden elk op zich een ander hoofddoel) een aantal noden
en mogelijke aandachtspunten voor de erfgoedconvenant 2009-2014 aan het licht. Ook deze bevindingen werden
mee opgenomen in dit beleidsplan.
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Interieur van het Museum van de Mijnwerkerswoning in Maasmechelen (Eisden)
Fotografie: Eddy Daniëls

02.
EEN BLIK OP ERFGOED EN
ERFGOEDACTOREN IN
DE MIJNSTREEK

2.1 Wezenskenmerken van de regio
2.1.1. Situering en socio-demografische achtergrond van de Mijnstreek
De projectvereniging Mijnstreek1 strekt zich uit over zes Limburgse gemeentes: de vijf gemeentes waar
steenkool in Vlaanderen gedolven werd, evenals de gemeente As, de ontdekkingsplaats van het zwarte goud zelf
en met haar station een spil in het spoorverkeer binnen de streek. Van west naar oost strekt de projectvereniging
Mijnstreek zich uit over de gemeentes Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk, As en
Maasmechelen.
De Mijnstreek ligt centraal in de provincie Limburg, ten noorden van de provinciehoofdstad Hasselt. Het
gebied maakt deel uit van een groter verstedelijkt geheel dat zich uitstrekt tussen Brussel, Antwerpen, Aken, Luik,
Maastricht, Eindhoven en Leuven.
Het gebied is goed ontsloten via de snelwegen E313 en E 314, het Albertkanaal en de spoorwegen.
Geomorfologisch gezien bevindt het gebied zich tussen het Kempisch plateau in het noorden en de vruchtbare
Haspengouwse gronden in het zuiden. In het oosten gaat het gebied over in de Maasvallei. De situering van de
mijngemeentes aan de rand van het Kempisch plateau maakt dat ze allen een sterk natuurgerichte ontwikkelingszone hebben.
Het werkingsveld van de projectvereniging Mijnstreek, met als uitvoerend instrument de erfgoedcel MijnErfgoed, vormt een aaneengesloten gebied van gemeentes met een zeer gelijkaardig historisch (zie verder) en
sociaal-economisch profiel. Uiteraard is het mijnverleden dé bindende factor tussen de gemeentes. Bij voorbaat
willen we er echter op wijzen dat Mijnstreek meer te bieden heeft dan dit gegeven. Binnen de erfgoedconvenant
wil de projectvereniging Mijnstreek bijgevolg oog hebben voor het brede verhaal van de streek, zowel historisch
als maatschappelijk.
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Projectvereniging Mijnstreek. In december 2005 werd tussen de zes mijngemeentes dit formeel
samenwerkingsverband opgericht. Deze projectvereniging heeft onder andere expliciet tot doel
het afsluiten van een erfgoedconvenant.
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Bij deze enkele socio-demografische kerncijfers betreffende de gemeentes binnen de projectvereniging
Mijnstreek.
Aantal
inwoners
(op 1 jan 2007)

Aandeel
niet-Belgen
2

(op 1 juli 2006)

3

Mediaaninkomen

Werkloosheidsgraad

(aanslagjaar 2004) 4

(jaargemiddelde 2006) 5

As

7.579

423

19.146

8,46

Beringen

41.531

2.005

18.359

10,03

Genk

64.095

8.665

16.851

14,16

Heusden-zolder

31.017

1.983

19.508

10,51

Houthalen-Helchteren

30.050

2.997

18.779

11,36

Maasmechelen

36.456

6.681

17.326

13,87

Provincie Limburg

820.272

67.780

18.943

9,29

Vlaanderen

6.117.440

321.044

19.384

7,75

Een typerend kenmerk voor de Mijnstreek is zonder twijfel haar diverse bevolkingssamenstelling. Om een
voorbeeld te geven: in de gemeente Genk wonen vandaag meer dan 80 verschillende nationaliteiten! In het jaarboek “Migratie en integratie Limburg 2007” (Provinciaal Integratiecentrum Limburg) wordt het mijnverleden van
de provincie Limburg als belangrijkste oorzaak aangehaald voor de diversiteit in haar bevolking die de hele provincie vandaag kenmerkt. Opeenvolgende migratiegolven (in eerste instantie een migratiegolf van gastarbeiders
en hun families, in tweede instantie migratie om andere redenen) zorgen ervoor dat Limburg, en in het bijzonder
de Mijnstreek, vandaag grote allochtone gemeenschappen heeft. De Poolse, Italiaanse, Spaanse, Griekse, Turkse
en Marokkaanse gemeenschappen zijn sterk aanwezig in de Mijnstreek. Deze verschillende gemeenschappen
brachten stukjes van hun eigen cultuur mee naar deze streek: de moskeeën en andere gebedshuizen, Zuiderse
eethuizen en winkeltjes, clubhuizen van de verschillende culturen, multiculturele verenigingen…
zijn in de Mijnstreek niet meer weg te denken uit het straatbeeld.

	Sterktes
— samenwerkingsverband tussen gemeentes vormt een aaneengesloten, goed met elkaar verbonden gebied,
met historisch en socio-demografisch sterke gelijkenissen.
— hoog inwonersaantal in de Mijnstreek
— lotsverbondenheid als Mijnstreek tussen de zes gemeentes, ook naar bevolkingssamenstelling. De
lotsverbondenheid overschrijdt de grenzen naar Nederland en Duitsland.
	Kansen
— multiculturele bevolking, dus rijke vertegenwoordiging van diverse cultuurgemeenschappen
— gedeelde geschiedenis bij een groot deel van de Mijnstreek als mogelijk insteek voor erfgoedwerking
Bedreigingen
— hoge werkloosheidsgraad bedreigt cultuurbeleving en -beleid
— multiculturele bevolking = moeilijk te bereiken doelgroep voor deelname aan culturele initiatieven
— segregatie: het naast elkaar leven van verschillende bevolkingsgroepen
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http://www.statbel.fgov.be
http://www.statbel.fgov.be
4
http://www.statbel.fgov.be
5
htpp://arvastat.vdab.be
2
3

2.1.2. Historische achtergrond
Dit hoofdstuk schetst in vogelvlucht de historische achtergrond van de Mijnstreek en de evolutie
tot op vandaag.
De ontdekking van de eerste steenkool in de Limburgse ondergrond in 1901 en de opkomst van de verschillende mijnzetels veranderden de Mijnstreek wezenlijk. Vertrekkende vanuit dit gegeven, delen we de historiek
van de Mijnstreek grosso modo op in drie tijdperken: het pre-industriële verleden, het industriële mijntijdperk
en de post-industriële tijd.
Waar de eerste periode gekenmerkt wordt door een gestage ontwikkeling, verandert sinds de ontdekking van
de steenkool op korte tijd niet enkel het uitzicht, maar ook het wezen van de Mijnstreek ingrijpend. De derde
periode draagt hiervan de onmiskenbare sporen.
De pre-industriële periode – woeste gronden
De heide: een Europees cultuurlandschap
Tot aan de ontdekking van de steenkool wordt het Kempens gebied grotendeels ingepalmd door een desolaat
heidegebied. Net als grote delen van West-Europa heeft de heidevegetatie gedurende vele eeuwen het leven van
de bewoners bepaald.
Ongeveer 5.000 jaar geleden moesten in de Kempen het natuurlijk landschap en de oerbossen plaats maken
voor een nieuw, kunstmatig door de mens in stand gehouden landschap: de heide. Door een sterke begrazing, het
platbranden van grote oppervlakten oerbos en langzame uitputting van de bodem ontstonden grote vlakten, die ingepalmd werden door heide. De voortdurende begrazing liet toe dat heidevegetatie constant verjongde en telkens
weer uitliep.
Lange tijd waren heidegebieden gemeenschappelijke gronden die extensief begraasd werden, waar hout,
leem, heiderussen en turf gewonnen werd, gemaaid en gewied werd en plaggen gestoken werden.
In de vroege Middeleeuwen treden voor de boeren echter belangrijke veranderingen op. Heren kopen landen
op en laten de boeren als horigen voor hen werken. Ook de abdijen van grote kloosterorden, zoals de Norbertijnen
en de Cisterciënzers, spelen vanaf de Middeleeuwen een belangrijke rol in de exploitatie van de ‘woeste’ of onontgonnen gebieden. Zij laten in tal van Kempense gebieden op grote schaal bossen kappen, moerassen droogleggen en heide ontginnen. Het vrijgekomen land vormen zij om tot agrarische ontginningen. Hier stichten zij ook
nederzettingen. Enkele voorbeelden: Beringen werd omstreeks het einde van de achtste eeuw eigendom van de
Abdij van Corbie; Beverlo, dat deel uitmaakte van het land van Ham, behoorde vanaf 698 tot de abdij van SintTruiden; in 1185 verkrijgt de abdij van Averbode de kerkelijke prerogatieven over Koersel en in 1304 verkrijgt
deze abdij van de Graaf van Loon het begevingsrecht van de kerk van Zolder; in 1228 schenkt de graaf van Loon
de pachthoeven “Helchter- en Kelchterhoef” op het huidige grondgebied Houthalen aan de Norbertijnerabdij
van Floreffe. Bovendien ontving Beringen in 1239 dezelfde stadsrechten als de stad Luik en werd zo één van de
steden van het graafschap Loon.
De ontwikkelingen in de landbouw, zoals de intrede van de keerploeg en het drieslagstelsel, leiden tot nieuwe
structuren. De dorpelingen mogen de gronden van de kerkelijke of wereldlijke overheden gebruiken op voorwaarde dat zij hiervoor cijns betalen. Ook blijkt dat tussen de gemeentes onderling afspraken gemaakt werden
over het gebruik van de heide. Mest wordt één van de voornaamste gebruiksgoederen.
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Sociaal-economische aspecten
Rond 1800 kent de heide-economie een hoogtepunt. De boeren maaien de heide en stapelen de plaggen in de
stallen op. In de stallen vermengen de uitwerpselen van het vee zich met de plaggen, dennennaalden en heimaaisel tot een organische mest, die geschikt is voor de lichte zandgronden van de Kempen. Men noemt dit systeem
potstallen. Deze stallen hebben een uitgediepte bodem en zijn niet voorzien van een middel om de vloeibare mest
af te voeren zodat alle uitwerpselen goed vermengd worden in het strooisel. Na ongeveer drie maanden worden
de potstallen leeggemaakt. Omdat er veel heidemaaisel nodig is om voldoende mest te verkrijgen, verzetten de
Kempense boeren zich heftig tegen alle vormen van bebossing van de woeste gronden.
De plaggenbemesting vereist vele hectaren heide om een klein akkerland enigszins vruchtbaar te maken.
Daarnaast voorziet de heidegrond haar bewoners van de nodige brandstof. De boeren benutten de vochtige hei
om turf te steken. Gedroogd leverde dit een primitieve brandstof op die meer rook dan warmte voortbrengt. De
Kempense heideboeren die kost wat kost de arme zandgronden moeten bewerken, leven eeuwen in lemen hutjes
en hoeves in vakwerk die pas veel later uitgroeien tot stenen langgevelhoeves, die zo typisch zijn voor de Kempen. Ze maken een niet te vergeten onderdeel uit van ons erfgoed.
De wet van 1847 op de ontginning van de woeste gronden, verplicht de gemeentes hun gemene gronden te
verkopen en te cultiveren. Daarnaast neemt de overheid ook zelf initiatief, zoals het graven van kanalen en irrigatiesystemen. Het kanaal Bocholt-Herentals is daarvan een sprekend voorbeeld. De ontginning van de woeste
gronden is noodzakelijk omwille van een nieuwe bevolkingsaangroei en de daarmee gepaard gaande graancrisissen. De aanleg van een spoorwegnet voor personen- en goederenverkeer zou de gesloten economie van deze regio
geleidelijk openen.
Vóór de komst van de steenkoolmijnen is wat later de Mijnstreek zal worden de armste en de meest verlaten
streek in Limburg. Ten tijde van de steenkoolontdekking wonen hier 9800 mensen (ca. 20 per km2) in kleine
dorpjes en gehuchten: armoede en verlatenheid troef.
Met de opkomst van de kunstmest verdwijnt de potstaleconomie geleidelijk en wordt de heide terrein voor
lucratiever grondgebruik. De naakte cijfers bewijzen dit: in 1846 bedraagt het heideareaal in de Kempen ca 1 225
km2. Net voor de eerste wereldoorlog blijft hiervan slechts 470 km2 over.
In de 19de eeuw ondergaat de Mijnstreek ingrijpende veranderingen. Door de aanleg van de IJzeren Rijn (de
spoorweg van 1875 tussen Antwerpen en het Ruhrgebied) en het Kempisch kanaal (voordien Herentals-Bocholt
1848), ontstaat er in het Noorden van de provincie Limburg de vestiging van zwaar vervuilende industrietakken
(zink, chemische industrie e.d.). Omdat er zo weinig bevolking is worden grote heidegebieden ingepalmd door
het leger als oefenterreinen die nu nog het heidekarakter bewaren (bv. Kamp van Beverlo in 1835, stichting van
de stad Leopoldsburg in 1850, het schietterrein van Houthalen enz.).
Naast de industrie en het leger, palmen grootgrondbezitters immense percelen heidegebied in, wat soms leidt
tot industriële landbouwexperimenten zoals het domein Masy op de grens van Meeuwen-Gruitrode en HouthalenHelchteren en het project Klein-Siberië in Peer. Daarenboven experimenteerde de Belgische staat met vloeiweiden langs het Kempisch kanaal en een heuse landbouwkolonie te Lommel.
In Midden-Limburg leidde de veldijzerertsontginning (van Kwaadmechten tot Genk) tot een belangrijke
verbetering van de landbouwkwaliteit in de regio.
Het Kempenland als inspiratiebron
De schoonheid en verlatenheid van de Kempense heidegronden trekt in de loop van de 19de eeuw talrijke schilders aan naar Genk en omstreken. De eerste schilders bereikte het rurale gebied aanvankelijk nog per
postkoets, maar met de aanleg van de spoorlijn Hasselt-Genk in 1874 vonden meer schilders, en in hun kielzog
meer en meer toeristen, hun weg naar de golvende heide en uitgestrekte moerassen. De pionier van de Kempenschilders is Joseph Coosemans. Hij verbleef enige tijd te Barbizon en vond later inspiratie in de ongerepte plekjes
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van de Antwerpse en Limburgse Kempen. Als leraar aan verschillende academies (o.a. Antwerpen) stuurde hij
zijn leerlingen de vrije natuur van de Kempen in. Genk werd een uitvalsbasis voor landschapschilders. Hoewel
er niet gesproken kan worden van een Genkse schilderschool, zijn de landschapsschilders en de doeken die zij in
het Kempenland schilderden een onmiskenbaar onderdeel van het aanwezige erfgoed. De weidse heidezichten en
zompige moerasgronden inspireerden naast Joseph Coosemans ook bekende landschapsschilders als Théodore
Fourmois, Alphonse Asselberghs en Théodore Baron. Eén van de bekendste van deze schilders is – zeker binnen
de streek – Emile Van Doren, wiens imposante villa in Genk (vermoedelijk een ontwerp van architect Adrien
Blomme) vandaag de dag ingericht is als een biografisch museum.
De desolaatheid van de Kempen inspireerden ook anderen. Auteurs als Prosper van Langendonck en Stijn
Streuvels bezingen meermaals de schoonheid van het Kempenland.
Bij de mensen die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in dit desolate landschap leefden, woonden en
werkten, ontstonden allerlei volksverhalen waarin duivels, alvermannekes (aardkabouters), heksen en weerwolven de hoofdrol speelden. Deze volksverhalen, en de gebruiken hieraan gelinkt, zijn een bijzonder element in het
streekeigen erfgoedpatrimonium. Hiermee wordt alvast duidelijk dat de Mijnstreek niet beperkt mag worden tot
haar mijnverleden. Deze streek draagt een lange voorgeschiedenis mee , denk alleen al aan de heidelandschappen,
waarvan vandaag nog vele (volkskundige) restanten – materieel en immaterieel – getuigen.
Industrieel mijntijdperk: de steenkoolontginning
De ontdekking van steenkool
In de nacht van 1 op 2 augustus 1901 werden op een diepte van 541m de eerste steenkolenlagen in de Limburgse ondergrond, met name in As, aangeboord door André Dumont. In vergelijking met de omringende mijnbekkens zijn de Kempense steenkolen pas laat ontdekt. Geologische omstandigheden hebben er voor gezorgd dat
de onderliggende steenkool niet vroeger kon ontgonnen worden; kenmerkend voor de Kempische kolenlagen is
immers dat ze (meer dan) 500 meter diep verborgen zitten. De eerste boringen van Urban en Putsage te Lanaken
en van A. Dumont in Elen voor de eeuwwisseling, mislukken.
De eerste mijn gaat in Winterslag 1917 in productie. Op dat ogenblik zijn de meeste Waalse bekkens al over
hun hoogtepunt heen, zeker wat betreft de ontginning van vette steenkool. Het aanboren van vette cokeskolen
waaraan een groeiend tekort is ontstaan in België, Luxemburg en Frankrijk, brengt een internationale kolenrush
op gang in het grootste natuurgebied van Vlaanderen, de Limburgse Heide. In minder dan twee jaar tijd worden
een zestigtal diepboringen uitgevoerd en in 1905 zijn al meer dan 42 concessieaanvragen ingediend. De zeer dure
schachtafdiepingen, met de toen experimentele bevriezingsmethode, leiden ertoe dat zeer grote concessies tot 50
km2 (!) worden toegekend tussen 1907 en 1939 en dat uiteindelijk slechts 7 – weliswaar grote – mijnzetels
uitgebouwd worden.
Toch zullen drie factoren een snelle ontginning in de weg staan.
Een eerste factor is van politieke aard. Voornamelijk vanuit socialistische hoek worden er campagnes gevoerd
voor het nationaliseren van het nieuwe bekken en het bewerkstelligen van een beter mijnwerkersstatuut. Interessant om te weten in dit kader is dat in 1906 de eerste privé-concessie wordt verleend, terwijl de nieuwe mijnwetgeving pas in 1911 wordt aangenomen.
De tweede vertragende factor is vooral technisch van aard. Het is namelijk niet eenvoudig om voldoende
brede schachten doorheen de 500 meter dekterreinen met drijfzandlagen af te diepen. Dit leek enkel mogelijk met
de bevriezingsmethode die in die jaren nog nooit voor dergelijke dieptes en diameters uitgetest was. Het is vooral
de mijn van Beringen die met ingenieur Sauvestre de mogelijkheden van de bevriezingsmethode op punt heeft
gezet.
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Dit alles, in combinatie met de eerste wereldoorlog (een derde factor), maakt dat de eerste koolmijn pas in
1917 in productie kon gaan (de mijn van Winterslag, 10 jaar na de oprichting). In de pechmijn van Zolder kon
men door schachtbreuken pas na 23 jaar (1930) voorbereidende werken de eerste kolen produceren. Houthalen
komt als laatste in productie anno 1938-39.
De uitbouw van 7 grote mijnzetels in Belgisch-Limburg
Eens de mijnconcessies toegekend en de zeven mijnmaatschappijen opgericht zijn, verschijnen er opnieuw
boortorens in het heidelandschap. Ditmaal om met nauwkeuriger kernboringen een beter beeld te krijgen van de
ondergrondse gelaagdheid en om zo snel mogelijk binnen het gekende gebied een geschikte plaats uit te kiezen
om de eerste schachten af te diepen. Rond deze zetelplaats kopen de maatschappijen vervolgens zo snel en zoveel
mogelijk goedkope gronden (gemiddeld zo’n 3 à 4 km_) om er hun gigantische booreilanden op uit te bouwen.
Ongeveer de helft hiervan zal – gezien de afgelegen ligging te midden van de midden-Limburgse heide en
meestal zonder enige infrastructuur – een bestemming krijgen voor de uitbouw van industriële selfsupporting
bedrijven en de vorming van terrils.
De resterende helft wordt voorbestemd om grote en mooie mijnwerkersdorpen volgens de toenmalige tuinwijkarchitectuur aan te leggen. De nieuw ontdekte steenkolenafzettingen strekken zich uit over Vlaanderens
grootste, praktisch onbewoonde heidegebied. Bijgevolg moeten er duizenden mijnwerkers uit andere streken
aangetrokken worden. Men verwachtte immers binnen de 10 à 15 jaar niet minder dan 20 000 mijnwerkersgezinnen aan te trekken en aan het bedrijf te binden. De mijn van Zolder had een totaalplan voor 1022 mijnwerkerswoningen, 50 bedienden- en opzichterwoningen, vier ingenieurswoningen, een eigen kerk, feest- en turnzaal,
een kioskplein, scholen, zwembad, hotels en verschillende speelpleinen. De mijn van Eisden bouwt of koopt in
totaal meer dan 2 000 woongelegenheden. De uitgestrekte gemeente Genk, waarin 3 koolmijndorpen uitgebouwd
worden, evolueert in 80 jaar van een bevolkingsdichtheid van 29 naar meer dan 700 inwoners per km2.
De tuinwijkgedachte, die in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog architecturaal en urbanistisch ruime internationale belangstelling kent, wordt vooral naar vorm overgenomen. Een ingenieus huursysteem maakt dat men
woningen exclusief kan reserveren voor actieve mijnwerkers en dat men de traditionele mijnwerkerskwalen zoals
absenteïsme en het overlopen naar concurrerende mijnen aan banden kan leggen. In feite ontstaan er naast de
koolmijnen 7 woondorpen met kleinstedelijke allures, met allerlei sociale, culturele en recreatieve voorzieningen
als een kinderheil, kleuter-, huishoud- en mijnwerkersscholen, ziekenhuizen, cinema’s en casino’s met theaterzalen, muziekscholen, sportaccommodaties, mijnkathedralen…
Van de Eerste Wereldoorlog tot Nv Kempische Steenkolen (K.S.)
De Eerste Wereldoorlog, zijn lange financiële nasleep en drastische muntontwaarding betekenen voor de
meeste Kempische mijnen niet alleen een enorme vertraging van de afdiepingswerken, maar ook een enorme
kostenverhoging met meerdere kapitaalsuitbreidingen en obligatieleningen tot gevolg. Met uitzondering van
Winterslag (1917) komen de andere mijnen pas jaren na de wapenstilstand in productie, nl. Beringen (1922),
Eisden (1923), Waterschei (1924), Zwartberg (1925), Zolder (1930) en ten slotte Houthalen (1938-1939).
De Limburgse steenkoolmijnen hebben het vanaf het begin niet altijd gemakkelijk. Na de crisis van de jaren
1930 volgen enkele betere jaren, totdat de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting roet in het eten gooien.
In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waar de bezetter het productieapparaat wilde ontmantelen, bereikte
de Galopin-doctrine dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de productiecapaciteit en de tewerkstelling maximaal
konden behouden blijven. Die hoge productie kwam Duitsland goed uit, want de grote export uit Engeland naar
het Europese vasteland is tijdens de oorlog weggevallen. In 1941 voeren ze een compensatiestelsel in, waarbij
winstgevende mijnen het verlies van de verlieslatende mijnen moeten compenseren. Bij de moderne Kempense
mijnzetels zet dit vanzelfsprekend kwaad bloed.
Na de oorlog wilde de Belgische regering de heropbouw bespoedigen door massaal mijnwerkers te rekruteren
(de zogenaamde Kolenslag van Achiel Van Acker waarin de mijnwerkers als ereburgers werden uitgeroepen). Na
de Kolenslag wordt in de jaren ’50 alles op alles gezet om de productie te mechaniseren om het blijvend tekort

13

aan geschoolde mijnwerkers op te vangen en om de opgelopen achterstand aan voorbereidende werken enigszins
te compenseren. Aangepast technisch mijnonderwijs komt daardoor pas in de jaren ‘50 goed op gang.
In 1958 breekt echter de internationale kolencrisis uit, vlak na de euforie van het 50-jarig jubileum van 6 van
de 7 koolmijnen. De steenkoolindustrie wordt ingehaald door de petroleumproductie. Grote traditionele kolenverbruikers schakelen over op petroleum en energiezuinige hoogovens. Het is het einde van het stoomtijdperk
(stoomtreinen, -boten en -machines verdwijnen). Het gevolg is dat het nationale energiebeleid geen prioriteit meer
geeft aan de verdere productieontwikkeling van het Kempense steenkoolbekken. De verdeling van de staatsreserves wordt tot in 1960 uitgesteld. Het gaat slecht met de Kempense steenkoolmijnen. Na een korte heropflakkering ten gevolge van de strenge winter in 1962, fusioneert Houthalen met Zolder in 1964. Zwartberg wordt in
1966 gesloten, zij het na zwaar mijnwerkersverzet waarbij twee doden vallen en verschillende zwaargewonden
waardoor Zwartberg wekenlang de internationale pers haalt.
Van K.S. tot sluiting van de mijnen
Mede om socio-economische redenen fuseren in 1967 de in de regio overgebleven mijnmaatschappijen in
de NV Kempense Steenkoolmijnen (KS), waarvan de exploitatieverliezen door de staat zullen bijgepast worden
gedurende maximum 30 jaar. Het politieke akkoord Zwartberg (geen verdere sluitingen zonder vervangende
werkgelegenheid) en de petroleumcrisis van 1974 kunnen de nakende sluiting alsnog uitstellen. In 1987 krijgt de
overheid dan toch het beslissingsrecht in handen en wordt een saneringsmanager aangeworven. Waterschei wordt
als eerste in de rij in 1987 gesloten. Met de sluiting van Zolder in 1992 wordt de Limburgse mijnbouw definitief
geschiedenis. In totaal worden in het Kempense bekken 441 miljoen ton steenkool gewonnen, wat voor de productieperiode 1917 – 1992 neerkomt op bijna 32% van de totale Belgische productie. De hoogste tewerkstelling
wordt gehaald in 1948 met 44 046 mijnwerkers.
De Limburgse mijnwerkers
Op sociaal gebied betekent de ontwikkeling van de mijnnijverheid in Limburg in vele opzichten een breuklijn: de weinig talrijke en katholieke landelijke bevolking wordt voor het eerst geconfronteerd met de moderne
industriële wereld, met het socialisme, met machtige francofone mijnmaatschappijen, met mijnwerkersvakbonden, met massale inwijking.
Een aanslepend probleem blijft de rekrutering van voldoende mijnwerkers. In 1910 is nog de helft van de
mannelijke bevolking in Limburg in de landbouw werkzaam. Zuid- en een deel van Midden-Limburg is rekruteringsgebied voor de Luikse industrie. Tussen 1919 en 1939 evolueert het aantal mijnwerkers hier van 3363 naar
meer dan 28 000 mijnwerkers! Vanaf 1918 wordt men genoodzaakt tot het aanwerven van buitenlandse arbeidskrachten. Dit is vooral het geval voor de oostelijke mijnen (Genk-Eisden), die niet over een ruim wervingsgebied
(Vlaanderen) beschikken zoals de mijnzetels van Beringen en Zolder. Tussen 1923 en 1930 neemt het percentage
ondergrondse mijnwerkers van buitenlandse afkomst toe van 19% tot 41%. Tijdens de werkloosheidsmaatregelen van de overheid in de jaren 1930 verkiezen de mijnpatroons geschoolde buitenlandse mijnwerkers boven
werkloze ongeschoolde Belgen. Talrijke gastarbeiderskinderen bieden bovendien een betere garantie als toekomstige mijnwerkers. De werkloosheidsuitkeringen en de stakingen van 1932 en 1936 zorgen er tevens voor dat de
syndicaten hier moeizaam enige ledenuitbreiding kunnen realiseren. Onder druk van de oorlogsomstandigheden
verlaten heel wat immigranten de mijnen.
Tijdens de oorlog wordt het rekruteringsprobleem in de mijnen enigszins opgevangen door vrijstelling van de
verplichte tewerkstelling in Duitsland, tewerkstelling van Russische krijgsgevangenen en gedeporteerde
‘Ostarbeiter’. Naar het einde van de oorlog wordt de zgn. kolenslag reeds voorbereid met premiestelsels voor
de arbeiders en een sociale opwaardering van het mijnwerkersberoep. Vanaf de kolenslag wordt een beleid gevoerd waarbij via een bilateraal akkoord (1946) aanvankelijk massaal Italiaanse arbeiders worden aangetrokken.
Tussen 1946 en 1956 arriveren er niet minder dan 28 000 Italianen in de Limburgse Mijnstreek. Na de ramp in
Marcinelle (1956) moet men zich noodgedwongen tot Spanje en Griekenland richten.
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Vanaf de jaren 1960 moet men opnieuw arbeidskrachten rekruteren in Turkije (bilateraal akkoord 1963) en
Marokko (bilateraal akkoord ’64). Belgische mijnwerkers worden onder meer aangetrokken door de nieuwe
tewerkstellingsmogelijkheden in Limburg. In 1970 zijn er nog slechts 20 000 mensen werkzaam in de mijnen.
Eind jaren 1980 en begin jaren 1990 gebeurt het onvermijdelijke en verliezen ook de laatste mijnwerkers hun
werk.
Postindustriële tijdperk: nieuwe tewerkstelling?
Vanaf de jaren 1950 vestigen enkele nieuwe grote bedrijven zich in Limburg. Philips-vestigingen in Lommel
en Hasselt (1955), en Ford en ALZ in Genk (1962) vangen een deel van de werkloze mijnwerkers op. Toch kunnen deze multinationals begin de jaren 1990 geen alternatief bieden wanneer duizenden mijnwerkers hun werk
verlaten door de afscheidspremie of vervroegd pensioen.
Vanaf het einde van de jaren 1980 stellen verschillende overheden tientallen miljarden ter beschikking voor
de sociale begeleiding van de mijnsluitingen en voor de reconversie van Limburg. Tussen 1985 en 1992 worden
in Limburg 35 000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Toch blijft de werkloosheid nog lange tijd hoog. Het zal
dan ook niemand verbazen dat de sluiting van Philips Hasselt en de inkrimping en afvloeiingen in Ford Genk
sociale drama’s veroorzaken in een provincie die door de geschiedenis heen altijd heeft moeten knokken voor
werkgelegenheid.
De reconversie is lange tijd vooral economisch van aard. Het culturele luik van de reconversie komt weinig
aan bod. Toch komt er na enige tijd ook reactie van culturele actoren, lokale erfgoedverenigingen en monumentenzorg op de sluiting van de Limburgse mijnen en de gevolgen hiervan voor de Mijnstreek . Vanaf 1988 worden
beschermingsprocedures voor een belangrijk deel van de mijngebouwen opgestart. De interesse voor industriële
archeologie en het mijnpatrimonium wordt geleidelijk versterkt. De jongste jaren vinden ook de begrippen industriecultuur en vooral industrieel erfgoedtoerisme ingang. Het gaat niet alleen over het behoud, de ontwikkeling
en de cultuurtoeristische ontsluiting van het materiële industriële erfgoed maar ook over de immateriële aspecten
ervan. Naarmate de oude industriële sectoren verdwijnen, groeit de culturele aandacht voor wat voorgoed voorbij
is. Steeds meer mensen worden zich bewust van het maatschappelijk belang van het industriële erfgoed en van
een verantwoorde ontsluiting ervan. Verschillende losse initiatieven omtrent mijnerfgoed worden in de loop
van de jaren opgestart en succesvol uitgebouwd. Sinds kort is ook het beleidsdraagvlak voor het (mijn)erfgoed
onmiskenbaar.

	Sterktes
— identiteitsbepalende (industriële) geschiedenis
— allesbepalende migratiegeschiedenis, dé voorgeschiedenis en verklaring van de huidige
bevolkingssamenstelling en aanwezige culturen in de streek
— economische reconversie van de streek na sluiting van de mijnen
	Zwakte
— beperkte aandacht en middelen voor de culturele reconversie van de streek
Kansen
— onontgonnen, maar boeiende pré-industriële geschiedenis van de streek
— voldoende materie aanwezig in de geschiedenis om in de erfgoedwerking soms van de zo vaak
bewandelde paden af te treden; heidelandschap, agrarische geschiedenis, aanwezigheid van kloosterorden
en nederzettingen, volksverhalen, industrieel verleden, reconversie ….
— toenemende interesse in het patrimonium en de geschiedenis van de streek
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Bedreiging
— aandacht gaat vaak te zeer uit naar mijnverleden (techniek, onroerend erfgoed),
waardoor eenzijdigheid dreigt

2.1.3. Mijnstreek als erfgoedstreek:een overzicht van het aanwezige erfgoed
Wie in de Mijnstreek woont of de streek bezoekt, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met het industrieel
verleden van dit gebied. De fysieke restanten van het mijnverleden springen in het oog in deze regio. Mensen
wonen, werken, gaan naar school, ontspannen zich… op plekken en in gebouwen die in opdracht van de voormalige mijnzetels werden gerealiseerd of in de marge van de enorme economische en demografische expansie van
deze streek in de 19e eeuw werden opgericht. De Mijnstreek, met al haar prominent aanwezige verwijzingen naar
het recente verleden, is vandaag een herinneringslandschap.
ONROEREND
Landschap
Ankerplaatsen in de landschapsatlas
Naast de fysische landschapskenmerken als zandduinen, vennen, podzolbodems, beekvalleien, steilranden
van het Kempisch plateau, spontane heidevegetatie, jeneverbes, berken, enz. zijn er in de relictlandschappen
nog heel wat overblijfselen van menselijk ingrijpen van de voorbije eeuwen. Zo is het heidelandschap zelf een
cultuurlandschap en vindt men er sporen van ijzerertsontginning, turfwinning, grind- en zandwinning, viskweekvijvers, enz. Vaak zijn deze locaties opgenomen of bewaard in natuurreservaten (cfr. turfputten in het reservaat
van de Zwarte Beek, visvijvers van Terlaemen en de Maten), anderen maken deel uit van recreatiegebieden (cf.
domein Hengelhoef, Kelchterhoef, Bovy, Koersel kapelleke). De grootste ‘ongerepte’ gebieden zijn ongetwijfeld
de militaire domeinen van Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Zutendaal, Leopoldsburg, Beverlo, …
Samen vormen zij de historisch-fysische voedingsbodem voor de culturele biografie van de regio.
In de landschapsatlas Vlaanderen (2002) werden in de mijnregio een 12-tal ankerplaatsen afgebakend.
Ankerplaatsen zijn de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen, landschappen waarin een geheel van
verschillende erfgoedelementen (naast landschappelijke ook monumentale of archeologische) voorkomt. De
afdeling landschappen heeft deze ‘ankerplaatsen’ reeds geanalyseerd en beschreven en geëvalueerd naar o.m. hun
cultuurhistorische waarde. Ze vormen een ideaal uitgangspunt voor een (toekomstige) samenwerking tussen de
erfgoedverenigingen en de natuurverenigingen in de regio .
Een overzicht van deze ankerplaatsen: 6
— Heide- en stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met bovenloop van Zwarte Beek in Beringen,
Heusden-Zolder, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren (A 70006)
— Vallei van de Zwarte Beek bij bocht van Laren in Beringen, Lummen (A 70032)
— Bolderberg, Terlamen en Vogelzang in Heusden-Zolder (A 70063)
— Vijvergebied rond Roosterbeek en Slangebeek in Hasselt, Heusden-Zolder, Zonhoven (A 70062)
— Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek in Genk, Houthalen-Helchteren,
Zonhoven (A 70054)
— De Maten in Diepenbeek, Genk, Hasselt (A 70053)
— Mijnsite Waterschei, Klaverberg en Heiderbos in As, Genk, Opglabbeek (A 70019)
— Duinengordel van Opglabbeek, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, (A 70043)
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6

De codes verwijzen naar de nummering van de genoemde ankerplaatsen in de Vlaamse Landschapsatlas.

—
—
—
—

Vallei van de Bosbeek en De Houw in As, Maaseik, Opglabbeek (A 70022)
Van Mechelse Heide tot Vallei van de Zijpbeek in Lanaken, Maasmechelen (A 70020)
Mijnsite Eisden in As, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen (A 70031)
Maasvallei van Maasmechelen tot Stokkem met kasteeldomein Vilain XIV in Maasmechelen (A 70044)

Grote landschappelijke eenheden
Naast de toekenning van 12 ankerplaatsen in de Mijnstreek (in de Vlaamse Landschapsatlas), dient ook
het begrip grote landschappelijke eenheden (GLE’s) in dit verband vermeld te worden. Het Provinciaal Natuurcentrum voert sinds enkele jaren ook een bovenlokale gebiedsgerichte werking. In dit kader hebben ze de
provincie ingedeeld in 11 grote landschappelijke eenheden op basis van de indeling in fysische systemen (lees :
gemeenschappelijke landschapskenmerken) uit het ruimtelijk structuurplan Limburg.
De mijnregio omvat delen van 5 onderscheiden GLE’s, nl. :
—
—
—
—
—

West-Limburgse naaldbossen
Vallei van de Zwarte Beek
Vijvergebied Midden-Limburg
Hoge Kempen
Maasvallei

In elke GLE probeert de provincie de specifieke gebiekdskwaliteiten te verhogen volgens een vooraf vastgelegde langetermijnvisie. De concrete uitwerking van deze visie gebeurt bij voorkeur in samenwerking met
lokale organisaties, die beschikken over specifieke kennis en ervaring. De bedoeling is dat deze GLE’s nader
bestudeerd worden om resultaatgericht de gebieden beter bekend en gewaardeerd te maken bij de bewoners als
garantie voor behoud en herstel waar mogelijk (cf. PNC : referatenbundel studiedag op 18 juni 2004).
De terrils
De oude steenstorten of terrils nemen in het gebied een bijzondere plaats in. Ze zijn in alle sites omgebouwd
tot natuur- of wandelparken. Tegelijk vormen zij de iconen van de streek, die kunnen functioneren als “balkons”
of “uitkijkplaatsen” om het ruimtelijke verhaal van de streek te vertellen. De terrils zijn zelf uiterst waardevolle
en op Vlaams niveau unieke elementen van erfgoed. De natuur, letterlijk op hoog niveau, wordt bekeken als ‘een
parel in een snoer van natuur en cultuur’.
De enorme uitgestrektheid van het mijnterrein en de vergezichten zorgen voor een unieke landschapservaring.
Bovendien bevatten de terrils uitzonderlijke fauna en floraorganismen die een biologische meerwaarde betekenen.
Maar net als echte natuurparels zijn ook de terrils erg kwetsbaar. Harde recreatie is dan ook uit den boze.
De terrils zijn niet alleen natuurelementen in het landschap: zelf door generaties mijnwerkershanden
gevormd, zijn ze een levende herinnering aan de noeste arbeid in de Mijnstreek. De bewoners van de Mijnstreek
krijgen door de confrontatie met de terrils een blijvende herinnering aan het eigen verleden. Als collectieve geheugensteun van de culturele biografie zijn zij meer dan alleen een stuk natuurgebied, het zijn referenties aan een
rijk mijnwerkersverleden. Immers, op de terril krijgt de bezoeker een reeks herkenningspunten in de omgeving die de verbondenheid van de mijnzetels tekent: tuinwijken, kerken, mijngebouwen en andere infrastructuurwerken die met de mijnen te maken hebben gehad.
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De diverse terrils genieten op dit ogenblik een specifieke bescherming. Beringen telt twee terrils waarvan
één als natuurgebied is erkend, de andere als parkgebied. In Zolder is de terril een natuurreservaat en die van
Houthalen is volledig verdwenen. In Winterslag is de terril als parkgebied ingeschreven terwijl die van Waterschei als beschermd natuurgebied fungeert. In Zwartberg is de overgebleven terril oorspronkelijk qua vorm en
latere begroeiing. In Eisden staan de terrils als recreatieterrein omschreven. De gebrande terrils van Zwartberg en
Eisden tonen dan weer de fysische veranderingen die een terril kan meemaken door spontane verbranding.
Nationaal Park Hoge Kempen
Het Nationaal Park Hoge Kempen ligt voor een stuk op het grondgebied van De Mijnstreek. Drie van de vijf
lokale toegangspoorten, die in de nabije toekomst zullen evolueren tot volwaardige bezoekerscentra, bevinden
zich in de Mijnstreek: toegangspoort Kattevennen (Genk), toegangspoort Station As en Mechelse heide
(Maasmechelen).
Een Nationaal Park is een natuurgebied van minstens 1 000 ha (10 km2) met een voor een land zeer typische
natuur en veel mogelijkheden voor mensen om die natuur op een verantwoorde manier te ontdekken. Het Nationaal Park Hoge Kempen opende op 23 maart 2006 officieel zijn deuren. Het park is 5 700ha groot en strekt zich
uit over de gemeentes Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken, Genk en As.
Dit meer dan 50km2 grote natuurgebied bestaat uit een uniek bos- en heidelandschap, waarin zich bovendien
een aantal hydrografische verbindingsassen aftekenen. De beekvalleien verbinden elkaar zowel in een natte strook
als een droge strook. De vroegere bewoning heeft zich aan de valleien aangepast. Het voorbeeld van Waterschei
is sprekend: hier ontspringen de Stiemerbeek en de Bosbeek die een scheiding vormen naar het Scheldebekken
en het Maasgebied. De mijnsite van Waterschei ligt omgord in dit gebied met aan de westkant een schietveld
(militair domein), een duinengordel naar het noorden en is verder in het zuid-oosten verbonden met het Nationaal
Park Hoge Kempen. De Bosbeek en de Stiemerbeek vormen als het ware een natte verbinding tussen het natuurreservaat de Maten en de Maas.
Bouwkundig erfgoed
Wat opvalt in de Limburgse Mijnstreek is de synergie tussen het historisch patrimonium van de periode voor
de komst van de steenkoolindustrie en de waardevolle erfenis die deze industrie in de streek heeft nagelaten. Dit
heeft geresulteerd in een rijke variatie aan historisch, natuurhistorisch en industrieel-archeologisch patrimonium
die uniek is in Vlaanderen. Deze combinatie is trouwens een grote troef in Limburg en Vlaanderen.
Slechts een klein gedeelte van het waardevolle onroerend erfgoed is wettelijk beschermd als monument,
dorps- of stadsgezicht of landschap. Maar het is dank zij de relatief grootschalige bescherming van mijngebouwen en mijnbouwinstallaties dat we in de Mijnstreek kunnen spreken van een park van industrieel erfgoed, uniek
op Vlaams en internationaal niveau. Wanneer we de beschermde monumenten, dorpsgezichten, stadsgezichten en
landschappen in de Mijnstreek oplijsten, komen we tot volgend resultaat:
MONUMENT

DORPSGEZICHT

STADSGEZICHT

LANDSCHAP

TOTAAL

BERINGEN

36

6

—

2

44

Heusden-zolder

19

2

1

2

24

Houthalen-Helchteren

7

0

2

1

10

GENK

16

1

—

5

22

AS

6

3

—

3

12

Maasmechelen

33

2

2

2

39
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Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar steenkool in 2001 publiceerde de Vlaamse Gemeenschap
(minister Paul Van Grembergen en de afdeling Monumenten en Landschappen) een scharniernota “Een eeuw
steenkool in Vlaanderen”, waarin de noodzaak van een samenhangende ontwikkelingsvisie en – praktijk wordt
aangetoond. Bovendien werd in de scharniernota uitvoerig aangetoond dat dit patrimonium één van de belangrijke troeven in de reconversie van het mijngebied is, al wordt dat vandaag nog niet door alle beleidsniveaus en
politieke actoren erkend.
Hier volgt een greep van het aanwezige onroerend erfgoed in de Mijnstreek:
De gemeente As behoort tot de groep mijngemeentes omdat hier in 1901 de eerste boring werd verricht waarbij effectief steenkool naar de oppervlakte werd gehaald. Een monument op die plaats is de blijvende herinnering
aan dit historische feit. Daarbuiten beschikt de gemeente over een merkwaardig gerestaureerd station van waaruit
de vzw Kolenspoor zijn activiteiten ontplooit. Daarnaast bevindt zich in As ook de Sint-Aldegondiskerk, in
Maaslandse gotiek opgetrokken. De twee oude molens van de gemeente (15e- en 18e-eeuws) illustreren vandaag
nog het agrarische verleden van de Mijnstreek.
De mijngebouwen van Beringen werden nagenoeg allemaal beschermd, dit met de gedachte om ten minste
één mijnzetel geheel voor het nageslacht te bewaren. Interessant in de onmiddellijke omgeving van het Mijnmuseum zijn de mijnkathedraal, de Fatihmoskee, het melkhuisje, het kioskplein en het door het provinciebestuur
verbouwde Casino. Ander bouwkundig erfgoed in Beringen zijn o.a.: de Stalse Molen, een empirewoning in
Beringen Centrum, de pastorijen van Koersel en Paal, een langgevelhoeve te Beverlo, de Sint-Antoniuskapel te
Korspel en het voormalig gemeentehuis van Paal (neoclassicistisch)
De stad Genk is het feitelijke centrum van de regio, indertijd met drie mijnzetels op zijn gebied:
— Waterschei – het neoclassisistisch hoofdgebouw werd als monument geklasseerd samen met één schachtbok.
Belangrijk in de onmiddellijke omgeving zijn het Casinocomplex dat een bestemming kreeg als centrum voor
hedendaagse kunsten, de Christus-Koningkerk en de villa’s rond het kioskpark. De belangrijkste architect van
Waterschei is Gaston Voutquenne. De oudste gebouwen zijn van de hand van ir. Verwilghen.
— Winterslag – de oudste (1921) en de jongste schachtbok (1963) uit het Limburgs patrimonium zijn
geklasseerd samen met de compressorenzaal en de bijzonder mooie barenzaal in art-decostijl. Merkwaardig
zijn eveneens het kerkplein en de omliggende gebouwen van architect Adrien Blomme.
— Zwartberg was de eerste Limburgse mijn die, reeds in 1966, gesloten werd. De mijngebouwen zijn
verdwenen. De opvallende directeursvilla werd in 2005 geklasseerd als beschermd monument. Ook de
mijnkathedraal van architect Henri Lacoste is een bijzondere herinnering aan het mijnpatronaat.
Ander bouwkundig erfgoed binnen Genk zijn onder andere: de restanten van de mottoren en de als monument
geklasseerde Slagmolen. Het gehucht Langerlo is met een aantal typische langgevelhoeves en het driehoekig dries
een nog levende getuige van de Kempische geschiedenis.
Op de mijnsite in Heusden-Zolder werden minder gebouwen voor klassering in aanmerking genomen. Naast
het mijnerfgoed zijn in Heusden-Zolder onder andere de Meylandtmolen, de Kluis van Bolderberg, het park van
het Domherenhuis en het orgel van de Sint-Quirinuskerk van Viversel opgenomen in de lijst van het beschermd
erfgoed. Heusden-Zolder is ook enkele kastelen rijk.
Bij de sluiting van de Limburgse mijnzetels en tot de liquidatie van de exploitatiemaatschappij bleef het
administratief gebouw van Houthalen-Helchteren lange tijd het bestuurscentrum van de Kempense Steenkoolmijnen. Het gebouw heeft ondertussen een andere openbare bestemming gekregen en de beide typische schachtbokken zijn bewaard als bakens in het vlakke landschap. Als stadsgezicht zijn de hoeve Claes en diens omgeving
alsook de omgeving van de pastorie beschermd. Beschermde monumenten in Houthalen-Helchteren zijn o.a. het
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Kasteel De Dool en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw in Laak. De Isgourarchitectuur van de tuinwijk Meulenberg
met het cultuurcentrum Casino als blikvanger is eveneens van belangrijke bouwkundige waarde voor HouthalenHelchteren. Een aanvraag tot bescherming werd echter negatief beoordeeld.
De gemeente Maasmechelen heeft naast het administratief complex van de oude mijngebouwen nog een
aantal andere interessante monumenten op haar grondgebied, o.a. Kasteel Vilain XIIII en bijhorende smidse, de
Sint-Barbarakerk in Eisden en een houten windmolen in Meeswijk.
Een belangrijke constante is dat de bescherming van mijngebouwen er voor gezorgd heeft dat alle mijnterreinen (behalve Zwartberg) en mijngemeentes nog beschikken over de belangrijkste symbolen van de mijnbouw:
de schachtbokken. Op alle mijnterreinen werd minstens 1 schachtbok bewaard. Het belang van deze constructies
is van grote symbolische waarde. Het zijn echte iconen van deze regio, bakens in het landschap en ze zullen in de
toekomst steeds meer als dusdanig gaan functioneren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlands-Limburgse
mijnsites zijn nog vele mijngebouwen bewaard. Dit laat toe een geschiedenis van migratie en diversiteit, volkscultuur en sociale geschiedenis te vertellen die uniek is binnen Vlaanderen en een internationale draagkracht
heeft.
Het bouwkundig erfgoed dat niets met de mijnindustrie te maken heeft, is minder prominent aanwezig in
de streek. Toch zijn een aantal belangrijke elementen te onderscheiden, zoals de diverse wind- en watermolens,
schansen, kastelen en bijhorende domeinen, religieus erfgoed, archeologische relicten…
Een bijzonderheid is het erfgoed van de verschillende religies. De grote instroom van immigranten bracht
ook religies mee, waarvoor na verloop van tijd ook typische gebedshuizen gebouwd werden: moskeeën, (Griekse,
Oekraïense) orthodoxe kerken, katholieke kerken met verschillende oorsprong, evangelische kerken…
Onroerend erfgoed herbestemd
De aanwezigheid van het rijke onroerend erfgoed, gaande van de hoofdgebouwen van de mijnzetels tot de
directeursvilla’s en tuinwijken, is uniek en verdient de nodige aandacht. Een doordachte herbestemming is dan
ook een must om voor deze restanten uit het verleden een toekomst te garanderen. In wat volgt werpen we een
blik op de herbestemming van enkele opmerkelijke gebouwen en sites in de Mijnstreek.
Het station van As, in het mijntijdperk een bloeiend knooppunt voor het vervoer van het zwarte goud, is
vandaag meer dan ooit een uithangbord voor As geworden. Na de restauratie in de stijl van de jaren ’30, is het een
toegangspoort voor het Nationaal Park Hoge Kempen geworden. Het vervoer van de toeristen via het kolenspoor kan bovendien van grote betekenis zijn voor de toeristische infrastructuur. Toeristen kunnen in de wagons
van de trein zelfs goedkoop overnachten. Stoomlocomotieven, restaurant- en slaapwagons en een stationsloods
maken het erfgoed van de jaren ’30 weer heel levend en heel dichtbij. De vzw Vrienden van het Kolenspoor en
hun vrijwilligers sensibiliseren de inwoners van As en andere gemeentes voor het mijnerfgoed. Binnenkort wordt
gestart met de bouw van een houten boortoren in de buurt van de stationsite. Deze zal de herinnering aan het
aanboren van de eerste steenkool in de Limburgse ondergrond in 1901 opnieuw tot leven roepen.
Daarnaast zorgt ook de Sint-Aldegondiskring voor een dynamiek rond erfgoed in As, met het beheer en de ontsluiting van de Sint-Aldegondiskerk die haar kerkelijke functie inruilde voor onder andere een tentoonstellingsfunctie (van kerkschatten tot hedendaagse kunst).
Op de voormalige mijnsite van Beringen bevindt zich het Vlaams Mijnmuseum, dat de ambitie heeft de
geschiedenis van deze industrie te bewaren en te ontsluiten voor het grote publiek. Het provinciebestuur van
Limburg heeft zich sinds 2005 geëngageerd om de leiding in handen te nemen in de verdere ontwikkeling van dit
museum. Ook de overig mijninfrastructuur in Beringen heeft een gedeeltelijke herbestemming gekregen en in de
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nabije toekomst zijn er plannen voor de ontwikkeling van een PPS (publiek-private samenwerking). Verschillende
stedelijke en niet-stedelijke actoren organiseren regelmatig initiatieven om dit mijnpatrimonium te ontsluiten
voor zowel inwoners als niet-inwoners van de stad. Ook andere gebouwen kregen een herbestemming. Enkele
voorbeelden: Casino Beringen werd het hoofdgebouw van CC Beringen en de dienst cultuur, het voormalig
gemeentehuis van Paal wordt ingericht voor type 2 onderwijs en het melkhuisje doet dienst als vergader- en
ontmoetingsruimte.
De mijnsite van Winterslag (Genk) werd in 2005 herdoopt tot C-Mine. In de voormalige mijngebouwen,
geflankeerd met nieuwbouw zal een volledige site, met de koppeling tussen cultuur, toerisme en creatieve
economie, uitgebouwd worden. Een cinemacomplex, horeca en sportinfrastructuur werden al gerealiseerd op het
terrein. Het Genkse cultuurcentrum, de Media&Design Academie, het atelier van keramiekkunstenaar Piet Stockmans en andere projecten worden de komende jaren uitgebouwd op de terreinen van de voormalige mijnzetel.
Ook de erfgoedcel is gehuisvest in de voormalige mijngebouwen van Winterslag. Tenslotte wordt er in de nabije
toekomst op deze site een bezoekerscentrum voor de Mijnstreek ingericht, waarbij toerisme en erfgoed hand in
hand zullen gaan. In Waterschei biedt Casino Modern sinds een aantal jaren onderdak aan culturele actoren als
FLACC en De Queeste. En met de gemeentelijke tuinwijkrenovatiesubsidie wil de stad Genk de bewoners van
de vroegere tuinwijken attent maken op de inherente schoonheid en waarde van hun woningen. Het voormalige
hoofdgebouw van Waterschei en de directeursvilla van Zwartberg zijn beide in eigendom van de stad Genk en
wachten op een definitieve herbestemming.
Ook op de mijnsite in Heusden-Zolder gebeurden in het nabije verleden een aantal opvallende herbestemmingen. Het voormalig badhuis van de mijnzetel van Zolder is als een cafetaria (Den Lavaar) ingericht en biedt
onderdak aan het Centrum voor Duurzaam Bouwen. Het is een permanent informatiecentrum voor ecologische
en duurzame bouwtechnieken. In de voormalige elektriciteitscentrale is de vzw Europees Centrum voor Restauratietechnieken gevestigd. Het administratief hoofdgebouw heeft zijn oude functie behouden, zij het dan voor
diverse ondernemingen, waaronder een kringwinkel. Bovendien worden de mijnterreinen van Heusden-Zolder
meer en meer een actieterrein voor geïntegreerde projecten waarbij diverse gemeentelijke diensten en organisaties
elkaar vinden (o.m. ‘De Putheksfeesten’). Het ondernemerspark ‘De Schacht’ op de ex-mijnterreinen van Zolder
is voor 70% ingevuld. Niet minder dat 14 firma’s met activiteiten in de bouw- en milieusector hebben er al hun
vestigingsplaats gevonden. De grootste uitdaging is momenteel de herbestemming van het imposante ophaalmachinegebouw, rekening houdend met de complementariteit van de mijnsite.
In Houthalen-Helchteren zijn sinds 2006 alle vrijetijdsdiensten onder het dak van de voormalige mijnzetel
terug te vinden. De gemeentelijke diensten sport, cultuur, jeugd en toerisme & evenementen alsook de In&Uitvrijetijdswinkel zijn samen met Villa Basta, een cultuurwerkplaats voor jongeren, gehuisvest op de mijnsite.
Het voormalige mijnterrein van Eisden (Maasmechelen) telt drie beschermde monumenten, waarvan het
centrale mijnmagazijn – volledig gerestaureerd – vandaag onderdak biedt aan de kunst- en muziekacademie. In
het hoofdgebouw werd een restaurant, taverne en cinemacomplex ondergebracht en op het omliggende terrein
werd een outlet shopping dorp - Maasmechelen Village – ingericht. Bovendien bevindt zich in de cité van Eisden
het sfeervolle ‘Museum van de Mijnwerkerswoning’.
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	Sterktes
— uniek rijk landschappelijk erfgoed (natuur- en cultuurlandschappen)
— Nationaal Park Hoge Kempen, met een aantal toegangspoorten, ligt op grondgebied van de Mijnstreek
— groot toeristisch potentieel onroerend erfgoed
— aanwezigheid restanten van het pré-industrieel verleden
— terrils, schachtbokken e.a. patrimonium fungeren vandaag als bakens in het landschap en zijn
identiteitsbepalend voor de streek
— diversiteit in het aanwezige onroerend patrimonium
— herinneringslandschap
— industriële cultuur van de 20e eeuw perfect illustreerbaar
Zwakte
— beperkte aanwezigheid van elementen die binnen het traditionele erfgoed-/cultuurbegrip vallen
(bijvoorbeeld geen kunsthistorische steden en bijhorend patrimonium)
Kans
— herbestemming mijnsites: onroerend erfgoed wordt opnieuw tot leven gebracht, waardoor het verleden
een nieuwe toekomst krijgt. Hierbij tracht men in de regio complementair te werk te gaan.
Bedreiging
— belangrijke elementen van het aanwezige onroerend patrimonium verdwijnt wegens gebrek aan bescherming

	ROEREND
De plotse sluiting en daarnaast het gesloten karakter van de verschillende mijnconcessies maken het momenteel moeilijk om het roerend mijnpatrimonium in zijn juiste dimensie terug samen te stellen. Daarnaast bevat de
Mijnstreek ook een groot aantal gekende én onbekende niet-mijngerelateerde roerende erfgoedschatten. De versnippering van het roerend erfgoed in de Mijnstreek is erg groot. Bovendien zijn grote delen van het aanwezige
roerend erfgoed noch geïnventariseerd, noch ontsloten. De projectvereniging Mijnstreek neemt deze realiteit in
het beleidsplan 2009-2014 van de erfgoedconvenant op.
We schetsen een kort en in de toekomst – onvolledig en wanneer de erfgoedcel projectmatig roerend erfgoed
verder inventariseert en ontsluit – nog aan te vullen overzicht van het in de Mijnstreek aanwezige roerend erfgoed:
Collecties in musea – openbare collecties:
Openluchtmuseum van Bokrijk, Genk. Op een oppervlakte van meer dan 60ha wordt het Vlaanderen van
zo’n 150 jaar geleden weer tot leven gewekt. Het museum is een ‘schaalmodel’ van het Vlaanderen van weleer,
met een Kempens dorp, een Haspengouws dorp, Oost- en West-Vlaanderen en een oud (Antwerps) stadsgedeelte.
Dit materiële erfgoed wordt tot leven gebracht door evenementen en animatie in het museum, waarbij de nadruk
ligt op het immateriële patrimonium.
In 2007 werd in het Openluchtmuseum van Bokrijk een collectiedepot in gebruik genomen. Het nieuwe depot
stelt het museum in staat om hun collectie optimaal te bewaren. Een thermocel met constante temperatuur van 55
graden zorgt ervoor dat de museumcollectie steriel- en bacteriënvrij wordt opgeslagen.
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Vlaams Mijnmuseum, Beringen. Dit museum, gevestigd in de oude mijngebouwen van Beringen, bevat een
belangrijke collectie geologische artefacten, educatief materiaal en een simulatie van de ondergrond. De collectie
wordt momenteel geïnventariseerd.
Emile Van Dorenmuseum, Genk. In de authentieke – deels ingericht met de oorspronkelijke inboedel–
woning van landschapsschilder Emile Van Doren wordt vandaag een collectie van zijn schilderijen bewaard en
gepresenteerd aan het publiek.
Barometermuseum, Beringen. De collectie van het Barometermuseum bevat een groot aantal unieke
barometers, van de eerste stukken die geproduceerd werden door de familie Dingens (vandaag beheerders van het
museum) tot technische hoogstandjes en enkele barometers die historisch van groot belang zijn. In de voortuin
van het museum worden in “het Pad van Pien” weersverschijnselen op een leuke wijze verklaard. Ook in het
museum zelf staan enkele praktische proeven opgesteld, die je meer leren over luchtdruk e.d.
Museum van de Mijnwerkerswoning, Maasmechelen. In dit museum wordt geïllustreerd hoe arbeiders in de
dertiger jaren van de vorige eeuw woonden. De collectie van het museum bestaat uit de typische decoratie van die
tijd, meubilair, gebruiksvoorwerpen, … Het bijzondere aan deze collectie is dat ze verzameld werd ‘voor en door
de mensen’. Buurtbewoners brachten oude familie-eigendommen naar het museum en zo kreeg de collectie vorm.
Karnavalmuseum, Maasmechelen. Een enorme collectie kledij, insgnes, attributen, affiches en foto’s, allen
eigendom van karnavalsvereniging De Zavelzekskes (beheerders van het museum).
Mijnmuseum ‘Ons Mijnverleden’, Houthalen-Helchteren. Gedurende meer dan 30 jaar werd de
collectie van dit museum door de conservator verzameld. Originele mijnmaterialen (armdikke schachtkabels,
zware metalen stempels, drilboren en gereedschappen, veiligheids-materialen …), maar ook fossielen,
gesteente, … vormen de collectie van dit museum.
Museum voor Antieke Traktoren, As. Wat ooit begon als een hobby van Walter Langers en diens vader is
vandaag uitgegroeid tot een museum-waardige collectie van oude tractoren van het merk Lanz Bulldog, stationaire motoren en landbouwmachines en –werktuigen.
Heemkundig museum Woutershof, Heusden-Zolder. In de oude pastorie dat onderdak biedt aan dit museum
wordt in themakamers een verzameling heemkundige voorwerpen bewaard en ontsloten. Vooral het klaslokaaltje
anno 1900 vormt een erg complete verzameling.
Museum ’t Mieleke, As. De collectie van heemkundig museum ’t Mieleke is erg divers: van archeologische
vondsten die bij graafwerken te voorschijn kwamen, voorwerpen die te maken hebben met het molenaarsleven,
tot vroeg 20e-eeuwse kledij, gebruiksvoorwerpen, muzieksinstrumenten, devotievoorwerpen, speelgoed …
De zes mijngemeentes beschikken elk ook over openbare collecties, die zeker het vermelden waard zijn. Een
interessant voorbeeld is het legaat van 59 schilderijen van Jos Tysmans dat de gemeente Houthalen-Helchteren in
bezit heeft. Een tentoonstellingscommissie ontsluit deze collectie jaarlijks gedurende enkele weken in het Kerkje
van Laak.
De inventarisering, bewaring en ontsluiting van al deze waardevolle en charmante collecties (museale en
openbare collecties) verdienen extra aandacht.
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Heemkundige collecties
De Mijnstreek is elf heemkringen rijk. Op de eigenlijke werking van deze verenigingen komen we enkele
pagina’s verder terug, wanneer we de verschillende erfgoedactoren en hun activiteiten bespreken.
De collecties van de heemkringen maken ook onderdeel uit van het onroerend erfgoed in de Mijnstreek. De
meeste heemkringen in de Mijnstreek leggen sinds hun oprichting tot op de dag van vandaag een collectie aan.
De diverse collecties verschillen van elkaar, qua omvang, qua inhoud en inzake het feit of ze al dan niet ontsloten
zijn. In zijn geheel vinden we o.a. volgende aspecten van het roerend patrimonium terug in deze collecties: alaam
en gebruiksvoorwerpen van weleer, documentair archief, fotoarchieven, oude postkaarten, genealogisch drukwerk, objecten met betrekking tot het mijnverleden, archeologische vondsten, devotionalia…
De inventarisering, ontsluiting en bewaring van deze collecties verdienen extra aandacht.
Archieven
De Mijnstreek heeft geen centrale archiefinstelling. Zowel de documentaire en beeldarchieven met betrekking
tot het mijnverleden van deze streek, als alle andere waardevolle archieven zitten verspreid over verschillende instellingen en bij particulieren. Zelfs voor kenners, dus zeker en vast voor buitenstaanders, is het vandaag moeilijk
om de verschillende archivalia te lokaliseren.
De betrokkenen trekken aan de alarmbel: het gebrek aan inventarissen, aan digitalisering en aan de tijd en
middelen voor een gedegen bewaring, vormen een ware bedreiging voor de archieven van de Mijnstreek. Niet
alleen de fysieke materialen dreigen zo te verdwijnen, dit zou ook de teloorgang van een groot deel van het verhaal en het collectieve geheugen van de streek betekenen.
De verspreidheid van de verschillende archieven en collecties over (en zelfs buiten) de hele streek bemoeilijkt
het ons een volledig overzicht te geven van de relevante archieven aangaande het erfgoed van de Mijnstreek. De
erfgoedcel onderzoekt deze materie en hoopt op termijn toch een zo volledig mogelijk zicht op het archiefveld in
de Mijnstreek te krijgen.
Bij deze alvast een overzicht – samengesteld op basis van de informatie die nu voorhanden is – van een aantal
relevante archieven in en voor de Mijnstreek:
Rijksarchief Hasselt. Het Rijksarchief te Hasselt is enerzijds de bewaarplaats van een belangrijk aandeel
van de archieven van de in Limburg gevestigde overheden. Anderzijds kunnen ook de archieven van particuliere
personen, families, verenigingen en bedrijven bewaard worden in deze archiefinstelling. Interessant om te weten
is dat het Rijksarchief van Hasselt een groot deel van de archieven van de Limburgse mijnen en van diverse
belangenorganisaties (o.a. FEDECHAR) die in dat kader werkzaam waren, bewaart. Het beeldmateriaal dat zich
in het Rijksarchief van Hasselt bevindt, is nog niet geïnventariseerd en is nochtans een zeer interessant archief
voor onderzoek en ontsluiting.
Archief van het Vlaams Mijnmuseum in Beringen. Het Vlaams Mijnmuseum bewaart daarnaast het
plannenarchief, het fotoarchief en het algemeen archief van de NV Mijnen. Het fotoarchief wordt momenteel
stapsgewijs gedigitaliseerd en geïnventariseerd.
Archief van Stichting Erfgoed Eisden /Museum van de Mijnwerkerswoning. Dit museum biedt ook onderdak aan het grote archief dat Stichting Erfgoed Eisden (beheerder van het museum) met de jaren heeft verzameld.
Onder andere de fotocollectie binnen dit archief is bijzonder groot en biedt een uniek zicht op het leven van
weleer in en rond de Limburgse mijnzetels. Dit archief barst echter bijna uit haar voegen, heeft dringend nood aan
inventarisering, digitalisering en enkele acties op vlak van beheer en behoud.
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Rijksarchief Luik. Tot het einde van de 18e eeuw maakte Limburg deel uit van het prinsbisdom Luik. Ook
het Rijksarchief van Luik bevat omwille van dit historisch feit (eventueel) voor de Mijnstreek relevante archiefstukken.
VRT-archief. De archieven van de VRT bevatten een bijzonder rijke collectie aan audiovisueel archiefmateriaal omtrent het mijngegeven (werking van de mijnen, actualiteit over ongevallen, mijnsluitingen en opstanden) De NV Mijnen heeft bij haar afbouw de originele materialen overgedragen aan de VRT, bij gebrek aan
een geschikte instantie in het mijngebied zelf.
Ook het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, het Kadoc (Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving), Les Archives d’Architecture Moderne en andere organisaties hebben
interessante archivalia met betrekking tot de Mijnstreek in hun collectie.
Archief van Het Belang van Limburg
Bewaarcollecties van bibliotheken. De bibliotheken van de zes gemeentes van de Mijnstreek herbergen elk –
van kleine tot grote – bewaarcollecties die verband houden met de lokale en streekgeschiedenis. Ook de bewaarcollectie van de Provinciale Bibliotheek Limburg (gevestigd in Hasselt) bevat voor de Mijnstreek erg interessante
collectiestukken. De Limburgensia-bewaarcollectie van deze bibliotheek wil een zo volledig mogelijk overzicht
bieden van alles wat er over Limburg is uitgegeven, wat door Limburgers is gepubliceerd en wat in Limburg tot
stand is gekomen. De verzameling omvat oude kranten, tijdschriften, boeken en brochues, prenten, prentbriefkaarten, kiespamfletten, kiezerslijsten, documentatiemappen over bekende Limburgers…
Bouwkundige archieven. In de Mijnstreek is geen centrale bewaarplaats voor belangrijke plannenarchieven.
Deze plannen zitten vandaag verspreid over verschillende collecties van verschillende instellingen (van musea,
tot diensten voor ruimtelijke ordening, bij particulieren …). Monumenten en Landschappen Limburg en organisaties als Stebo vzw (het Infocentrum Wonen van deze organisatie verstrekt renovatie- en woonadvies) zijn
vragende partij om de plannenarchieven te verzamelen, digitaliseren en ontsluiten, in het bijzonder in functie van
hun werking. De plannen zijn van immers groot belang om historisch correcte renovaties uit te voeren of bouwadviezen te formuleren.
Kerkarchieven en archieven van kerkraden. Kerkraden (kerkfabrieken) en parochies zijn de belangrijkste
beheerders van het kerkelijke cultuurhistorisch erfgoed van de verschillende gemeentes van de Mijnstreek.
Familiearchieven
Archieven van verenigingen. Verenigingen kennen vaak een lang en interessant verleden. Archieven van
traditionele verenigingen, verenigingen opgericht in de schaduw van de mijnen, multiculturele verenigingen,
schuttersgilden, harmonies, … maken ook deel uit van het roerend erfgoed van de Mijnstreek. Zelfs vzw het
Circuit van Zolder heeft een archiefwerking uitgebouwd. Vele verenigingen moeten echter gewezen worden op
het belang van archivering en de waarde van de archieven die zij met de jaren hebben opgebouwd.
Archieven van openbare besturen en ocmw’s
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Collecties en interieurs van gebedshuizen
Het religieus erfgoed in de Mijnstreek is bijzonder divers van karakter: van collecties die onderdeel zijn van
de grote mijnkathedralen, collecties van bescheiden parochiekerken, enkele zeer oude collecties van groot
historisch belang, tot multiculturele religieuze collecties, en anderen.
Er zijn een aantal interessante objecten gekend, zoals de beelden van de Meester van Oostham (o.m. de
Brigitta van Zweden en Hl. Odilia in de Sint-Lambertuskerk in Beverlo/Beringen, de H. Genoveva in de O.L.V.kapel in Beringen). Er zijn enkele oorspronkelijke 15de-eeuwse beelden, zoals de Sint-Anna-ten-Drieën in de
Sint-Wilibrordus te Heusden, een prachtige 13de-eeuwse Tronende madonna in de Sint-Vincentiuskerk te Zolder.
Retabels: het 16de-eeuwse passieretabel de ‘Mennekens’ in de St Antoniuskapel in Korspel. Er is ook het gaaf
bewaarde 17de-eeuwse interieur van de Sint-Pietersbandenkerk te Beringen waaruit een contrareformatorische
retoriek spreekt (gerealiseerd door Gysbrecht Hechtermans, Artus Quellinus, Daniel Van Vlierden en
Tilman Janssen).
Het meer recent en rijk patrimonium dat aanwezig is in sommige parochies moet gelinkt worden aan de
ontwikkeling van de mijncités en mijnkathedralen. Deze collecties zijn vaak van uitzonderlijke kwaliteit en
hebben een eigentijdse waarde.
De verschillende moskees en gebedshuizen van andere godsdiensten (bijvoorbeeld orthodoxe kerken)
herbergen ook enkele interessante religieuze collecties.
De collecties en interieurs van kerken zijn divers van aard en kwaliteit, de graad van inventarisering is nog
ongelijk. Deze sector is voor de erfgoedcel Mijn-Erfgoed een nog te verkennen terrein.
Inventarissen
Omwille van de verspreidheid van het aanwezige roerend erfgoed, het ontbreken van een centraal depot en
het gebrek aan een gezamenlijke visie zijn bestaande inventarissen belangrijke instrumenten om het aanwezige
erfgoed in kaart te brengen.
Reeds enkele jaren gebeuren er op initiatief van gemeentebesturen (cultuur-, integratiediensten e.a.), van
heemkringen, groepen vrijwilligers en andere instanties inventarisatieprojecten. De resultaten van deze projecten
zijn beperkt van omvang en hebben steeds een thematische insteek.
Met de oprichting van de erfgoedcel in de Mijnstreek kwam er een organisatie te voorschijn die inventarisatie
van het aanwezige roerend en onroerend erfgoed als één van haar doelstellingen heeft. Sinds haar oprichting
in het voorjaar van 2007 neemt de erfgoedcel die taak dan ook van harte. De erfgoedcel kiest hierbij voor een
projectmatige, thematische manier van werken. De erfgoedcel zet projecten met als doelstelling inventariseren
van het aanwezige erfgoed op op eigen initiatief of speelt in op suggesties of voorstellen van partners en andere
betrokkenen.

26

	Sterktes
— ongekende rijkdom van roerende erfgoed (rijk in omvang, divers van thema’s)
— collectiedepot in Bokrijk en aanwezigheid van expertise op dat vlak

—
—
—
—
—
—

Zwaktes
versnippering en geen overzicht van de collecties
gebrek aan inventarisatie en digitalisering
gebrek aan gedegen behoud en beheer van aanwezige collecties
sommige belangrijke collectie zijn (nog) niet ontsloten
geen visie op regionale archiefwerking, noch beleid terzake
geen centrale archiefinstelling of open depot

Kansen
— onbekende, ruwe pareltjes tonen aan het publiek
— bewustmaking van (eigen) erfgoed en hoe hiermee om te gaan
— aanwezige expertise in de Mijnstreek (o.a. Bokrijk) en Vlaanderen/België inschakelen
(steunpunten, expertisecentra…)
— beleidsmakers en publiek de collecties laten leren kennen (en waarderen)
— werken aan een visie en archiefbeleid voor de Mijnstreek en het professionaliseren van deze sector
Bedreigingen
— verdere versnippering van de aanwezige collecties
— langzaam verdwijnen van roerend patrimonium
— groot aandeel van roerend erfgoed in particulier bezit (invloed op waardebesef en werking)
beperkt bewustzijn bij de bewoners van de Mijnstreek over de waarde en het belang van roerend erfgoed

IMMATERIEEL
De Mijnstreek dankt haar identiteit en samenhorigheid aan de mijnactiviteiten die zich hier ontplooiden in
de loop van de 20e eeuw. De streek wordt met andere woorden getekend door een bijzonder recent verleden. De
Limburgse mijnen werden gesloten, maar de geschiedenis leeft verder in de hoofden van de mensen. Deze recente
geschiedenis vraagt op vlak van erfgoedwerking om een bijzondere aanpak. Verhalen, tradities, rituelen en
gebruiken, verenigingen van weleer, typische feesten … leven nog voort in deze streek. Dit alles maakt deel uit
van het alledaagse verleden, maar vaak ook nog van het alledaagse heden.
De erfgoedwerking in de Mijnstreek besteedt de nodige aandacht aan dit immaterieel erfgoed en de
mondelinge geschiedenis.
De Mijnstreek kent een traditie van verschillende kleine, losstaande projecten op het vlak van het registreren,
documenteren en/of ontsluiten van immaterieel erfgoed (de voorbije jaren opgezet door lokale of intergemeentelijke projectmatige samenwerkingsverbanden). Ook al voor het sluiten van de erfgoedconvenant voor 2007-2008
werden dergelijke projecten door diverse gemeentebesturen en gemeentelijke diensten, musea en heemkringen,
vzw Het Vervolg, theatermakershuis De Queeste en anderen op touw gezet.
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Sinds het voorjaar van 2007 neemt de erfgoedcel Mijn-Erfgoed als nieuwe erfgoedinstrument in de Mijnstreek in het bijzonder ook de taak op om in te staan voor het verzamelen en ontsluiten van ook immaterieel
erfgoed ter harte. De erfgoedcel schuift van bij haar oprichting de methodiek van de mondelinge geschiedenis
naar voren als een van haar belangrijkste werkinstrumenten en daarmee expertisevelden. Heemkundige kringen,
werkgroepen uit de verschillende gemeentes van de Mijnstreek, onderzoekers, theatermakershuis De Queeste,
vzw Het Vervolg en vele andere zijn vaak belangrijke partners in projecten die de erfgoedcel opzet of organiseert
inzake mondelinge geschiedenis.

—
—
—
—

SterkteS
uitzonderlijk rijk levend erfgoed (wegens recent verleden)
verhalen, tradities, rituelen en gebruiken,… van verschillende culturen, in verschillende talen leven voort
cultuur van alledag prominent aanwezig
groeiende traditie van projecten op vlak van mondelinge geschiedenis van onderuit gegroeid

	Zwaktes
— geen uniformiteit in bewaring en ontsluiting van het verzamelde immaterieel erfgoed
— geen bewaarplek voor immaterieel erfgoed
Kansen
— mensen samenbrengen met gedeelde verhalen
— inhaalbeweging op vlak van mondelinge geschiedenis realiseren
BedreigingEN
— verdwijnen van het levende erfgoed
— verdwijnende kennis over het recente verleden
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2.2 Historiek en stand van zaken van de erfgoedconvenantswerking
2.2.1 Korte historiek van de erfgoedconvenant en een beschrijving van haar werking
De eerste stappen naar een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid in de Mijnstreek werden eind 2004, op
initiatief van de stad Genk, gezet. In overleg tussen de cultuurambtenaren en samen met de schepenen van cultuur
van de gemeentes As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen, werd de intentie uitgesproken om een gezamenlijk traject inzake erfgoedbeleid af te leggen, met als doel het afsluiten van een
erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap. In februari 2005 werd een eerste intentienota ingediend. Deze
werd, om formele redenen, niet ontvankelijk verklaard. Het formaliseren van het samenwerkingsverband was op
datum van het indienen van de intentienota nog niet gebeurd. Om de eerste, voorzichtige stappen te bestendigen
en de weg naar een gezamenlijk erfgoedbeleid verder te zetten werd door de stad Genk een ontwikkelingsgerichte
projectaanvraag ingediend: Synergie Mijnstreek. In de naloop hiervan ging de stad Genk ook over tot de aanwerving van Kristof Reulens als erfgoedcoördinator van de stad Genk. Binnen de taakomschrijving van de erfgoedcoördinator werd 30% voorbehouden voor het traject Synergie Mijnstreek. In oktober 2005 werd een tweede
fase binnen het ontwikkelingsgericht project Synergie Mijnstreek ingediend, om in februari 2006 te resulteren in
een geactualiseerde, uitgediepte versie van de intentienota. In december 2005 werd de samenwerking tussen de
zes mijngemeentes geformaliseerd in de oprichting van de projectvereniging Mijnstreek. Deze projectvereniging
heeft onder andere expliciet tot doel het afsluiten van een erfgoedconvenant. De tweede intentienota werd ontvankelijk verklaard en in het najaar van 2006 door Minister Bert Anciaux goedgekeurd. De onderhandelingen
over de invulling van de convenant begonnen en resulteerden in de ondertekening van de convenant op
7 maart 2007.
In het voorjaar van 2007 werd met de indiensttreding van twee erfgoedcoördinatoren de erfgoedcel
Mijn-Erfgoed een realiteit. De erfgoedcel voert in opdracht van en in nauw overleg met de projectvereniging
Mijnstreek momenteel de erfgoedconvenant van de Mijnstreek uit.
Gedurende 2007 ging de aandacht van de erfgoedcel in het bijzonder uit naar volgende 3 aspecten: 1.
beleidsplanning, 2. een kennismaking met het erfgoed van de Mijnstreek en de erfgoedactoren, 3.enkele concrete
projecten. We lichten de verschillende aspecten kort toe. 2007 was zonder twijfel een werkjaar dat bol stond van
beleidsplanning. De erfgoedconvenant diende op 1 februari 2007 een actieplan voor dat werkjaar in. Op
1 juli 2007 werd het beleidsplan voor de periode 2007-2008 ingediend. En later op het jaar keken de erfgoedcel
en projectvereniging Mijnstreek wat verder vooruit: op 1 december werd het actieplan voor 2008 afgeleverd en
gedurende het hele najaar werd het beleidsplan voor de erfgoedconvenant voor 2009-2014 voorbereid.
Gedurende 2007 maakte de erfgoedcel ook uitgebreid kennis met het aanwezige erfgoed en de relevante
erfgoedactoren, beleidsmakers …. Deze kennismakingsronde werd tevens aangewend voor het pijlen naar
noden, belangen, wensen, toekomstvisie … van de gesprekspartners, dit expliciet in functie van het beleidsplan
2009-2014 voor de erfgoedconvenant. (Zie bijlage 1 voor een overzicht van deze gesprekken).
Daarnaast realiseerde de erfgoedcel gedurende 2007 ook al enkele concrete projecten. Zie 2.2.7 voor een
opsomming van deze realisaties.
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2.2.2 Personeel
Bij de opmaak van dit beleidsplan stelt de erfgoedconvenant volgende personen te werk:
Karolien Akkermans, fulltime erfgoedcoördinator beleid. Karolien trad in dienst in april 2007.
Katrien Schaerlaekens, fulltime erfgoedcoördinator communicatie. Katrien trad in dienst in mei 2007.
Kristof Reulens, erfgoedcoördinator van de stad Genk, is momenteel voor 10% tewerkgesteld door de projectvereniging Mijnstreek in het kader van de erfgoedconvenant. Sinds 1 juli 2005 werd Kristof Reulens voor 30%
ingeschreven als coördinator voor de Synergie Mijnstreek, een gesubsidieerd project ter voorbereiding van de erfgoedconvenant. Tijdens de eerste maanden na de indiensttreding van de erfgoedcoördinatoren begeleidde hij hen
beiden en gaf hij de kennis die hij opbouwde bij het voorbereiden van de erfgoedconvenantswerking in de Mijnstreek aan hen door. Ook in die periode was hij voor 30% tewerkgesteld door de projectvereniging Mijnstreek.
Vanaf 1 oktober 2007 is Kristof Reulens slechts voor 10% tewerkgesteld in het kader van de convenant. Hij volgt
o.a. de personeelszaken op, overlegt tweewekelijks met de erfgoedcel en ondersteunt de erfgoedcel inhoudelijk.
Leni Thiers,projectmedewerker beeldenbank. Van december 2007 tot en met februari 2007 fulltime in dienst.
Bovendien wordt het team van de erfgoedcel in de loop van 2008 opnieuw uitgebreid met een projectmedewerker.
Op 1 februari treedt een nieuwe medewerker in dienst die gedurende 9 maanden fulltime het project
“Memorabele wedstrijden in de Mijnstreek” voorbereidt.

2.2.3 Financiële middelen
Sinds 2006 leveren de 6 betrokken gemeentes een financiële bijdrage aan de voorbereiding van de convenant
(project Synergie Mijnstreek, 2006) en de convenantswerking in 2007-2008.
Bij deze een overzicht:
2006: Bijdrage aan het
project Synergie Mijnstreek
(0,20€/inwoner)

Bijdrage aan convenantswerking 2007
(0,40€/inwoner)

Bijdrage aan convenantswerking 2008
(0,62€/inwoner)

As

1.489,40

2.998,80

4.681,00

Beringen

8.169,90

16.428,80

25.574,38

Genk

12.721,40

25.514,80

39.698,6

Heusden-zolder

6.129,60

12.307,60

19.157,38

Houthalen-Helchteren

5.960,40

11.978,00

18.595,04

Maasmechelen

7.235,00

14.502,00

22.566,14

TOTAAL

41.705,70

83.730,00

130.272,54
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2.2.4 Infrastructuur
De erfgoedcel Mijn-Erfgoed is gehuisvest te Genk in de gebouwen van de voormalige mijnsite
van Winterslag, die nu de naam C-Mine draagt. (p.a. Evence Coppéelaan 91, 3600 Genk)

2.2.5 Plaats en organisatie van de erfgoedcel
Projectvereniging Mijnstreek
De personeelsleden van de erfgoedcel worden tewerkgesteld door de Projectvereniging Mijnstreek,
zoals voorzien in het decreet behoudend intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. De projectvereniging
Mijnstreek stelt zich onder andere tot doel een intergemeentelijk erfgoedbeleid op te zetten, door middel van een
intensieve samenwerking tussen de gemeentes As, Beringen,Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en
Maasmechelen.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de projectvereniging Mijnstreek bestaat uit stemgerechtigde leden en leden met
een raadgevende stem. De stemgerechtigde leden zijn de schepenen voor cultuurbeleid van de deelnemende
gemeentes. De voorzitter wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden.
Daarnaast duidt ook elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met een raadgevende stem.
Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeentes, verkozen op een lijst waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van
het OCMW.
De Raad van Bestuur zet de lijnen uit voor de inhoudelijke en praktische werking van de erfgoedcel MijnErfgoed. Het eerste aanspreekpunt tussen de erfgoedcel en de Raad van Bestuur is bij afvaardiging Kristof
Reulens, erfgoedcoördinator Stad Genk.
Een lijst met de leden van de raad van bestuur is opgenomen in bijlage 2.
Stuurgroep
Op regelmatige basis vindt er overleg plaats tussen de cultuurbeleidscoördinatoren van de zes betrokken
gemeentes in de erfgoedconvenant en de erfgoedcoördinatoren. Daar waar de raad van bestuur een orgaan is
waarbinnen hoofdzakelijk over formele beslissingen word overlegd, biedt dit overlegplatform meer ruimte voor
grondig inhoudelijk overleg. Het beleid van de erfgoedconvenant en de werking van de erfgoedcel vormen in
hoofdzaak de agenda van dit overleg.
Themagerichte werkgroepen
Met het oog op de uitvoering van het beleidsplan (en de daaruit voortkomende actieplannen) worden in
functie van projecten of thema’s werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen bestaan uit een afvaardiging van
de stuurgroep, aangevuld met deskundigen en lokale actoren. Werkgroepen komen samen afhankelijk van de te
nemen/coördineren initiatieven. Het gaat dus niet om structurele werkgroepen die maandelijks overleggen, maar
om ad hoc werkgroepen die afhankelijk van projecten worden opgericht en samengesteld worden naargelang de
noodzaak.
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Samenwerking erfgoedconvenant – provincie Limburg
In 2007 ging de samenwerking tussen de projectvereniging Mijnstreek (erfgoedcel Mijnerfgoed) en de
provincie Limburg (directie Cultuur, cel Mijnerfgoed) van start. Aanleiding voor deze samenwerking is het
Masterplan Mijnstreek, dat een strategisch kader moet bieden voor de integrale ontsluiting van cultureel erfgoed
geïntegreerd binnen streekontwikkeling, dat de provincie in nauw overleg met de projectvereniging Mijnstreek
wenst te ontwikkelen.
Verdere samenwerking wordt door beide partners wenselijk geacht. Er wordt gezocht naar synergie tussen
de werking van beide. Beleid en werking van beide organisaties worden door middel van onderling overleg in de
toekomst verder op elkaar afgestemd (o.a. op basis van de beleidsaanbevelingen die resulteren uit het Masterplan
Mijnstreek en aan de hand van beleids- en actieplannen van beide instanties) en eventueel geconcretiseerd in
structurele of projectmatige samenwerking.
Erfgoedcel als bovenlokaal instrument
De Mijnstreek vormt door een gedeeld verleden en daardoor gedeelde erfgoedelementen een logisch en
samenhangend geheel. Dit betekent dat de erfgoedcel Mijn-Erfgoed, naast de al drie bestaande Limburgse
stedelijke erfgoedcellen als regioconvenant een complementaire erfgoedactor is. Binnen de Vlaamse erfgoedcellen speelt de erfgoedcel Mijn-Erfgoed, gezien een belangrijk accent gelegd wordt op interculturaliteit, een grote
rol in het vervullen van projectmatige en structurele erfgoedwerking vertrekkend vanuit deze thematiek.
Voor de lokale en bovenlokale professionele erfgoedactoren is de erfgoedcel zowel een partner, adviseur,
mediator als leerling. Ook voor de niet-professionele erfgoedactoren wil de erfgoedcel deze rollen op zich nemen.
Tot slot betekent de erfgoedcel Mijn-Erfgoed binnen het breder cultureel veld een complementaire aanvulling,
wat moet resulteren in een wederzijdse kruisbestuiving en inspiratie.

2.2.6 Evaluatie van het vorige beleidsplan
De administratie keurde op 29 oktober 2007 het beleidsplan 2007 – 2008 van de erfgoedconvenant gesloten
met de projectvereniging Mijnstreek goed. De minister gaf volgende aandachtspunten mee:
— Het beleidsplanningsproces dient geconcretiseerd te worden en op maat van het streekgebonden erfgoed
van de Mijnstreek geschreven te worden. Bovendien dienen er prioritaire doelstellingen geformuleerd
te worden.
— Er zijn naar aanloop van de redactie van het beleidsplan veel inspraakvergaderingen geweest. De minister
zou in de toekomst graag meer toelichting krijgen over de organisatie en de finaliteit van deze vergaderingen.
— De minister waardeert de aandacht voor interculturaliteit. Hij vraagt dat er naast expertiseopbouw ook
aandacht is voor expertise-uitwisseling in die verband, in het bijzonder met andere erfgoedconvenants
die ook binnen dit thema activiteiten ontwikkelen.
Bij de voorbereiding en het schrijven van voorliggend plan werd hiermee rekening gehouden.
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2.2.7 Stand van zaken projecten en expertise-uitwisseling
Naast een brede kennismaking met het erfgoedveld en enkele realisaties op het vlak van het erfgoedbeleid,
bracht de erfgoedcel in 2007 ook al enkele projecten tot een goed einde.
Bij deze blik op enkele van de realisaties van de erfgoedcel in 2007, van bij haar oprichting in april tot
januari 2008:
— Erfgoeddag 2007
— Campagne: lancering van de erfgoedcel en de cd-rom “Onbekend Terrein?”
— Uitbouw van de website www.mijnerfgoed.be, met algemene informatie over de
erfgoedcel en een beeldenbank
— Project Kebab met mayonaise, in samenwerking met SIWE (Steunpunt Industrieel en
Wetenschappelijk Erfgoed), inclusief opstart van het educatieve hierrond
— Museumfiches: een campagne ter bevordering van de bekendheid van lokale musea
— Deelname aan het Vlaamse initiatief Expo ’58 en inventarisatie van de mondelinge geschiedenis
omtrent expo ’58 in de Mijnstreek. Deelname aan de voorbereiding van het Limburgs initiatief
rond Expo ’58: luisterboxen.
— Communicatiecampagne: postkaartenactie in het najaar
— Inhoudelijke en financiële steun aan enkele best practices, lokale projecten
— Aanzet voor een samenwerking met vzw Het Vervolg
— Aanzet voor een verdere samenwerking met provincie Limburg (aanleiding: Masterplan Mijnstreek
dat momenteel wordt voorbereidt)
— Start vooronderzoek Citygraphy: onderzoek naar de fotoarchieven van de Mijnstreek
— Start project Grieken in België
— Start project Baraka
— Project Domein Masy
— …
Met verschillende van deze projecten kon de erfgoedcel, als instrument van de erfgoedconvenant, al een
antwoord bieden op noden en wensen die door de betrokken gemeentes en actoren tijdens de rondetafelgesprekken in het najaar van 2006 / voorjaar van 2007 onder de aandacht werden gebracht.
Daarnaast nam de erfgoedcel namens de erfgoedconvenant van de Mijnstreek deel aan verschillende expertise- en werkgroepen, regioconvenantenoverleg, Brusseloverleg… om alzo expertise op te bouwen en uit te
wisselen. De erfgoedcel verleende advies en tips aan de gemeente Bocholt en stad Diest over het uitbouwen van
een (regionale) erfgoedwerking.
In het jaarverslag van werkingsjaar 2007 gaan we dieper op de realisaties van 2007 in.

Sterktes
— synergie zes Mijngemeentes, die resulteert onder andere in het opzetten van een streekgericht erfgoedbeleid
— organisch gegroeide samenwerking, vanuit gezamenlijk geloof en vertrouwen in het belang van
het aanwezige erfgoed en het potentieel van een streekgericht erfgoedbeleid
— grote financiële input van de betrokken gemeentes in de projectvereniging Mijnstreek
— oprichting van een erfgoedcel voor de Mijnstreek en uitbouw van diens werking
— erfgoedcel: nieuw, jong, gemotiveerd instrument, wendbaarheid
— Elke deelnemende gemeente heeft een eigen cultuurbeleidsplan en een cultuurbeleidscoördinator,
waarin zowel het lokale als het regionale erfgoedbeleid wordt onderschreven (geïntegreerd erfgoedbeleid)
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—
—
—
—
—
—
—
—
—

beleid gebaseerd op inspraak van de actoren
bovenlokale samenwerking (Limburgoverleg, regioconvenantenoverleg e.a.)
erfgoedcel ingebed in een netwerk van relevante actoren
betrokkenheid erfgoedconvenant Masterplan Mijnstreek door provincie
afgelegde traject van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed gedurende 2007 op vlak van beleid, netwerking,
projecten, expertise-uitwisseling (na minder dan 1 jaar werking)
complementariteit erfgoedcel Mijn-Erfgoed binnen bestaande erfgoedcellen, zowel in Limburg
als in Vlaanderen
erfgoedcel heeft een uitgebreid communicatienetwerk en –instrumentarium (www.erfgoedcellen.be,
www.mijnerfgoed.be: portaalsite naar erfgoedcellensite en beeldenbank, digitale en papieren
nieuwsbrief, gemeentelijke infobladen, …)
gecreëerde goodwill en interesse in de erfgoedconvenant, bij betrokken gemeentes, andere betrokken
organisaties, spilfiguren
huidig samenwerkingsverband tussen erfgoedcel Mijn-Erfgoed en externe partners (Het Vervolg,
lokale musea, heemkringen, …)

	Zwaktes
— beperkte aanlooptijd naar beleidsplan 2009-2014
— geen coherent, regionaal ondersteuningsbeleid voor verenigingen en instellingen met een
erfgoedwerking anno 2007, waardoor initiatieven soms niet de kans krijgen hun potentieel te bewijzen
— strikte scheiding op beleidsniveau tussen: roerend/onroerend erfgoed, cultuur/natuur, economie/toerisme/
cultuur. Dit bemoeilijkt het vatten van de realiteit van de Mijnstreek
— globale visie in beleid ontbreekt: samenwerking wordt gerealiseerd, maar enkel op vlak van
erfgoed wordt een regionaal beleid uitgebouwd
— uitblijven van samenwerkingsverbanden met voor de hand liggende partners (vb. Bokrijk),
aan het einde van het eerste werkjaar
— geen regionaal cultuurvisie/beleid dat regionaal erfgoedbeleid mee onderschrijft
	Kansen
— verdere uitbouw van het draagvlak voor het regionaal erfgoedbeleid en regionale erfgoedwerking
— verdere expertiseopbouw en –uitwisseling rond thema’s als erfgoed en interculturaliteit, mondelinge
geschiedenis en industrieel erfgoed
— erfgoedcel als doorgeefluik bestaande expertise, kennis aan het (boven)lokale erfgoedveld
— nabijheid en mogelijke samenwerking met naburige onderwijsinstellingen: Media&Design Academie,
Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt…
— uitwerking en implementatie van Masterplan Mijnstreek in samenwerking met provincie Limburg
— bewoners zijn door acties in 2007 warm gemaakt voor erfgoed; eerste interesse die gewekt is verder benutten
Bedreigingen
— beperkte ervaring met geïntegreerd en regionaal beleid
— draagvlak beleidsmakers
— moeilijk evenwicht tussen streekgerichte aanpak en gemeentelijke belangen en zichtbaarheid in de
afzonderlijke gemeentes
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2.3 Erfgoedactoren en -beleid in de Mijnstreek
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aanwezige erfgoedactoren in de Mijnstreek. Het overzicht wil
zo volledig mogelijk zijn, en wordt thematisch gerangschikt. Wat opvalt, is dat er een grote verscheidenheid is in
het aantal erfgoedactoren, en dat het - afgezien van enkele uitzonderingen - hoofdzakelijk om non-professionele
actoren gaat. Het ondersteunen van vrijwilligers of organisaties die met erfgoed bezig zijn behoort dan ook tot de
kerntaak van de erfgoedconvenant.
2.3.1. Lokaal verankerde erfgoedactoren
In elk van de zes gemeentes van de Mijnstreek zijn er verschillende erfgoedactoren aanwezig met een sterk
lokaal verankerde werking. Het gaat enerzijds om actoren die behoren tot het gemeentelijke administratieve
apparaat en anderzijds om privaatrechterlijke initiatieven. Een overzicht:
Gemeentelijk erfgoedbeleid
In de zes cultuurbeleidsplannen van de zes mijngemeentes krijgt het culturele erfgoed en het erfgoedbeleid
een eigen plaats. Bovendien zijn verschillende gemeentelijke culturele actoren in mindere of meerdere mate bezig
met erfgoed, zoals bijvoorbeeld de cultuurcentra, cultuurdiensten, cultuurraden, culturele verenigingen, gemeentelijke archieven en bibliotheken. Overigens mogen in dat lijstje de toeristische instanties van een gemeente én de
diensten welzijn en integratie niet over het hoofd gezien worden: ook zij komen, door de eigenheid van de streek,
in aanraking met erfgoed.
Hieronder volgt een overzicht van het erfgoedbeleid, dit per gemeente.
In As is de cultuurraad, Curas, bijzonder actief en stimuleert ze andere verenigingen voor het behoud en de
ontsluiting van cultureel erfgoed. Ook de cultuurdienst van As engageert zich ten aanzien van het aanwezige
cultureel erfgoed en werkt nauw samen met enerzijds vzw Het Kolenspoor, en anderzijds de geschied- en heemkundige Sint-Aldegondiskring, die heel wat aspecten van het gemeentelijk erfgoedbeleid uitvoert (zie ook verder
bij Sint-Aldegondiskring). Verder organiseert de gemeente As heel wat activiteiten met een erfgoedinslag, zoals
bijvoorbeeld ‘Dagje As’ (erfgoedrondleiding voor kinderen) en de jaarlijkse Molenfeesten waarin museum ’t
Mieleke actief betrokken wordt.
In Beringen zijn de stedelijke diensten en adviesraden waaronder o.a. de dienst cultuur, het cultuurcentrum,
de bibliotheek, de stedelijke cultuurraad, de diensten toerisme en integratie regelmatig initiator van of als partner
betrokken in erfgoedprojecten van de stad Beringen. In het cultuurbeleidsplan is opgenomen dat de cultuurbeleidscoördinator fungeert als lokaal aanspreekpunt voor wat erfgoed betreft. De integratiedienst is een zeer
actieve partner als het gaat over aspecten van de huidige samenleving die vaak wortelen in de geschiedenis (de
cité, migratie, de oude barakken). In 2006 werd de deelraad ‘Monumentenzorg & Cultureel Erfgoed’ als deelraad van de cultuurraad opgericht. Deze deelraad adviseert het stadsbestuur i.v.m. het lokaal erfgoedbeleid en
onderneemt acties op het gebied van inventarisatie, bewaring en ontsluiting van lokaal erfgoed. De dienst cultuur
ondersteunt de deelraad op inhoudelijk en logistiek vlak. De stad Beringen heeft op haar grondgebied maar liefst
twee musea en drie geschied- of heemkundige kringen.
Genk heeft sinds 2005 een erfgoedcoördinator die voltijds de intenties rond erfgoed, zoals uitgeschreven in
het voorbije en het nieuwe cultuurbeleidsplan (2008-2013) uitwerkt. Daarnaast werd eveneens een netwerkmakelaar aangetrokken die de socio-culturele verenigingen in Genk ondersteunt en hierrond projecten opzet, vaak ook
met een erfgoedinslag. Hiermee heeft de stad Genk de aanzet gegeven tot een bovenlokaal erfgoedbeleid. Ook de
stedelijke dienst wijkontwikkeling heeft veel aandacht voor lokale erfgoedbewuste projecten. Het Cultuurcentrum
Genk realiseert bovendien met het jaarlijkse vertelfestival en haar ondersteunende rol bij het lokaal geïnspireerd
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theater van De Queeste erfgoedgerelateerde projecten. In het algemeen legt de stad Genk ook in haar nieuwe cultuurbeleidsplan sterk de nadruk op het immateriële erfgoed en de historisch gegroeide samenlevingsvormen die
zich in de stad bevinden, en die men met tal van projecten in de kijker wil zetten. Erfgoedgemeenschappen zijn
hierin een sleutelbegrip.
De stad Genk is daarnaast ook beheerder van het Emile Van Dorenmuseum, waarin naast de permanente
ontsluiting eveneens een projectmatige werking opgezet wordt. In 2008 wordt voor het eerst een erfgoedforum
van lokale actoren rond de tafel geroepen.
In Heusden-Zolder ontstaan de acties omtrent erfgoed vanuit diverse gemeentelijke diensten en verenigingen, waaronder o.a. de cultuurdienst, de cultuurraad, cultuurcentrum Muze, en de diensten toerisme en
integratie. De cultuurraad stimuleert samenwerkingsverbanden en initiatieven inzake erfgoed. In het gemeentelijk cultuurbeleidsplan (2008-2013) wordt de intentie uitgesproken om te werken rond bewustwording (Wat is
erfgoed? Wat is ons erfgoed?) en rond een culturele herbestemming van de oude mijnterreinen. Binnen het overlegplatform Vrije Tijd wordt een commissie erfgoed opgericht.
Door middel van een aantal laagdrempelige projecten in een eigentijds en eigenzinnig kleedje geven diverse
actoren in de gemeente Houthalen-Helchteren (cultuurcentrum, bibliotheek, verenigingen, dienst cultuur en
jeugd, …) belangrijke aanzetten om erfgoed tot bij de mensen te brengen. Men werkt thematisch en kiest thema’s
die dicht bij de leefwereld van de bewoners aanleunen. Recent werd er een Ronde Tafel Erfgoed opgericht, die
naast de cultuurraad meer specifiek wil nadenken over erfgoed in Houthalen-Helchteren en hierover adviseert aan
het gemeentebestuur. Het cultuurcentrum betrekt de Isgour-architectuur in Meulenberg en het kerkje van Laak in
haar werking. De bibliotheek is zeer actief in haar participatie aan publicaties en projecten.
In Maasmechelen werd in het nieuwe cultuurbeleidsplan de intentie uitgesproken om naast de werking van
de erfgoedcel Mijn-Erfgoed ook een eigen erfgoedwerking uit te bouwen en aan een visie te sleutelen, om de
initiatieven die er tot nu toe genomen werden, te kunnen kaderen.
Gemeentelijk ondersteuningsbeleid
De gemeentes van de projectvereniging Mijnstreek voeren elk ook een inhoudelijk, logistiek en financieel
ondersteuningsbeleid ten aanzien van erfgoedinitiatieven. Een overzicht:
Personeelsinzet
De zes mijngemeentes hebben elk een cultuurbeleidscoördinator en een dienst cultuur. Erfgoedactoren kunnen op het advies en de inhoudelijke ondersteuning van deze ambtenaren beroep doen. Ook de bibliotheken en
hun medewerkers zijn vaak belangrijke partners voor lokale erfgoedactoren. Binnen de Dienst Cultuur van de
stad Genk zijn daarnaast, specifiek in kader van een lokale en bovenlokale erfgoedwerking, een voltijds erfgoedcoördinator en ondersteunend ambtenaar in dienst.
De gemeentes van de Mijnstreek hebben vaak ook een ambtenaar in dienst die instaat voor de gemeentelijke
administratieve archieven. Deze persoon begeleidt erfgoedactoren vaak ook in hun opzoekingswerk.
Infrastructuur en logistieke ondersteuning
Alle gemeentes die betrokken zijn in de erfgoedconvenant Mijnstreek ondersteunen de erfgoedactoren uit hun
gemeente met infrastructuur.
In As krijgt de Sint-Aldegondiskring een lokaal in het nieuwe gemeentehuis ter beschikking voor hun archiefwerking (die weliswaar samenvalt met de archiefwerking van de gemeente), en logistieke steun in het onderhoud
van ’t Mieleke en de Sint-Aldegondiskerk.
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In Beringen ondersteunt de cultuurdienst inhoudelijk en logistiek de stedelijke cultuurraad waartoe de deelraad ‘Monumentenzorg en Cultureel Erfgoed’ behoort. De 3 heemkundige kringen van Beringen en de werkgroep
Monumentenzorg kunnen rekenen op logistieke ondersteuning vanwege de stad.
De stad Genk ondersteunt de lokale heemkring Heidebloemke op logistiek vlak met het ter beschikking
stellen van infrastructuur, zowel voor de inhoudelijke werking en het aanwezig archief. Tot september 2008
is de heemkring gehuisvest in het Emile Van Dorenmuseum. Vanaf september zal de heemkring echter hun
intrek nemen in de nieuwe bibliotheek van de stad Genk, op een zeer centrale plek in de stad, waardoor ook de
zichtbaarheid van de heemkring en ontsluitingsmogelijkheden van het materiaal mee door de stad ondersteund
wordt. Daarenboven ondersteunt de Dienst Vormgeving en Druk van de stad Genk de driemaandelijkse publicatie
Heidebloemke.
In Heusden-Zolder krijgt het Heemkundig museum Woutershof (Zolder) financiële en technische ondersteuning. De bibliotheek is een belangrijke inhoudelijke en logistieke partner in de heemkundige werking van
Heusden.
In Houthalen-Helchteren kan de conservator van het Museum Ons Mijnverleden gebruik maken van een
gemeentelijke infrastructuur in het voormalige mijngebouw voor het uitbaten van zijn museum. Heemkring
De Klonkviool beschikt in dat zelfde gebouw over een grote ruimte voor de uitbouw van haar dagelijkse werking.
De twee musea die zich in Maasmechelen bevinden (Museum van de Mijnwerkerswoning en het
Karnavalmuseum) krijgen accommodatie ter beschikking, alsook technische ondersteuning op deze locaties
van de gemeente. Ook de heemkring van Vucht kan gebruik maken van een lokaal van de gemeente.
Financieel beleid
In het kader van het lokaal cultuurbeleid ontvangen lokale erfgoedactoren projectmatige of structurele
subsidies vanwege hun gemeente. Een overzicht:
De gemeente As werkt met een courant systeem van ondersteuning aan culturele verenigingen (ook de SintAldegondiskring), die via de cultuurraad kunnen rekenen op een jaarlijkse toelage, toegekend op basis van een
aantal criteria.
De stad Beringen kent binnen het subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen werkingssubsidies toe aan o.a. de drie heemkundige kringen van de stad. Daarnaast komen socio-culturele verenigingen ook
in aanmerking voor projectsubsidies voor bijzondere initiatieven in het kader van datzelfde reglement. Ook de
werkgroep Monumentenzorg en het Vlaams Mijnmuseum kunnen jaarlijks rekenen op een betoelaging vanwege
de stad Beringen. Zowel voor het Mijnmuseum als het Barometermuseum is er een ondersteuning vanuit de dienst
toerisme (gidsenwerking).
In Heusden-Zolder kunnen beide heemkringen ook rekenen op financiële ondersteuning via het subsidiereglement van de cultuurraad.
De stad Genk kent binnen het huidige subsidiereglement van de cultuurraad socio-culturele verenigingen,
waaronder ook specifieke verenigingen zoals o.a.heemkring Heidebloemke en dialectkring Veldeke, jaarlijks een
werkingssubsidie toe. Projectmatige ondersteuning is binnen hetzelfde reglement eveneens mogelijk. Daarnaast
initieert de stad Genk, in samenspraak met socio-culturele verenigingen en professionele actoren projecten,
waarin erfgoed een expliciete klemtoon is. Deze projecten worden inhoudelijk, logistiek en/of financieel
ondersteund.
In Maasmechelen kan Stichting Erfgoed Eisden via het puntenstelsel van de cultuurraad financiële steun
ontvangen. Voor de uitbating van het Museum van de Mijnwerkerswoning ontvangt de stichting ook een jaarlijks
een bedrag van de gemeente.
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Gemeentelijk engagement ten aanzien van de erfgoedconvenant
Daarnaast maken deze 6 gemeentes deel uit van de erfgoedconvenant. De gemeentes leveren
jaarlijks een financiële bijdrage (berekend op inwonersaantal) aan de convenantswerking (zie p. 23 voor een overzicht van hun bijdrages in 2006, 2007, 2008). De lokale actoren op hun beurt ontvangen op verschillende wijzen
steun namens de convenant:
— inhoudelijke en logistieke steun
— eventueel financiële steun aan actoren die partner zijn in projecten opgezet door de erfgoedcel
— de projectvereniging Mijnstreek stelt jaarlijks een lijst met lokale voorbeeldprojecten op, deze
projecten ontvangen financiële en inhoudelijke steun van de convenantswerking
— heemkringen, lokale musea en andere erfgoedactoren uit de Mijnstreek kunnen vanaf het voorjaar van 		
2008 dankzij het subsidiereglement van de projectvereniging Mijnstreek (beperkte) financiële steun
ontvangen voor het realiseren van hun projecten. Vooral de non-professionele erfgoedactoren wil de
projectvereniging hiermee een duwtje in de rug geven.

	Sterkte
— sterk (financieel) engagement van mijngemeentes in erfgoedconvenantswerking
	Zwaktes
— regionaal ondersteuningsbeleid nog maar in kinderschoenen
— door beperkte ondersteuningsbeleid (lokaal) blijven bepaalde initiatieven in de pijplijn steken
Kansen
— regionaal erfgoedbeleid wordt stilaan lokaal verankerd
— meer en meer geïnitieerde erfgoedprojecten en/of lokale inspanning t.a.v. erfgoedinitiatieven
— regionaal ondersteuningsbeleid als vangnet voor noden van lokale actoren
Bedreiging
— terugschroeven van culturele middelen, erfgoedmiddelen komen zo ook onder druk te staan
Heemkundige kringen
In de Mijnstreek zijn 11 geschied- en heemkundige kringen actief. Zij hebben elk hun specialisatie, die vaak
samenvalt met de gemeentegrenzen of de grenzen van een deelgemeente. Ze vormen ware kenniscentra die al
jarenlang kennis vergaren, waardevol opzoekings- en verzamelwerk verrichten. Velen van hen bezitten ook een
collectie, waarvan in sommige gevallen de wens wordt uitgesproken ze te ontsluiten. Om al die redenen verdient
hun werking de nodige aandacht. Een overzicht:
De Sint-Aldegondiskring in As bestaat al tientallen jaren, officieel als Oudheidkundige en Culturele
Vereniging. Men ijverde jarenlang om het verlaten Sint-Aldegondiskerkje te (laten) restaureren. Sinds vorig jaar
is dit enorme project gerealiseerd en kan men uitpakken met de resultaten. Momenteel gaan er verschillende culturele activiteiten door, zoals concerten, maar ook tentoonstellingen, die de Sint-Aldegondiskring overigens programmeert en coördineert. Ze geven een driemaandelijks tijdschrift uit, het Sint-Aldegondisklokje, en organiseren
naast tentoonstellingen ook dialectavonden, rondleidingen, Sint-Tieniskermis, activiteiten in museum ’t Mieleke
(dat ze overigens ook beheren)… Op dinsdagvoormiddag archiveren ze alles wat met het oude en het nieuwe As
te maken heeft, in de kelder van het gemeentehuis. Hun belangrijkste partners zijn de cultuurbeleidscoördinator
van As en de mensen van vzw Het Kolenspoor. Hun noden liggen vooral op het vlak van verjonging van het team.
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De heemkundige kring van Beverlo specialiseert zich in de geschiedenis van het oude Beverlo als grensgemeente en later als mijn-gemeente. Deze kring is zeer actief op het vlak van geschiedschrijving. Ze gaven al
tientallen boeken uit, gemiddeld één per jaar, en organiseren daarnaast regelmatig heemkundige avonden. Hun
driemaandelijks tijdschrift heet Erfwacht. De heemkundige kring van Beverlo werkt samen met de kerkfabriek
van Beverlo en met de heemkundige kring van Beringen-Paal, Kiosk (zie verder). Hun noden liggen vooral op het
vlak van infrastructuur. Hun verzameling documenten en objecten barst uit de huidige voegen.
De heemkundige kring van Beringen-Paal, Kiosk genaamd, verricht onderzoek naar het oude Beringen en
het oude Paal (tot aan de Germanen) met accenten op dialect, volksleven en genealogie. Verder besteden ze verschillende publicaties of jaarboeken aan historische figuren uit Beringen en Paal. Ze organiseren vooral tentoonstellingen en lezingen. Hun driemaandelijks tijdschrift heet Kiosk. Eén zaterdag per maand is iedereen welkom
om genealogisch onderzoek te komen doen in de documenten van de heemkring. Deze heemkring is zeer actief
en was al vaker de spil van een samenwerking tussen de drie heemkundige kringen van Beringen. Kiosk droomt
bovendien van een historisch museum in Beringen, waarbij ze de drie collecties gebundeld ontsloten zien…
De heemkundige kring van Koersel, Curticella genaamd, specialiseert zich in het oude dorp Koersel.
Ze organiseren voornamelijk tentoonstellingen en begonnen ook met een kapellekesactie in navolging van het
naburige Heusden (zie verder). Ze geven geen tijdschrift uit, maar wel eenmalige publicaties en brochures naar
aanleiding van activiteiten. Curticella werkt samen met de kerkfabriek en met de heemkringen in de buurt.
In Genk is heemkring Heidebloemke actief. Hun specialisatie beperkt zich ook tot de stadsgrenzen, maar
behandelt zowel het oude, pre-industriële Genk als het nieuwere Genk. Deze heemkring bezit een aanzienlijke collectie heemkundige voorwerpen en een enorme collectie beeldmateriaal (vooral oude prentkaarten), die
beperkt ontsloten wordt via hun website. Ze organiseren regelmatig tentoonstellingen en heemkundige avonden,
en geven af en toe een publicatie uit. Hun tweemaandelijks tijdschrift heet Heidebloemke. De heemkring
werkt regelmatig ad hoc samen met uiteenlopende partners. Ze worden vaak geconsulteerd omwille van hun
beeldarchief.
De geschied- en heemkundige kring in Heusden specialiseert zich in het volkse leven van vroeger en heeft
een lange traditie in het ontsluiten van beeldmateriaal. Daarnaast zijn ze vooral actief op het vlak van religieus
erfgoed, met name door hun Kapellekesactie (het belonen van goed onderhouden kapellekes). Jaarlijks publiceert
deze heemkring een fotoboek, telkens thematisch, op basis van fotomateriaal van de bewoners van Heusden. Dat
wordt gedigitaliseerd en krijgt een legende, en wordt daarna teruggegeven. Naar aanleiding van de publicatie
organiseert deze heemkring ook een jaarlijkse tentoonstelling. Ze werken nauw samen met de bibliotheek en met
Heemkunde Limburg.
De heemkundige kring van Zolder concentreert zijn activiteiten in en rond het museum Woutershof. Ze
beheren de enorme collectie die hier is uitgestald. Deze heemkring heeft geen tijdschrift en organiseert geen grote
activiteiten, maar stelt wel het museum regelmatig open, o.a. ter gelegenheid van speciale activiteiten die doorgaan in Heusden-Zolder. Eén lid van de heemkring is een grote kenner van oude onderwijsvormen en de mooiste
ruimte in het museum is dan ook het oude schooltje.
De heemkundige kring De Klonkviool is actief in Houthalen-Helchteren. De leden van deze heemkring
zijn actief op diverse vlakken, maar steeds verbonden met het erfgoed in Houthalen-Helchteren, met de klemtoon
op Houthalen. Door de conservator van het museum ‘Ons Mijnverleden’ als lid van de heemkring is men min of
meer verbonden aan het museum (zie verder). Daarnaast organiseert men regelmatig tentoonstellingen en heeft
men al heel wat publicaties achter de rug. Met hun tijdschrift ‘De Klonkviool’ zijn ze gestopt. Op dinsdagvoormiddag kunnen mensen opzoekingen komen doen in het lokaal en in het archief van de heemkring. Meer dan de
meeste heemkringen is de Klonkviool bezig met het mijnverleden, en zij zijn dan ook vragende partij voor het
restaureren van oude mijnmonumenten en zelfs het oprichten van nieuwe.
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De Stichting Erfgoed Eisden is in Maasmechelen op een zeer gedreven manier bezig met al het erfgoed in
en rond de mijncité van Eisden. Tot hun activiteiten behoren ten eerste de algemene werking van het Museum
van de Mijnwerkerswoning – inclusief de uitgebreide archiefwerking. Ten tweede neemt de stichting, vaak in het
museum, deel aan Erfgoeddag, Open Monumentendag en Open Monumentendag junior. Hun driemaandelijks
tijdschrift heeft ‘Eisden’. De vereniging is ook actief in het maken van tentoonstellingen, onderhoud van de website, lezingen en thematische publicaties. Men werkt ook regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. De
stichting heeft een zeer goede samenwerking met partners uit de Euregio, met de Koning Boudewijnstichting en
met andere erfgoedactoren in de Mijnstreek. Omdat Stichting Erfgoed Eisden ook de organisatie is, die toeristen
of bezoekers in de gemeente rondleidt, in tegenstelling tot vele andere gemeentes, waar een VVV eigen gemeentegidsen heeft, zijn zij op zoek naar jonge mensen om te gidsen in het museum en in de cité. Bovendien barst
hun archief uit de voegen, en is hun ontvangstruimte veel te klein, waardoor ze op zoek zijn naar een polyvalente
locatie op wandelafstand.
Heemkundige kring “Vochte” concentreert zich op de Maasmechelse deelgemeente Vucht, maakt de
plaatselijke bevolking warm voor heemkunde, het belang van oud beeldmateriaal en de plaatselijke geschiedenis/
actualiteit. Drie keer per jaar verschijnt hun tijdschrift ‘Vochte’. Ze beschikken over een aanzienlijke collectie
heemkundige objecten en beeldmateriaal. Regelmatig publiceren ze thematisch en organiseren ze tentoonstellingen. Ze zoeken momenteel nog naar een goede oplossing voor een waardevolle, oude lijkwagen.
De heemkundige kring Mechelen-aan-de-Maas, die vrijwel samenvalt met die van Opgrimbie
(Grimbiaca) concentreert zich op het oude Mechelen en het plaatselijke dialect. Ze organiseren foto-tentoonstellingen, heemkundige avonden en wandelingen. Drie keer per jaar verschijnt het tijdschrift ‘Oud –Mechelen’.
Deze heemkundige kring heeft geen formele structuur en beschikt niet over een locatie.
	Sterktes
— traditie van erfgoedwerking opgebouwd
— degelijke inhoudelijke werking, heemkringen zijn vaak specialisten in een bepaalde
materie en lokale kenniscentra
— lokale sleutelfiguren: leden van heemkundige kringen worden door bevolking vertrouwd als
specialisten inzake lokale geschiedenis
— informele contacten tussen de verschillende heemkringen
	Zwaktes
— werk aan de winkel op vlak van digitalisering en ontsluiting van de collecties van heemkringen
— slechte bewaaromstandigheden van de collecties
— beperkte onderlinge samenwerking
— in vele gevallen: huisvestigingsproblemetiek
— gebrek aan mogelijkheden voor een gedegen werking
— soms een enge visie op erfgoed (eenzijdige benadering)
	Kansen
— samenwerking en expertise-uitwisseling
— ondersteuningsbeleid van de erfgoedcel
— verjonging van de vrijwilligers, dankzij bredere visie op erfgoed
— inspanningen van de erfgoedcel voor de bestendiging van de werking van deze actoren
Bedreigingen
— werking wordt enkel voor vrijwilligers gedragen, mensen van vaak hoge leeftijd:
bedreiging voor de continuering van de werking
— levende geschiedenis dreigt te verdwijnen
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Kerkraden
De diverse kerkraden in de mijngemeenten dragen zorg voor het behoud van het religieus erfgoed. De
dynamiek verschilt van parochie tot parochie en naargelang de opportuniteit. Kerkraden beheren niet alleen
de kerkschat en de inboedel van de kerk, maar hebben soms ook nog plannen of archieven die een interessant
onderdeel vormen binnen het onroerend erfgoed van de Mijnstreek.
De Mijnstreek telt bijzonder veel kerkraden; een teken aan de wand dat er in de streek ook een inhaalbeweging op vlak van religieus erfgoed in gang gezet moet worden. Kerkraden beslaan bovendien enkel de werking van
Rooms-katholieke religieuze instellingen. De vele gebedshuizen van andere religies en hun dagelijkse omgang
met hun cultureel patrimonium zijn een onontgonnen terrein.
In As:
— Sint Niklaas, Niel-bij-As
— Sint Theresia Centrum, As
— Sint-Barbara Ter Heide, As
In Beringen:
— Heilig Hart, Beverlo
— Sint-Lambertus, Beverlo
— Onze Lieve Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis, Paal
— Sint-Jan De Doper, Paal
— Sint-Brigida, Koersel
— Sint-Gerardus, Koersel Stal
— Sint-Theodardus, Beringen-Mijn
— Sint-Pietersbanden, Beringen
In Genk :
— Christus Koning, Waterschei
— Onze Lieve Vrouw Tenhemelopening, Waterschei
— Heilig Hart, Winterslag
— Sint-Eventius, Winterslag
— Sint-Albertus, Zwartberg
— Sint-Jozef Werkman, Hoevenzavel
— Maria Goretti, Bokrijk
— Sint-Jan Baptist, Bokrijk
— Onze Lieve Vrouw Rozenkrans, Termien
— Onze Lieve Vrouw van Fatima, Bret
— Sint-Jozef, Sledderlo
— Maria Moeder van de kerk, Kolderbos
— Sint-Martinus, Centrum
In Heusden-Zolder:
— Heilig Hart, Boekt
— Onze Lieve Vrouw, Lindeman
— Sint-Hubertus en Vincentius, Zolder
— Sint-Willibrordus, Heusden
— Sint-Jacobus, Eversel
— Sint-Quirinus, Viversel
— Sint-Job, Bolderberg
— Sint-Valentinus, Berkenbos
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In Houthalen-Helchteren
— Onze Lieve Vrouw Van Banneux, Houthalen-Oost
— Sint-Antonius, Lillo
— Sint-Jozef Werkman, Lillo
— Sint-Lambertus, Meulenberg
— Sint-Martinus, Houthalen
— Sint-Trudo, Helchteren
In Maasmechelen
— Maagd der Armen, Mariaheide
— Sint-Modulfus en Gondulfus, Mechelen-aan-de-Maas
— Sint-Barbara, Eisden
— Sint-Christoffel, Opgrimbie
— Sint-Joris, Boorsem
— Sint-Philomena, Boorsem
— Sint-Remigius, Vucht
— Sint-Petrus, Leut
— Sint-Laurentius, Meeswijk
— Sint-Niklaas, Uikhoven
— Sint-Petrus en Andreas, Proosterbos

	Zwakte
— onbekend terrein: nog geen concrete samenwerking tussen erfgoedconvenant en kerkraden en
andere religieuze instellingen anno 2007
KansEN
— bereidwilligheid tot samenwerking inzake erfgoedwerking, als bewijs hiervoor de grote opkomst
van kerkraden bij de lancering van de erfgoedcel
— onontgonnen, nog te ontdekken schatten
— project erfgoedLimburg.be (zie PCCE) als aanleiding tot samenwerking (in 2008)
— erfgoedlimburg.be moedigt inventarisatie van kerkelijk partrimonium aan

Verenigingsleven
Het verenigingsleven van vandaag is uitdrukkelijk geworteld in een samenleving die destijds volledig
gere-geerd werd door de mijn. Door het ter beschikking stellen van middelen en mensen hebben de mijnmaatschappijen het verenigingsleven in de Mijnstreek semi-professioneel uitgebouwd. Meer specifiek gaat het
over toneelverenigingen, harmonies en fanfares, alle mogelijke sportclubs, waarvan de voetbalclubs het meeste
bekendheid verwierven. Bij het teloorgaan van de mijnen werd de geldkraan voor vele verenigingen ook dichtgedraaid. Weinig van deze ontelbare verenigingen overleefden deze crisis, hoewel het er objectief gezien
toch nog heel wat zijn.
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Naast door de mijn gesubsidieerde verenigingen, ontstonden er tal van verenigingen door de migratie van
andere bevolkingsgroepen naar Limburg. Zo kwamen er grote Italiaans-christelijke verenigingen, maar ook
Turkse, Poolse, Sloveense, Spaanse, Italiaanse, Oekraïense verenigingen die voor hechte migrantengemeenschappen zorgden. Deze verenigingen zijn soms ontmoetingsgericht of behartigen de belangen van de lotsverbonden
streekgenoten, maar zijn ook vaak de thuisbasis voor: volksdans, koren, harmonies en fanfares, toneelgroepen,
volkskunstgroepen, sportverenigingen. Ze hadden omwille van hun grotere onafhankelijkheid van de mijn minder
te lijden onder de neergang van de steenkoolnijverheid. Zij zorgen vandaag voor een enorm uitgebreid en
levendig verenigingsleven in de Mijnstreek.
Daarnaast zijn er enkele verenigingen die het licht zagen bij het sluiten van de verschillende mijnen. In de
verschillende gemeentes zijn ook werkgroepen actief die de sluiting herdenken of het mijnverleden beschouwen
in bijvoorbeeld muziek. Enkele voorbeelden: vzw Koolmijn, vzw Mijn-Verleden, vzw Vrienden van het Mijnmuseum, de Vereniging Mijnmonument Zwartberg en het Genker mijnwerkerskoor.
Ook het verenigingsleven dat geen rechtstreekse link heeft met het mijnverleden is goed uitgebouw in deze
regio. Opvallend is de aanwezigheid van de vele schuttersverenigingen, met vaak een lange voorgeschiedenis
en bijzondere aandacht voor het in ere houden van tradities en gebruiken. In het oosten van de Mijnstreek (o.a.
Maasmechelen) is dan weer een bijzonder groot aantal carnavalsverenigingen actief. In Heusden-Zolder is de
vzw Circuit actief rond het erfgoed van het Circuit van Zolder. Zij beheren een aanzienlijke collectie objecten en
grafiek over het circuit en hebben de intentie hun verzameling zoveel mogelijk te ontsluiten in de toekomst.
Daarnaast heeft ook de Mijnstreek vanzelfsprekend een aantal algemene verenigingen die specifiek aandacht
hebben voor erfgoed: socio-culturele verenigingen (gaande van de KAV en het Davidsfonds, sommige migrantenverenigingen zoals ACLI), foto- en filmclubs…

	Sterktes
— sterk verenigingsleven, met vaak een interessante voorgeschiedenis
— multicultureel verenigingsleven
Zwaktes
— tot op heden beperkte kennismaking tussen erfgoedcel en verenigingsleven
— archiefwerking van verenigingen verdient extra aandacht
Kans
— verenigingen: sterk netwerk, te benutten door erfgoedwerking

Professionele partners in erfgoedprojecten uit de Mijnstreek
Verschillende gemeentelijke diensten kunnen als professionele partner optreden in erfgoedprojecten die
worden uitgewerkt in de Mijnstreek, denk maar aan integratiediensten, bibliotheken en culturele centra, dienst
toerisme … Daarnaast zijn er nog een aantal organisaties binnen de Mijnstreek actief die de grens tussen bijvoorbeeld kunst, cultuur en erfgoed opzoeken en hierrond projectmatig activiteiten opzetten, eventueel in samenwerking met andere partners.
Vzw het Vervolg werd opgericht in 1990 met als doel een projectencentrum te worden voor de Limburgse
Mijnstreek. In volle sluitingsperiode werd er aandacht gevraagd voor het bewaren en het optekenen van de sociale
geschiedenis van de Mijnstreek. Diverse voorstellen werden gedaan om met reconversiemiddelen een documentatiecentrum van de mondelinge geschiedenis en een mijnwerkersarchief op te richten. Maar de tijd was nog niet
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rijp voor investeringen van overheidswege. In functie van het organiseren van een nieuw Kolenspoorfestival in
2006 is de organisatie opnieuw opgestart in 2003 en voorzien van een vernieuwde ledenlijst en raad van bestuur.
Het realiseerde een heel aantal projecten op vlak van creatie, erfgoed en toerisme. In de laatst genoemde sector
ontwikkelde het Vervolg voor de stad Genk het project “Dragers van erfgoed, een aanstekelijke soort”. Aan de
hand van levensverhalen en streekgeschiedenis worden bewoners en bezoekers getrakteerd op een verrassende,
originele en boeiende tocht door de Mijnstreek. Het project omvat de onderdelen: Mijnstreektours en sleutelfiguren. Mijnstreektours is synoniem voor rondritten in een minibus (dus met kleine) groepen door de Mijnstreek
onder leiding van een chauffeur / gids. Tijdens de rondritten komen thema’s alsde koolmijnen, cités, multiculturele Mijnstreek, natuur en cultuur … uitgebreid aan bod. Voor het projectonderdeel Sleutelfiguren heeft vzw
Het Vervolg mensen die een merkwaardig levensverhaal koesteren gezocht en opgeleid tot gastheer/-vrouw. Deze
sleutelfiguren kan je ontmoeten in hun eigen huis, tuin, straat, wijk, club- of gebedshuis. Met kleine groepen kan
je een bezoek aan een sleutelfiguur boeken en wordt je met hem/haar op sleeptouw genomen. Het project Sleutelfiguren wordt gedurende 2008, met de steun van de erfgoedconvenant, uitgebreid van Genk als werkterrein naar
de gehele Mijnstreek. Het waardevolle project “Dragers van erfgoed, een aanstekelijk soort” wordt momenteel
in stand gehouden met eigen inkomsten en projectsubsidies. In een schrijven van het Agentschap Kunsten en
Erfgoed van juli 2007 kreeg vzw Het Vervolg het advies te zoeken naar een bestendiging van dit project, eventueel in samenwerking met lokale overheden en de erfgoedcel. De projectvereniging Mijnstreek grijpt voorliggend
beleidsplan aan om voor de periode 2009-2014 een bestendiging van dit project te realiseren.
Theatermakershuis De Queeste neemt naast haar reguliere producties de plaatselijke geschiedenis en
culturele diversiteit als uitgangspunt voor een aantal van haar theaterstukken. In het verleden realiseerden ze
onder de noemer “Buurtpatrouilles” stukken als “Kamp Waterschei” en “Biz Kolderbos”. De Queeste gaat in
deze producties tewerk volgens de technieken van mondelinge geschiedenis.
De Queeste en vzw Het Vervolg, en bij uitbreiding ook andere actoren, zoeken samen met de Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed naar een gezamenlijke werkwijze inzake mondelinge geschiedenis, een gezamenlijke pool van
interviewers en gezamenlijke bewaar- en ontsluitingsmogelijkheden.
FLACC is een werkplaats voor beeldende kunstenaars, gevestigd in het Casino Modern in Genk. Vooral rond
beeldvorming en (al dan niet historische) fotografie zijn er bepaalde dwarsverbanden met projecten van de
erfgoedconvenant.
Villa Basta is een cultuurwerkplaats met als thuisbasis de mijngebouwen van Houthalen-Helchteren. Villa
Basta wil jonge kunstenaars de kans bieden om te bepalen en te ontdekken waar ze naartoe willen op vlak van
media, kunsten, muziek en theater. Villa Basta heeft bovendien ook jong talent in eigen huis, die heel wat
projecten opzetten en uitvoeren. Het eindresultaat wordt op jongeren afgestemd. Regelmatig stipt Villa Basta
ook erfgoedthema’s aan, en werkt men samen met de Erfgoedcel voor concrete realisaties.
De Media en Design Academie, een afdeling van de KHLim gevestigd in Genk, leidt jaarlijks heel wat
creatievelingen op in fotografie, grafisch design, audiovisuele technieken… Ook zij werken vaak met lokale en/of
op erfgoed geënte projecten en met jonge kunstenaars. De Erfgoedcel wil hen inhoudelijk ondersteunen.
	Sterkte
— erfgoedthema’s keren ook terug in de werking van andere professionele culturele actoren
	Zwaktes
— beperkt aantal professionele actoren met erfgoed als core business
— nog geen traditie in zoeken naar synergie in erfgoedprojecten, door de veelheid aan verschillende actoren
	Kans
— expertise-uitwisseling en samenwerking met andere sectoren, over erfgoedthema’s
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Musea in de Mijnstreek			
De Mijnstreek telt maar liefst tien musea van verschillende inslag, grootte en werking. Een overzicht :
Het museum voor Antieke Tractoren in As is het resultaat van jarenlang verzamelen door vader en zoon
Langers. Het herbergt heel wat tractoren van het legendarische merk Lanz Bulldog, die prachtig opgemaakt zijn
door de museumbeheerder en zijn vader. Omdat het over een vrijwillig en particulier initiatief gaat, is het museum
erg persoonsgebonden : enkel open op afspraak, meestal in het weekend. De verzamelaar neemt frequent deel aan
vakbeurzen en promoot ook daar zijn museum.
Museum ’t Mieleke in As is gevestigd in een oude watermolen en heeft een zolder vol met schatten, aangedragen door de bewoners van As zelf, en wordt beheerd door de Sint-Aldegondiskring. Aangezien de leden van
deze kring grosso modo overeenkomen met de toeristische gidsen in de gemeente, krijgen heel wat bezoekers ’t
Mieleke te zien. Bovendien organiseert de kring er regelmatig kleine tentoonstellingen of stelt men het museum
open bij evenementen zoals De Molenfeesten of Erfgoeddag.
Het Vlaams Mijnmuseum in Beringen geeft een vrij volledig beeld van de mijnbouw van weleer. De
collectie is in het bezit van het Vlaams Mijnmuseum. De concrete uitbating (cafetaria, rondleidingen, educatieve
pakketten, evenementen…) gebeurt door de vzw Vrienden van het Mijnmuseum.
Het Barometermuseum in Beringen wordt beheerd door barometerfabrikant Dingens. Er zijn allerlei
interactieve proefjes aanwezig, naast een indrukwekkende collectie barometers en weer-meetinstrumenten,
allen samengebracht door de gebroeders Dingens, de bedrijfsleiders. Het zijn ook zij die de collectie uitbreiden,
bruiklenen overeenkomen, samenwerken met de toeristische dienst van de stad Beringen. Momenteel gaat het dus
om een uit de kluiten gewassen initiatief, dat ooit begon met een kleine verzameling, en bestaan er plannen om
het museum in een structuur te gieten die los staat van het bedrijf zelf.
Openluchtmuseum Bokrijk zie bovenlokale actoren
Emile Van Dorenmuseum in Genk herbergt een collectie landschapsschilderijen van de Genkse schilder
Emile Van Doren (1865-1949). Het gaat om een stedelijk museum, dat wordt beheerd door de stedelijke erfgoedcel, die aandacht besteedt aan onderzoek en het verwerven van relevante kunstwerken. Momenteel kan men het
museum bezoeken op afspraak, en wordt het zoveel mogelijk betrokken in de cultuuragenda van de stad (bijvoorbeeld museumconcerten, Erfgoeddag).
Het heemkundig museum Woutershof in Heusden-Zolder geeft een overzicht van het pre-industriële Zolder
in al zijn aspecten en werd opgericht door de heemkundige kring van Zolder, waar enkele grote verzamelaars inzaten. Dit museum is op regelmatige tijden opengesteld en beschikt over een conciërge. Het beheer ligt nog steeds
in handen van de heemkundige kring, die het museum ook openstelt naar aanleiding van evenementen zoals Circo
Paradiso of Erfgoeddag.
Museum ‘Ons Mijnverleden’ in Houthalen-Helchteren is gevestigd in het oude directiegebouw van de mijn
van Houthalen. Ook dit museum ontstond op initiatief van een grote verzamelaar. Deze verzamelaar is nog steeds
de conservator en gids van het museum. Hij breidt zijn collectie regelmatig uit met nieuwe stukken. Het is op
vaste tijdstippen open, alsook bij speciale evenementen.
Het Karnavalmuseum werd opgericht door karnavalvereniging ‘De Zavelzekskes’ uit Maasmechelen en
wordt er ook nog steeds door beheerd. De vereniging duidde bij zijn leden een conservator aan, die de collectie
ordende en ontsloot. Het gaat opnieuw om een vrijwillig initiatief en is ook alleen maar op afspraak te
bezichtigen.
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Het museum van de Mijnwerkerswoning biedt een rijke momentopname van het leven in de cité in de
jaren 1930. Het kwam op een bijzondere manier tot stand op initiatief van Stichting Erfgoed Eisden. De collectie
bestaat uit objecten die werden aangedragen door mensen in de buurt. Ook de oude muurdecoraties werden door
vrijwilligers van de Stichting aangebracht. Het museum heeft een archiefwerking, een eigen communicatie, en de
Stichting engageert zich in zeer veel samenwerkingsverbanden. Het museum is op regelmatige tijdstippen open
en kent een zeer hoog bezoekersaantal.
Verder bevindt zich in Genk het recent geopende ‘Goalmine’ (een bezoekerscentrum in het stadion van
KRC Genk, dat bezoekers meeneemt op een inleefreis in voetbal), niet echt een museum in de klassieke zin van
het woord. Met een beperkte museale ontsluiting (tekst, beeld- en geluidsfragmenten, objecten wordt de
geschiedenis van voetbal in de Mijnstreek aan bezoekers verteld.
Goalmine wordt beheerd door KRC Genk en is een commercieel initiatief.

—
—
—
—

Sterktes
bijzonder museumlandschap
diversiteit in collectie en werking
vaak gegroeid op initiatief van enthousiaste vrijwilligers
nauwe samenwerking in 2007 tussen deze musea en de erfgoedcel (communicatiecampagne lokale musea)

Zwakte
— basistaken museale werking worden onvoldoende opgenomen
KansEN
— groeipotentieel (bekendheid, verdieping van de werking) door professionele ondersteuning
voor deze initiatieven
— mogelijkheid musea in te zetten voor erfgoedbesef van de streek
BedreigingEN
— werking wordt in veel musea enkel door vrijwilligers gedragen: bedreiging van de
continuering van de werking
— aantal té persoonsgebonden initiatieven

Verenigingen actief rond het erfgoed van landschap en natuur in de Mijnstreek
Natuurpunt is met afdelingen in verschillende gemeentes van de Mijnstreek actief.
Vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland, werkzaam in de gemeentes Genk, As en Maasmechelen,
werkt onder het motto ‘Meer natuur voor meer mensen, door meer mensen’. Dit krijgt concreet gestalte via 4
werkvelden: fietsroutenetwerk, wandelwegennetwerk, natuur- en landschapsprojecten en de grenze(n)loze
landschappen. Specifiek voor het mijnerfgoed ontwikkelde RLKM met Natuurpunt vzw de campagne ‘Mijn
Natuur’ om de resultaten van de sanering van de mijnterreinen te evalueren en aan het publiek voor te stellen en
te ontsluiten. RLKM beschikt zowel over de inhoudelijke expertise als de organisatorische ervaring m.b.t.
regionale ontsluitingsprojecten voor het landschap als erfgoed.
Vzw Regionaal Landschap Lage Kempen is qua werking volledig vergelijkbaar, en behelst o.a. de
gemeentes Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Beringen.

46

Stichting Limburgs Landschap is gehuisvest in het Kasteel Domherenhuis in Heusden-Zolder en heeft de
opdracht een aantal Limburgse natuurgebieden te beheren en te ontsluiten.
Het Provinciaal Natuurcentrum kreeg enkele jaren geleden de opdracht (gebiedgericht werken t.g.v. het
kerntakendebat) zich in de toekomst toe te leggen op de studie en ontsluiting van 11 grote landschappelijke
eenheden waarin men Limburg opdeelde.

Sterktes
— werking rond het erfgoed van landschap en natuur goed uitgebouwd
— erfgoedthema’s verankerd in de werking van deze actoren
— samenwerking tussen erfgoedcel en Regionaal Landschap Kempen en Maasland in 2007
(project Domein Masy)

Ad hoc of projectmatige werkgroepen
Naar aanleiding van concrete projecten, acties of evenementen worden er binnen de Mijnstreek geregeld
werkgroepen opgericht, waarin geïnteresseerden en sleutelfiguren zetelen.
Een mooi voorbeeld dat in 2007 alvast gerealiseerd werd is het oprichten van een ronde tafel die werkt aan
de geschiedschrijving en de ontsluiting van Domein Masy (een voormalige kasteeldomein op de grens Genk,
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, dat vandaag eigendom is van het leger). Volgende partners worden
in deze werkgroep rond de tafel gebracht: gemeente Genk, gemeente Houthalen-Helchteren, gemeente MeeuwenGruitrode, heemkundige kringen van Meeuwen-Gruitrode en Houthalen-Helchteren, Agentschap Natuur en Bos,
het Belgische leger, Regionaal Landschap, natuurgidsen en de erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

	Sterkte
— Wendbaarheid: expertise bundelen wanneer nodig

2.3.2 Bovenlokale erfgoedactoren
Naast lokaal verankerde actoren die werken rond het aanwezige erfgoed in de Mijnstreek, zijn er ook enkele
bovenlokale spelers binnen de erfgoedsector. Met het oog op de toekomst van de erfgoedconvenant van de Mijnstreek is het ook interessant hen even in kaart te brengen.
Een belangrijk bovenlokaal samenwerkingsverband is het onderling contact tussen alle erfgoedconvenants
van Vlaanderen. In concrete overleggen de verschillende erfgoedcellen van Vlaanderen geregeld. Naast deelname
aan het algemeen overleg tussen de erfgoedcellen, neemt de erfgoedcel Mijn-Erfgoed ook deel aan een overleg
tussen de verschillende regioconvenants en tussen de Limburgse erfgoedcellen. In de loop van 2008 zullen o.a.
de erfgoedcellen van Antwerpen, Gent en de Mijnstreek tevens een werkgroep oprichten, met als doel expertise
uit te wisselen inzake het omgaan met erfgoed in een omgeving met een diverse, multiculturele bevolking.
Hieronder volgt een eerste greep uit de overige relevante bovenlokale actoren.
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Limburg
Het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk is een erkend en landelijk ingedeeld museum, en beschermd
als monument, gelegen in de Mijnstreek (Genk). Het museum vertelt het verhaal van de oorspronkelijke
bewoners van Vlaanderen van weleer. Onder andere het ‘leven zoals het was’, volksverhalen en gebruiken van de
Mijnstreek voor de komst van de mijnen worden treffend geïllustreerd in het Openluchtmuseum. De Mijnstreek
is namelijk niet beperkt tot haar mijnverleden, maar draagt - getuige alleen al de heidelandschappen - een lange
voorgeschiedenis mee, waarvan vandaag nog vele (volkskundige) restanten - materieel en immaterieel - getuigen.
De werking van het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk omspant alle basisfuncties van een museum volgens
de ICOM-definitie: bewaren, verzamelen, onderzoeken en tonen. In het kader van de werking van dit museum
worden er vooral in de zomermaanden randactiviteiten opgezet die buiten de domeingrenzen treden. Het Openluchtmuseum Bokrijk is een interessante mogelijke partner voor de erfgoedconvenantswerking.
De Cel Mijnerfgoed is een onderdeel van de Directie Cultuur van de Provincie Limburg, en is vooral bezig
met de heroriëntatie van het Vlaams Mijnmuseum naar een eventueel Provinciaal museum met een hedendaagse
opstelling. Daarnaast is de Cel Mijnerfgoed ook de motor achter het masterplan Mijnstreek, dat momenteel wordt
opgezet vanuit de provincie en waarin ook de projectvereniging Mijnstreek een belangrijke partner is.
Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed is een kenniscentrum waarin informatie over cultureel
erfgoed (roerend, onroerend, immaterieel) in Limburg toegankelijk gemaakt wordt. Het is een trefpunt, waar
partners uit het veld en uit andere sectoren (onderwijs, toerisme, milieu…) elkaar ontmoeten voor overleg,
planning, samenwerking en coördinatie van initiatieven voor het bewaren en ontsluiten van dit erfgoed. Tenslotte
is het een steunpunt voor gemeentebesturen, musea, kerkfabrieken, monumentencomités, heemkundige en historische kringen, archieven inzake hun erfgoedwerking. Het PCCE is uitgever van de publicaties ‘Beringen-Mijn:
wonen en werken’ (1979) en ‘Koolputterserfgoed’ (2002), en werkte intensief mee aan ‘Een eeuw steenkool in
Limburg’ (Lannoo 1992).
Momenteel ontwikkelen Provincie Limburg en het PCCE een digitale erfgoedbank, ErfgoedLimburg.be.
Deze databank moet zoveel mogelijk digitale gegevensbanken over cultureel erfgoed in Limburg koppelen. De
grote hoeveelheid aan informatie over erfgoed in Limburg, onoverzichtelijk verspreid in catalogi, inventarissen,
archieven en in privé-bezit, wordt door ErfgoedLimburg.be samengebracht en op een uniforme wijze verwerkt.
Deze erfgoedbank moet toelaten alle erfgoedinformatie te vinden, opgeslagen in de digitale inventarissen van de
erkende musea, kerkfabrieken, de afdeling Monumenten en Landschappen, geschied- en heemkundige kringen,
volkskunde, gemeentebesturen en de fotocollectie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
Selectiekeuzes geven de mogelijkheid erfgoed samen te brengen, dat bovenop zijn lokale betekenis, in ruimere
verbanden of netwerken thuishoort en de provincie cultuurgeografisch structureert. Deze gegevensbank is een
nieuw instrument voor beleidsverantwoordelijken, wetenschappers en sectoren als toerisme of onderwijs.
De erfgoedcel Mijn-Erfgoed kan overigens een beroep doen op de expertise van het PCCE. Het PCCE kan
mee instaan voor de inhoudelijke verdieping en kwaliteitsbewaking voor projecten en initiatieven van de
regionale erfgoedconvenant.
Wat de inventarisatie van het aanwezige erfgoed in de Mijnstreek betreft, heeft het PCCE alvast enkele
belangrijke acties ondernomen in het verleden. Deze provinciale dienst inventariseerde niet enkel het mijnpatrimonium van de volledige regio maar maakte ook inventarissen van molens, merkwaardige hoeves en van de
veldkapellen. (Ook de inventarissen van de Limburgse tak van Monumenten en Landschappen bieden ons
trouwens een goed overzicht van de aanwezige waardevolle gebouwen en landschappen.)
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Het Rijksarchief in Hasselt en het Rijksarchief in Brussel, in het bijzonder de afdeling bedrijfsarchieven,
bieden belangrijke inhoudelijke informatiebronnen voor onderzoek en ontsluiting van het erfgoed in de Mijnstreek (met ondermeer verschillende lopende archieven van de oorspronkelijke stichtende vennootschappen en de
Kempense Steenkolenmijnen). Momenteel is vooral het papieren archief ontsloten.
Toerisme Limburg vzw werkt in de schoot van het provinciebestuur van Limburg. De organisatie stelt zich
tot doel een kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toerisme te ontwikkelen, stimuleren en promoten in de verschillende regio’s van Limburg, waaronder de Mijnstreek. Toerisme Limburg is ook de motor achter de nieuwe
bezoekerscentra, die o.a. in Maasmechelen en in Beringen informeren over alle aspecten over de streek. Hun
communicatie bereikt een breed draagvlak binnen en buiten de provincie. In elke gemeente van de Mijnstreek is
een actief VVV-kantoor aanwezig.
Ook het Bisdom is een belangrijke instantie in de samenwerking met kerkraden en archieven. Gebedshuizen bezitten nog steeds enorme collecties roerend erfgoed en zijn mogelijke partners voor de projectvereniging
Mijnstreek. De diocesane dienst voor het kerkelijk kunstpatrimonium van het bisdom ondersteunt kerkraden en
stimuleert de inventarisatie van kerkelijk erfgoed.
Heemkunde Limburg is een organisatie die alle heemkundige kringen in Limburg overkoepelt. Hun tijdschrift besteedt aandacht aan het Limburgse erfgoed, en men organiseert jaarlijkse ontmoetingen, werkbezoeken,
vormingen en projecten ter ondersteuning van de sector.
Het Limburg Volkskundig Genootschap is geen klassieke vereniging, maar een open en interactief
informatieforum over volkskunde in zijn actuele betekenis. Het LVG streeft een hedendaagse benadering van
volkscultuur in al zijn aspecten na, met werking rond infodagen, projecten en een goede website.
Veldeke Bels(j) is een organisatie die bezig is met Limburgse volkscultuur en Limburgse taal in het bijzonder.
De dialectvariatie in Limburg vindt deze vereniging een onontbeerlijk onderdeel van ons erfgoed. Veldeke wil een
overlegforum, een vraagbaak en een spreekbuis zijn voor alle Limburgse dialectliefhebbers.

	Sterktes
— nationaal erkend museum in de Mijnstreek, met de nodige expertise (Bokrijk)
— aanwezige expertise van o.a. PCCE, Rijksarchief, Heemkunde Limburg
— initiatieven waarin o.a. bovenlokale actoren en Limburgse erfgoedcellen samenwerken,
vb. Erfgoedlimburg.be
Zwaktes
— tot nog toe uitbleven van samenwerking met belangrijk (erfgoed)actoren
— Mijnstreek niet gepromoot als toeristisch product, hoewel groot potentieel
Kansen
— expertise-uitwisseling
— Mijnstreek door samenwerking met o.a. toerisme Limburg op de kaart zetten
— in samenwerking met andere actoren komen tot projecten die Mijnstreek als bijzonder
waardevolle erfgoedstreek op de kaart zetten
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Vlaanderen
Op Vlaams niveau kan de erfgoedconvenant van de Mijnstreek voor expertise en vorming beroep doen op
enkele koepelorganisaties, waaronder vooral FARO belangrijk is voor erfgoedconvenants. FARO is een recente
fusie tussen het voormalige VCV (Vlaams Centrum voor Volkscultuur) en het CBV (Culturele Biografie
Vlaanderen), en werkt via consulentschap rond publiekswerking en beleidsvoering, en organiseert studiedagen en
vormingen voor mensen uit de culturele sector. Daarnaast ondersteunt ook de administratie Kunsten en Erfgoed
van het ministerie van Cultuur actief de projectvereniging Mijnstreek met feedback en advies. Verder zijn
Cultuurnet, het Vlaams Contactforum voor Erfgoedverenigingen (VCM) en Cultuurlokaal relevant als het
gaat over vorming en communicatieplatformen.
Op Vlaams niveau zijn er heel wat actoren aanwezig die over specifieke onderwerpen de rol van steunpunt
en kenniscentrum vervullen. Mogelijke partners voor de projectvereniging Mijnstreek zijn dan ook het KADOC
(Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving) , dat heel wat relevant archiefmateriaal beheert en onderzoekt, het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), het VVIA (Vlaamse
Vereniging voor Industriële Archeologie) als het gaat over het industriële erfgoed in de Mijnstreek, het CVAA
(Centrum Vlaamse Architectuurarchieven), Amsab (Instituut voor Sociale Geschiedenis) en vele anderen.
België
Niet alleen in Limburg bevonden zich steenkoolmijnen. Om die reden worden de site van Grand Hornu,
alsook de mijn in Blegny en de site van Bois du Luc niet uitgesloten als mogelijke partners in toekomstige acties
van de projectvereniging Mijnstreek. Daarnaast zijn er heel wat federale (archief)instellingen die onderzoek doen
naar relevante thema’s en die voor de Mijnstreek zeer waardevol archiefmateriaal beheren, zoals bijvoorbeeld les
Archives d’Architecture Moderne.
Internationaal
De steenkoolader die onder de Limburgse heide zit, is dezelfde als die van Nederlands Limburg en Duitsland.
Ook de geschiedenis van de ontginning van deze steenkoollaag overschrijdt de landsgrenzen. In Nederland en
Duitsland wordt vandaag in musea, projecten, door culturele actoren… intens rond het thema
steenkoolmijnverleden gewerkt.
De erfgoedconvenant heeft zich momenteel nog niet kunnen verdiepen in dit werkveld, noch kunnen
profileren.

SterkteS
— expertise over erfgoedbeleid en erfgoedwerking
— steenkoolmijnverleden: internationaal gegeven. Ook de erfgoedinitiatieven rond dit thema
overschrijden de landsgrenzen.
Zwakte
— kennismaking met en profilering in internationaal erfgoedveld door de erfgoedconvenant moet nog gebeuren
Kans
— gemeenschappelijke belangen en thema’s rond erfgoedwerking, over de landsgrenzen heen
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Interieur van de Fatih Moskee in Beringen
Fotografie: Eddy Daniëls

03.
CONCLUSIES VAN DE ANALYSE VAN
HET ERFGOED EN DE ERFGOEDACTOREN IN DE MIJNSTREEK

In aanloop naar de beleidsprioriteiten en doelstellingen van het streekgericht erfgoedbeleid van de Mijnstreek
voor 2009-2014 hebben we in hoofdstuk twee van dit plan – op basis van overleg met de stakeholders – een
kritische kijk gegeven op het erfgoed, de erfgoedactoren en de stand van zaken van het regionaal erfgoedbeleid in
de Mijnstreek. Uit deze analyse en de opgenomen SWOT na elke hoofdstuk zijn een aantal duidelijke conclusies
af te leiden:
Erfgoed en beleid
Het regionale samenwerkingsverband rond erfgoed is organisch gegroeid, vanuit een geloof in het belang en
het potentieel van het aanwezige (roerend en immaterieel) erfgoed in de Mijnstreek. Werken aan een regionaal,
integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid staat ondertussen op de agenda van de beleidsmakers en past binnen de
tendens om naast een economische reconversie van de Mijnstreek, ook te streven naar een culturele reconversie
van de streek.
Tegelijkertijd stellen we vast dat in de Mijnstreek een globale visie op cultuurbeleid in het algemeen ontbreekt en ook het regionaal erfgoedbeleid nog in haar kinderschoenen staat. Een lokale insteek en visie dreigen
vaak nog te primeren op het bredere, het streekverhaal. De druk op de middelen voor cultuur neemt bovendien
toe, wat tevens een bedreiging vormt betekent voor de erfgoedmiddelen.
Een grote kans om verdere stappen op vlak van het regionaal erfgoedbeleid te zetten vanuit een gefundeerde
visie is het Masterplan Mijnstreek, dat gedurende 2008 wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie Limburg,
in nauwe samenwerking met de projectvereniging Mijnstreek.
Erfgoed en de mensen
De Mijnstreek heeft een multiculturele bevolking. Verschillende nationaliteiten, generaties … worden omwille van de recente en identiteitsbepalende geschiedenis van de streek ge/verbonden door een gedeeld verleden.
In het straatbeeld en het leven vandaag in de Mijnstreek leeft deze geschiedenis voort: in het leven van alledag, in
feesten en tradities, in de vele verenigingen van diverse oorsprong … De Mijnstreek vormt een (h)echt herinneringslandschap. Ook in de hoofden van de mensen worden onder andere verhalen, petit histoires en bijzondere
getuigenissen van historische gebeurtenissen bewaard. Deze levende geschiedenis dreigt te verdwijnen, tenzij de
erfgoedwerking in de Mijnstreek een grondige werking rond mondelinge geschiedenis uitbouwt.
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De diverse bevolkingssamenstelling brengt voor de erfgoedwerking in de Mijnstreek een aantal uitdagingen
met zich mee en vraagt om een aanpak op maat. Door erfgoedgemeenschappen en het gedeelde verleden bloot te
leggen, wordt het cultureel erfgoed gemeenschapsvormend ingezet.
Erfgoed in gevaar
Hoewel bepaalde expertise inzake het behoud en beheer van cultureel erfgoed in de wijde omgeving van
de Mijnstreek aanwezig is, wordt ze in deze regio onvoldoende benut. Het cultureel erfgoed in de Mijnstreek is
in gevaar: levende geschiedenis, collecties, archieven… dreigen te verdwijnen. Het gebrek aan inventarissen,
digitalisering, uniformiteit in het bewaren en ontsluiten vormen een ware bedreiging voor de collecties van de
Mijnstreek. Bovendien is een groot aandeel van het roerend erfgoed in particulier bezit, waar vaak een gedegen
bewaring, beheer en het besef van het belang van de collecties te wensen overlaat. Op vlak van archiefwerking
ontbreekt het in de Mijnstreek aan een regionale visie hierop, laat staan een open en centrale archiefinstelling.
De erfgoedzorgers trekken aan de alarmbel. Ook het levend erfgoed dreigt langzaam te verdwijnen: een inhaalbeweging op vlak van mondelinge geschiedenis moet worden ingezet en voor de verzamelde getuigenissen dient
ook een uniform bewaarbeleid en een centraal archief te worden ingericht.
Onbekend erfgoed
De Mijnstreek als erfgoedstreek is voor bewoners en bezoekers te vaak onbekend terrein.
De voorbije jaren lag de focus van erfgoedwerking en –initiatieven te zeer op het mijnverleden. Onder andere
het boeiende, pre-industriële erfgoed dat de streek rijk is, het rijke niet-industriële erfgoed (religieus erfgoed,
cultureel erfgoed van de verschillende culturen die hier wonen…), het landschappelijk erfgoed is onvoldoende
gekend, waardoor vaak onbemind. Het potentieel om vernieuwende erfgoedprojecten op poten te zetten is enorm
in deze regio. De combinatie erfgoed – natuur maakt van de Mijnstreek ook een voor toeristische exploitatie
interessante streek.
Daarnaast werken mensen uit belendende sectoren (kunst en cultuur, onderwijs, welzijnssector …) vaak
onbewust met erfgoedthema’s en zetten zij erfgoed in als middel in om andere doelen te bereiken.
Erfgoedwerkers
Een grote groep erfgoedwerkers, professionelen en voor het merendeel non-professionelen, bouwt met veel
enthousiasme, een grote inzet van vrijwilligers en een minimale ondersteuning al jaren in allerlei organisaties en
verenigingen een werking rond erfgoed uit. De samenwerking tussen de verschillende actoren is echter beperkt,
expertise wordt te weinig gedeeld met anderen en het begrip cultureel erfgoed wordt soms te eng gedefinieerd.
In 2007 werden er door de erfgoedcel eerste stappen in de richting van meer samenwerking, werken aan een
gemeenschappelijke visie, expertise-uitwisseling… gezet. Erfgoedinstellingen, -verenigingen en projecten hebben
echter dringend nood aan verdere logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning. Bovendien blijkt het voortbestaan van bepaalde waardevolle en/of vrijwillige initiatieven in gevaar te zijn onder andere door de vergrijzing
in de vrijwillige erfgoedsector .
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Mijnlampkapel, Houthalen-Helchteren
Fotografie: Eddy Daniëls

04.
VISIE

De Mijnstreek. Een streek van mijnen en meer.
Historisch gezien zijn er tal van verschillen op te noemen tussen de zes mijngemeentes van Limburg. Maar
de ondergrondse steenkoolader heeft deze verschillen ingebed in een gedeelde eigenheid en identiteit. De groei
van landelijk naar stedelijk gebied werd met de ontdekking van de steenkool in de hele streek ingezet, en ook de
bevolkingssamenstelling werd bepaald door verschillende migratiegolven en de industrialisatie van het landschap.
En hier komen alle mijngemeentes op één lijn. Het is deze gedeelde identiteit die de streek tot de Mijnstreek
maakt. Maar de Mijnstreek is meer dan de mijnen. Het is een streek waar lokaal heel specifieke tradities en gebruiken bestaan, waar grote verhalen de kleine doorkruisen, waar mensen en migratie de geschiedenis
bepaald hebben.
Deze karakteristieke eigenheid, ingegeven door de diversiteit aan mensen, verhalen en verleden, vormen de
sterkte van de Mijnstreek. De specifieke, stedelijke en industriële ontwikkelingen van de 20ste eeuw zijn in het
landschap af te lezen. Verschillende visuele tijdslijnen doorkruisen elkaar. De geschiedenis begint namelijk niet
in 1901, wanneer de eerste steenkool in As ontdekt wordt, maar komt enkel in een stroomversnelling. En de hele
regio wordt in deze stroom meegenomen.
	De Mijnstreek. Kruispunt van mensen en tradities
Het pre-industriële, agrarische verleden van de Mijnstreek wordt gekenmerkt door eeuwenlange tradities
en gebruiken, van generatie op generatie doorgegeven. De veranderingen die de ontdekking van de steenkool
teweeg bracht, maakte dat de Mijnstreek een kruispunt werd van een grote diversiteit aan mensen en verhalen,
aan objecten en tradities. De komst van nieuwe generaties immigranten doorbrak en doorkruiste deze traditionele
lijnen, waardoor een eigen, inherente diversiteit ontstond. De aanwezigheid van deze verschillende erfgoedsporen
is van belang in de uitbouw van een erfgoedwerking in de Mijnstreek. Het oude en nieuwe verleden maakt dat het
erfgoedverhaal in de Mijnstreek een verhaal is van velen en vele gemeenschappen.
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	De Mijnstreek. Een gedeeld verleden van erfgoedgemeenschappen.
In de kaderconventie van de Raad van Europa uit 2005 vindt het begrip erfgoedgemeenschappen algemeen
ingang. De definitie ervan luidt als volgt:
“Een erfgoedgemeenschap is samengesteld uit personen die waarde hechten aan
specifieke aspecten van cultureel erfgoed die ze, in het kader van publieke actie,
wensen te behouden en aan toekomstige generaties over te dragen.” (Jacobs: 14) 7
Het naast elkaar bestaan van het oude en nieuwe verleden, in al haar diversiteit (die onder andere tot uiting
komt in het sterke uitgebouwde verenigingsleven van de Mijnstreek), kan opengebroken worden door een focus
op gedeelde erfgoedelementen. Hierdoor worden niet de onderlinge verschillen in het daglicht geplaatst, maar
verschuift de focus naar de mogelijke overgangen tussen verschil en gelijkheid, tussen vervreemding en herkenning. De zoektocht naar gedeelde erfgoedelementen legt de erfgoedgemeenschappen bloot, waar een gedeeld
verleden de traditionele gemeenschapsgrenzen overschrijdt.
Door het zoeken naar voortdurende dwarsverbanden en door de aandacht voor de ander steeds naar
voren te schuiven wordt het aanwezige erfgoed een gedeeld erfgoed, waarbij iedereen kan zeggen: dit is ook
Mijn Erfgoed.
	De Mijnstreek. Creatieve erfgoedverhalen
Dit alles betekent dat de erfgoedverhalen van de Mijnstreek op een eigentijdse, creatieve en vernieuwende
wijze verzameld en verteld moeten worden. Musealisering van de werkelijkheid is in eerste instantie dan ook
niet aan de orde. Betrokkenheid en participatie staan voorop in de vorming van erfgoedgemeenschappen. Een
hedendaagse vertaling van wat ooit was, maakt dat het ‘opnieuw’ is, met oog voor het belang voor vandaag en
morgen. Traditie en toekomst, verleden en vernieuwing hand in hand.

Opmerking:
In de loop van 2008, wanneer de projectvereniging Mijnstreek kan terugblikken op één jaar convenantswerking,
wordt een missie voor het streekgericht erfgoedbeleid en de erfgoedwerking geformuleerd.
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Marc JACOBS, ‘Een nieuwe sleuteltekst voor erfgoedbeleid in de 21e eeuw. De kaderconventie van de Raad van
Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving (Faro, 27.10.2005)’, Mores, Tijdschrift voor
volkscultuur in Vlaanderen, 6 (2006) 1, p.11-19.
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Sint Anna ten Drieën (16de eeuw) uit de Sint-Willibrorduskerk in Heusden-Zolder
Fotografie: Eddy Daniëls

05.
ERFGOEDBELEID 2009-2014:
DOELSTELLINGEN

De voorbije maanden werd dit beleidsplan zowel door de gehele projectvereniging Mijnstreek, de erfgoedcel
Mijn-Erfgoed als uitvoerend instrument van de erfgoedconvenant, als in gesprekken met verschillende betrokkenen voorbereid. De volgende doelstellingen zijn een resultaat van zowel deze gesprekken als de denkoefening
die voorafging aan in dit beleidsplan en de conclusies die hieruit worden getrokken (zie hoofdstuk 2 en 3).
De erfgoedconvenantswerking in de Mijnstreek is een jong instrument. De werking is nog niet op kruissnelheid en kon bij het schrijven van voorliggend plan nog niet al haar eerder geformuleerde doelstellingen realiseren.
Enkele doelstellingen van het beleidsplan 2007-2008 sijpelen dan ook door naar dit beleidsplan.

1.
Het ontwikkelen van een streekgerichte erfgoedvisie, het verder uitbouwen van een streekgericht erfgoedbeleid, een regionale erfgoedwerking en draagvlak hiervoor, in samenspraak
en samenwerking met alle betrokken actoren. Voor de implementatie van dit beleid en deze
werking worden lokale en bovenlokale erfgoedactoren en –instellingen aangezet tot
samenwerking, netwerking en overleg.
— 1.1
De erfgoedconvenant wordt ingezet als aanleiding om samen met de betrokken gemeentes, erfgoedactoren en het provinciebestuur studie- en denkwerk te verrichten rond een streekgerichte visie, regionaal
erfgoedbeleid en erfgoedwerking.
De erfgoedcel is een kruispunt voor het werken aan de toekomst van een geïntegreerd en regionaal erfgoedbeleid. De erfgoedcel brengt in opdracht van de projectvereniging Mijnstreek alle bij de erfgoedconvenant
betrokken partijen samen, organiseert overleg, verzamelt vragen vanuit het veld en het beleid, analyseert deze
… en zet zo belangrijke stappen voor de toekomst van erfgoedbeleid van de Mijnstreek. De provincie Limburg is
hierin een bijzondere partner: het Masterplan Mijnstreek wordt op haar initiatief, in nauwe samenwerking met de
erfgoedconvenant ontwikkeld, en zal enkele beleidsaanbevelingen voor de projectvereniging Mijnstreek bevatten. De provincie en de erfgoedcel (als uitvoerder van de erfgoedconvenant) trachten samen een zinvol gevolg te
geven aan dit Masterplan.
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Verwachte effecten zijn onder andere:
— komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie en een gemeenschappelijk beleid
— enthousiasme rond en betrokkenheid bij erfgoedwerking
— Aanbevelingen van het Masterplan Mijnstreek worden in acht genomen in het verdere streekgerichte
erfgoedbeleid
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal contacten omtrent beleidsvoering
— aantal voorstellen en ideeën
— hoge aanwezigheidsgraad bij gesprekken en overlegmomenten
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— raad van bestuur
— politieke vertegenwoordiging
— input en feedback van cultuurbeleidscoördinatoren
— rondetafelgesprekken
— in samenspraak actieplan 2008 en beleidsplan 2009-2014 opstellen
— 1.2
Erfgoed wordt blijvend bovenaan op de agenda geplaatst bij de beleidsmakers. Hierbij worden
gedeelde erfgoedelementen belicht en geduid als motor en verantwoording voor de intergemeentelijke
samenwerking.
De erfgoedcel neemt de taak van voortdurend te communiceren over de erfgoedconvenant en het regionale
erfgoedbeleid op zich. Ze onderstreept blijvend het belang en de waarde van het aanwezige erfgoed en van het
belang van het voeren van een regionaal erfgoedbeleid.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— besef van het unieke van dit streek-erfgoed
— erfgoedmateries op de agenda van beleidsmakers
— wisselwerking tussen gemeentebeleid en erfgoedcel
— groeiend enthousiasme en trots over erfgoed en de daaraan verbonden acties
— groeiende interesse in erfgoed en de daaraan verbonden acties
— erkenning van de Mijnstreek als volwaardige erfgoedregio (ook op bovenlokaal niveau, en
over de landsgrenzen heen)
— gevoel van lotsverbondenheid, o.a. door gedeeld mijnverleden
— deel van groter geheel
— beter begrijpen van de huidige eigenheid van de Mijnstreek (het verleden als middel om het heden
beter te begrijpen)
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal erfgoedgerelateerde agendapunten bij beleidsmakers
— stijgende evolutie in het budget voor erfgoed
— aantal partners
— aantal bezoekers/respondenten
— aantal vrijwilligers
— aantal behandelde onderwerpen in verband met gedeelde erfgoedelementen
— aantal reacties op acties/communicatiemiddelen van de erfgoedcel
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Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— brede en sensibiliserende communicatie vanuit de erfgoedcel
— goede kennis van het aanwezige erfgoed, de accommodaties en de mogelijke partners
— spreiding van aandacht en acties over de zes mijngemeentes
— regelmatig terugkoppelen tussen gemeentebeleid en erfgoedcel
— cultuurbeleidscoördinatoren als lokale promotor en motor
— 1.3
Voor de uitwerking van de erfgoedconvenant wordt structurele en projectmatige samenwerking
met en tussen lokale en bovenlokale actoren voortdurend nagestreefd.
De werking van de erfgoedcel ressorteert onder de erfgoedconvenant. In haar werking zoekt de erfgoedcel
zelf zo vaak mogelijk naar partners binnen het ruime erfgoedveld. Bovendien is het stimuleren en bevorderen
van samenwerkingsverbanden tussen erfgoedactoren onderling, ook een aandachtspunt van de projectvereniging
Mijnstreek.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— Grotere samenhang en samenwerking tussen actoren
— expertiseopbouw en –uitwisseling
— elkaar versterken
— lokale actoren verbreden hun visie
— concreet meer samenwerkingsverbanden (structureel en/of projectmatig)
— stijgende inspraak in het beleid, dit via samenwerking met de erfgoedcel
— toenemende feedback en uitwisseling
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal onderlinge contacten
— aantal partners
— aantal projecten die in onderlinge samenwerking tot stand zijn gekomen
— dubbel werk wordt vermeden
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— doorverwijzen naar mogelijke partners
— informele en formele onderlinge contacten
— projectsubsidiereglement (dat samenwerking financieel mogelijk maakt)
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2.
De bewoners van de Mijnstreek worden verrast door het streekeigen erfgoed en leren dit
kennen. Tegelijkertijd worden dwarsverbanden tussen verschillende culturen en gemeenschappen blootgelegd.
— 2.1
De volledige bevolking van de Mijnstreek maakt kennis met het streekeigen, aanwezige erfgoed.
De erfgoedcel van de Mijnstreek communiceert niet alleen met beleidsmakers over het aanwezige erfgoed en
het belang hiervan. Ook de bewoners van de Mijnstreek worden door middel van verschillende communicatieve
tools (website met beeldenbank, communicatie in de media, communicatiecampagnes, publicaties …) die de erfgoedcel verwezenlijkt zo vaak mogelijk in contact gebracht met het erfgoed in de Mijnstreek. De bevolking leert
het erfgoed dat hen omringt kennen, een belangrijke stap naar het leren waarderen van het streekeigen erfgoed.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— toename van de kennis en appreciatie van het erfgoed
— vertrouwdheid met het begrip erfgoed
— stijgend gevoel van eigenwaarde en fierheid op de eigen streek
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal verwonderde reacties van het publiek
— aantal bezoekers uit de eigen streek
— aantal bezoekers uit moeilijk bereikbare doelgroepen
— aantal vragen
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— brede en enthousiaste communicatie
— streekprofilering in pers, toerisme … via alle mogelijk kanalen
— educatieve projecten (in de ruime zin van het woord)
— 2.2
De projecten die binnen de werking van de erfgoedconvenant worden gerealiseerd zijn laagdrempelig
en toegankelijk voor het brede publiek. Naar inhoud sluiten deze projecten nauw aan bij de leefwereld van
de bewoners van de Mijnstreek.
In de projecten die de erfgoedconvenant ondersteunt en de erfgoedcel realiseert wordt zo vaak mogelijk voor
een breed toegankelijke insteek gekozen. Ideeën voor projecten kunnen van onderuit opborrelen. Zowel met de
inhoud van de projecten, als de uitwerking (publiekswerking en communicatie hieromtrent) wil de erfgoedconvenant kiezen voor projecten die nauw aansluiten bij de leefwereld van bewoners van de Mijnstreek. Eetcultuur, devotie, vrijetijdsbesteding, symbolen, volkscultuur, de betekenis van monumenten en sites voor mensen…
zijn hierbij een inspiratiebron. Op die manier wil de projectvereniging in de Mijnstreek gemeenschappelijke
waarden en tradities, met andere woorden erfgoedgemeenschappen blootleggen.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— besef dat men soms, over bepaalde grenzen heen, tot eenzelfde erfgoedgemeenschap behoort
— gemeenschappenvorming
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— waardering van volkscultuur en diversiteit
— respect en begrip tussen verschillende gemeenschappen
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal projecten/studies
— aantal medewerkers, aantal vrijwilligers
— aantal bezoekers/respondenten
— aantal communicatieacties en -kanalen
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— studie van vernoemde thema’s in combinatie met kennis over de streek
— samenwerking met expertisecentra en andere sectoren (o.a. socio-culturele sector)
— veldwerk
— informele contacten met sleutelfiguren
— 2.3
Erfgoedprojecten gerealiseerd binnen de erfgoedconvenant worden gekenmerkt door een eigentijdse
aanpak, een publieksvriendelijke werkwijze en een brede communicatie.
In de projecten die de erfgoedconvenant ondersteunt of de erfgoedcel realiseert moeten een eigentijdse en
vernieuwende aanpak, publieksvriendelijkheid en een brede communicatie een na te streven norm vormen.
De erfgoedcel waakt hierover en geeft in functie van deze kwaliteitsnorm advies aan alle betrokkenen.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— laagdrempeligheid
— besef ‘erfgoed kan ook leuk zijn’
— optimale zichtbaarheid en duidelijkheid in boodschap
— groeiende interesse, kennis en bewustwording
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal communicatiekanalen en -acties
— aantal promotionele of publieksacties
— aantal bezoekers/respondenten
— aantal reacties
— groeiende diversiteit in de samenstelling van het erfgoedpubliek
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— werken aan aantrekkelijke en interactieve vormgeving
— promotie via multimedia (o.a. websites beeldbank en erfgoedsite)
— uitwisseling van expertise met kenners inzake communicatie en publiekswerking,
expertise doorgeven aan actoren in het veld
— de platgetreden paden vermijden en kiezen voor vernieuwing
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3.
In nauwe samenwerking met alle betrokkenen wordt er gestreefd naar een optimaal behoud
en beheer van het aanwezige erfgoed. Ook wordt het aanwezige erfgoed verder opgespoord
en in kaart gebracht in nauwe samenwerking met de streek en haar bewoners.
— 3.1
In nauw overleg met de betrokkenen wordt er een antwoord gezocht op de problemen waar de Mijnstreek op vlak van behoud en beheer van roerend en immaterieel erfgoed mee wordt geconfronteerd.
De erfgoedcel, als instrument binnen de erfgoedconvenant, kaart deze problematiek op alle beleidsniveaus
aan, organiseert overleg terzake en tracht samen met de betrokkenen de nodige stappen te zetten naar een
oplossing van dit probleem. Daarnaast sensibiliseert ze alle erfgoedbewaarders van het belang van een
gedegen bewaring, behoud en beheer van hun collecties.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— het aanwezige erfgoed kan blijven voortbestaan, dankzij een goed behoud en beheer
— ontsluiting in de toekomst wordt mogelijk
— interessante onderwerpen voor studies en/of projecten komen boven
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal vragen
— aantal adviezen
— aantal opdrachten tot onderzoek, o.a. aan onderwijsinstellingen
— aantal vormingen van bewaarders/verzamelaars
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— mensen opleiden in de praktijk van de mondelinge geschiedenis
— studiedagen of studiemomenten organiseren
— archiefoverleg
— mogelijkheden onderzoeken rond een erfgoeddepot
— zelf verdere kennis opdoen in verband met behoud en beheer (o.a. digitalisering)
— 3.2
Het aanwezige erfgoed wordt opgezocht, geïnventariseerd en ontsloten voor het grote publiek, zowel
structureel als projectmatig. Hierbij wordt de kennis van de verschillende erfgoedactoren actief ingezet
en worden de de brede bevolking, de verschillende cultuur- en erfgoedgemeenschappen betrokken. Op die
manier wordt het gedeelde geheugen van de Mijnstreek beter bewaard en ontsloten.
De erfgoedconvenant wordt ingezet om actief het aanwezige erfgoed in de Mijnstreek in kaart te brengen, te
inventariseren en te ontsluiten. De erfgoedcel neemt deze taak van de erfgoedconvenant, in samenwerking met
andere actoren, ter harte; ze inventariseert het aanwezige roerend en onroerend erfgoed. Op eigen initiatief, in
samenwerking met derden, of op suggestie van partners en andere betrokken zet de erfgoedcel projecten op die
het inventariseren van het streekeigen erfgoed tot doel hebben.
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Verwachte effecten zijn onder andere:
— besef dat men soms, over bepaalde grenzen heen, tot eenzelfde erfgoedgemeenschap behoort
— gemeenschappenvorming
— waardering van volkscultuur en diversiteit
— respect en begrip tussen verschillende gemeenschappen
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal projecten/studies
— aantal medewerkers, aantal vrijwilligers
— aantal bezoekers/respondenten
— aantal communicatieacties en -kanalen
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— studie van vernoemde thema’s in combinatie met kennis over de streek
— samenwerking met expertisecentra en andere sectoren (o.a. socio-culturele sector)
— veldwerk
— informele contacten met sleutelfiguren

4.
Dwarsverbanden tussen erfgoed en gerelateerde sectoren als cultuur, kunsten, toerisme,
onderwijs, sociaalcultureel werk en bibliotheekwezen worden blootgelegd. Er ontstaan
sectoroverschrijdende samenwerkings-verbanden met een erfgoedinslag.
— 4.1
De erfgoedconvenant zoekt in de realisatie van haar projecten over de erfgoedgrenzen heen
naar partnerships.
De erfgoedcel leert alle relevante sectoren als mogelijke partner kennen, met zicht op eventuele structurele of
projectmatige samenwerking om tot een grensoverschrijdende werking te komen.
De socio-culturele sector en de integratiediensten van de mijngemeentes zijn in het bijzonder interessante
partners in dit verband. In hun werking komen onrechtstreeks heel wat erfgoedthema’s terug. Bovendien zijn deze
organisaties sterkt ingebed in de verschillende gemeenschappen en maakt ook dit van hen leerrijke partners voor
de projecten van de erfgoedconvenant.
Daarnaast neemt de erfgoedcel ook de opdracht op zich om in opdracht van de Projectvereniging Mijnstreek
wetenschappelijk onderzoek rond het erfgoed van de Mijnstreek te bevorderen. Ze zoekt in dit kader naar
samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— groter draagvlak
— kruisbestuiving qua ideeën en publiek
— erfgoed wordt inspiratiebron voor projecten in andere sectoren
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal partners buiten de erfgoedsector
— aantal overlegmomenten
— aantal projecten
— aantal bezoekers/respondenten bereikt
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— aantal communicatiekanalen
— aantal contactadressen
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— formeel en informeel overleg
— gebruik van wederzijdse communicatiekanalen voor bekendmaking projecten (al dan niet gezamenlijke)
— netwerking
— werkbezoeken
— sensibilisering
— 4.2
Erfgoededucatie is inherent aan zoveel mogelijk projecten die gerealiseerd worden in het kader van de
erfgoedconvenant. De scholen, centra voor volwasseneneducatie en bibliotheken van de Mijnstreek zijn
hierbij de prioritaire partners.
Erfgoededucatie is een bijzonder aandachtspunt binnen de werking van de erfgoedconvenant. In de projecten
die de erfgoedcel opzet en waarin ze als partner betrokken is, streeft ze ernaar zo vaak mogelijk een educatief
aanbod te ontwikkelen. Ze tracht in te spelen op de noden uit de onderwijs, volwasseneneducatie of bibliotheeksector.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— groter draagvlak
— grotere bewustwording en kennis
— beter publieksbereik
— blijvende vertrouwdheid met mijn-erfgoed: het verleden als middel om het heden te begrijpen
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal projecten waaraan een educatief luik wordt gekoppeld
— aantal bereikte instellingen
— aantal reacties
— appreciatie
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— educatief materiaal ontwikkelen (ev. door externen of in samenspraak)
— afstemming met leerplannen bewaken
— praktisch aanbod ontwikkelen en promoten
— evaluatie en bijsturing
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5.
Initiatieven die in de Mijnstreek spontaan en van onderuit groeien, worden door de
erfgoedconvenant versterkt.
— 5.1
Lokale en regionale erfgoedinitiatieven worden inhoudelijk en/of financieel ondersteund
vanuit de erfgoedconvenant. In het bijzonder voor vrijwilligersorganisaties moet dit een extra steun in de
rug bieden.
De vele erfgoedverenigingen, vaak met een werking uitgebouwd door enkel vrijwilligers, kunnen voor de
projecten die zij organiseren beroep doen op een subsidiereglement opgesteld in het kader van de erfgoedconvenant. Ook voor advies en inhoudelijke ondersteuning kunnen deze verenigingen bij de erfgoedcel terecht.
De erfgoedconvenant hoopt met deze ondersteuning en nauwe samenwerking met non-professionele actoren een
basis te leggen voor de verdere bestendiging van hun werking.
Daarnaast biedt de convenant ondersteuning aan enkele voorbeeldprojecten die in gemeentes van de Mijnstreek worden georganiseerd. In samenspraak met de betrokken gemeentes worden deze projecten geselecteerd.
Tot slot moet de erfgoedconvenant de bestendiging en verdere uitbouw van waardevolle erfgoedprojecten in de
Mijnstreek financieel mogelijk maken, in concreto het project “Dragers van erfgoed, een aanstekelijke soort”.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— Toename in de professionalisering van de erfgoedprojecten in de Mijnstreek
— goodwill t.a.v. de werking van de erfgoedconvenant
— Gevoel van waardering van vrijwillige initiatieven
— Groter netwerk voor de erfgoedconvenantswerking
— Erfgoedcel als aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen en advies
— Actoren hebben het gevoel bij een instantie terecht te kunnen met al hun vragen en problemen
— Groeimogelijkheid voor voorbeeldprojecten
— Opwaardering van de Mijnstreek als rijke erfgoedstreek
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal vragen en toekenningen van steun (inhoudelijk, praktisch en financieel)
— aantal bezoekers en geïnteresseerden voor ondersteunde erfgoedprojecten – en initiatieven,
voorbeeldprojecten en het project “Dragers van erfgoed”
— aantal vrijwilligersorganisaties die steun vragen
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— subsidiereglement
— informeel en formeel contact tussen erfgoedcel en actoren
— projecten in samenwerking of ten voordele van deze actoren
— grondige opvolging van de verschillende projecten (ook van voorbeeldprojecten en “Dragers van erfgoed”)
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— 5.2
Overleg tussen de verschillende actoren neemt toe: er wordt zowel overleg georganiseerd als gestimuleerd tussen de verschillende erfgoedactoren, onderwerpgerelateerd en/of structureel.
De erfgoedcel stimuleert, organiseert en biedt ruimte voor overleg tussen erfgoed- en andere actoren. De
erfgoedcel volgt bovenlokale projecten, problemen, nieuwe thema’s en trends, opportuniteiten… op en grijpt deze
aan om betrokkenen en geïnteresseerden hieromtrent samen te brengen. In een regionaal samenwerkingsverband
is overleg tussen actoren de sleutel naar het boeken van resultaten.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— samen met de aanwezige erfgoedactoren evolueren tot een denktank voor de erfgoedsector
binnen de Mijnstreek
— grotere verbondenheid
— uitwisseling van expertise
Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal besproken onderwerpen
— aantal overlegmomenten
— aantal aanwezigen op overlegmomenten
— aantal acties en maatregelen op basis van de verzamelde informatie en vragen
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— afhankelijk van het project een inhoudelijke adviesgroep oprichten
— problemen en tendensen binnen de sector opsporen en bespreekbaar maken
— open communicatie verzekeren tussen erfgoedcel en de erfgoedactoren
— organiseren van formeel en informeel overleg en van studiemomenten
— 5.3
Kennis en expertise opgebouwd binnen de erfgoedconvenant van de Mijnstreek wordt ter beschikking
gesteld van alle relevante actoren in de Mijnstreek én daarbuiten. Aan de andere kant gaat de erfgoedconvenant in en buiten de Mijnstreek ook actief op zoek naar kennis en expertise.
De erfgoedcel profileert zich als het aanspreekpunt van de erfgoedconvant van de Mijnstreek. In haar dagelijkse werking bouwt de erfgoedcel expertise op en is ze een adviserende instantie voor erfgoedinstellingen, -verenigingen, -beheerders en andere geïnteresseerden. De erfgoedcel wenst op vlak van interculturaliteit en erfgoed en mondelinge geschiedenis in het bijzonder kennis op de bouwen en te delen.
In eerste plaats wordt op die manier binnen de Mijnstreek verder expertise verzameld, opgebouwd en ter
beschikking gesteld. In tweede plaats wordt expertise uitgewisseld met actoren buiten de Mijnstreek: met musea,
steunpunten, andere erfgoedcellen, experten, onderzoekers… treedt de erfgoedcel in gesprek om wederzijdse
kennis en ervaring uit te wisselen.
Verwachte effecten zijn onder andere:
— Grotere expertise in het hele erfgoedwerkveld in de Mijnstreek
— Expertiseopbouw ook buiten de Mijnstreek, dankzij actoren uit deze streek
— Groeiende professionalisering
— Efficiëntere erfgoedwerking
— Toenemende mogelijkheid tot het formuleren van verantwoorde adviezen
— Erfgoedcel Mijn-Erfgoed is een kenniscentrum
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Resultaatsindicatoren zijn onder andere:
— aantal contacten met specialisten (lokaal en bovenlokaal)
— aantal vormingen
— aantal overlegstructuren waaraan de erfgoedcel participeert
— aantal vragen aan de erfgoedcel
Instrumenten/acties/werkmethoden zijn onder andere:
— werkbezoeken
— deelname aan en organisatie van studiedagen
— overleg (tweerichtingsverkeer) met andere erfgoedcellen
— actieve contacten met steunpunten en andere kenniscentra
— literatuurstudie
— projectmatige samenwerking met het hoger onderwijs
— evoluties binnen de erfgoedsector opvolgen
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