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Landschap en geschiedenis

De Mijnterril van Beringen ligt midden in de driehoek

Beringen-Beverlo-Koersel aan de noordzijde van de Vallei

van de Zwarte Beek. Voordat steenkool werd ontgonnen, lag

hier een vlak landschap met uitgestrekte heideterreinen en

vennen. Sinds de ontdekking van de steenkool door André

Dumont is het landschapsreliëf erg veranderd. Her en der

rijzen steenstorten of terrils boven het landschap uit, terwijl

ook grote delen zijn gezonken: de mijnverzakkingsgebieden.

De steenkool die uit de ondergrondse mijnen werd

bovengehaald, moest gescheiden worden van onbruikbare

stenen voordat ze verkocht kon worden. Daarom 'waste'

men de steenkool.

De afvalstenen werden gestort en zo ontstond de

steenberg of terril. Op terril 2, waar nu het

natuurreservaat ligt, werd tussen 1941 en 1989

11.600.000 m3 steen gestort!

Na de sluiting van de mijnen kreeg de steenberg een

nieuwe bestemming. In april 2001 heeft de Vlaamse

overheid “mijnterril 2” met aangrenzende gronden

aangekocht van N.V. Mijnen. De totale oppervlakte van

het Vlaams natuurreservaat bedraagt ongeveer 60

hectare en wordt beheerd door het Agentschap voor

Natuur en Bos (het ANB).

Aangrenzend liggen de gemeentebossen, de vallei

van de Genemeerbeek en een landschappelijk

waardevol landbouwgebied. Samen vormt dit een

belangrijk buitengebied voor de stad Beringen.

Binnen dit cultuurlandschap tracht het ANB

natuurdoelstellingen te realiseren, gekoppeld aan

natuurgerichte recreatie.

Planten en dierenwereld

In 1995 werd terril 2 gesaneerd en ingezaaid met

verschillende grasmengsels en kruiden. Ook spontaan

(verspreid via wind, dieren...) vestigden zich kruidachtige

planten en struiken vanuit de omgeving. Op de steile

hellingen van de terril hebben zich bosjes ontwikkeld van

vooral zomereik, ruwe berk, hondsroos, meidoorn en

bosrank. Het open gedeelte bestaat uit een kruidenrijke

vegetatie van o.a. margriet, Sint-Janskruid,

boerenwormkruid, duizendblad, wilde peen... Hierdoor

ontstond een geschikt biotoop voor vogels die op de grond

broeden zoals veldleeuwerik, boompieper, graspieper en

kievit en een rijke insectenfauna met o.a.

blauwvleugelsprinkhaan en koninginnepage.

Natuur- en bosbeheer

Regelmatig worden kaprijpe bomen op stam verkocht; dit

betekent dat de koper zelf voor het kappen van de bomen

zorgt. In de omliggende bossen wordt gestreefd naar een

duurzaam bosbeheer waarbij de verschillende functies -de

recreatieve, de economische en de ecologische- met elkaar

worden verzoend. Een omschakeling van deze homogene

naaldhoutbossen naar gevarieerde bossen met meer

inheemse boomsoorten wordt op langere termijn

vooropgesteld. De beboste zone kan zich vrij verder

ontwikkelen en behoeft weinig beheer.

De top en de noordwestelijke open zone van de terril

moeten periodiek gemaaid worden om een stevige grasmat

te bekomen en zo de erosie door afspoelend water te

verhinderen. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd om het

open karakter te behouden.

Mijnterril

Beringen

Wandelen

De mijnterril van Beringen is toegankelijk vanaf een half uur

voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. In

2008 is met Europese steun een grootschalig project op de

mijnterril uitgevoerd. Naast een betere infrastructuur voor

de afwatering en natuurbeheerwerken, kreeg ook de

toegankelijkheid veel aandacht. Nu kunt u via mooi

aangelegde paden en trappen op de steile stukken de top

bereiken. Ook de parking en fietsenstalling mogen gezien

worden. Een 'spotter' biedt niet alleen veel informatie over

de terril en de omgeving, maar ook prachtig uitzicht. Er zijn

twee bewegwijzerde wandelpaden: een van 3,5 km vertrekt

vanaf het Vlaams Mijnmuseum en aan de noordoostzijde

van de terril. Aan de zuidzijde, aansluitend op het fietspad,

start een tweede pad van 2 km. Onderweg kan je op de

rustplaatsen wat op adem komen en genieten van de

bijzondere flora en fauna.

Vanop de top, die 100 m boven de omgeving uitsteekt, heb

je een prachtig uitzicht over de omgeving. Het zicht reikt tot

ver voorbij de schachttorens en terrils van omliggende

mijngemeenten, de omliggende bossen en de vallei

van de Zwarte beek.

Gemotoriseerde voertuigen en het beoefenen

van sport zijn in natuurreservaten wettelijk niet

toegestaan. Op de terrils mag ook niet worden

gefietst gezien het gevaar voor bodemerosie; om

dezelfde reden mag er niet van de wandelpaden

worden afgeweken.

Uiteraard blijven wilde planten staan en worden

dieren met rust gelaten. Honden zijn toegelaten

maar moeten altijd aan de leiband gehouden

worden; als zij loslopen verstoren zij immers de

grondbroedende vogels op de terril. Ook andere

wandelaars zullen u dankbaar zijn als u uw geliefde

viervoeter netjes aangelijnd houdt. Eerbiedig ook de

stilte!




