Bijlage 4. Richtlijnen voor het documenteren van erfgoedwaarden, -elementen en -kenmerken
bij het ministerieel besluit tot voor lopige gedeeltelijke opheffing van het ministerieel besluit
van 19 december 1994 houdende de bescherming van de indikkers en toebehoren en de
kolenwasserij en - zeverij inclusief toebehoren van de mijnsite van Beringen

Provincie: Limburg
Gemeente: Bering en, 4de afdeling , Koersel, 2 de afdeling secti e C
Obj ectnummer: 4.01/71004/146.1

Dossiernummer: 4.001/71004/102.1

Omschrijving:

Kolenwasserij, Koolmijnlaan 201

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

2 o u:=c. 2010
De Vlaamse mini st er va n Buitenl ands Bel eid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1.

Doelstelling van het documenteren

De kolenwasserij van de mijn van Beringen is de laatste kolenwasserij die op de mijnsites
in Limburg aanwezig is. Het gebouw is uniek voor Vlaanderen en een belangrijk relict op
Europese schaal. De kolenwasserij is beeldbepalend voor de site van Beringen zelf. De
Kolenwasserij 3 is een deel van de kolenwasserij dat rijk is aan erfgoedwaarden, elementen en -kenmerken. De afbraak van de Kolenwasserij 3 is ingrijpend en zal de
mijnsite sterk transformeren.
Het documenteren van de erfgoedwaarden, -elementen en -kenmerken heeft tot doel het
beeld van de Kolenwasserij 3 vast te leggen zodat toekomstig onderzoek een
tijdsdocument bezit.
De focus bij het documenteren dient te liggen op:
fotodocumentatie van· het globale beeld van Kolenwasserij 3 ( overzicht vanuit elke
windrichting), met meer in detail (beschrijving en foto's) documentatie van de
aansluiting op de andere bouwelementen van Kolenwasserij 3;
plannen van de Kolenwasserij 3;
gevelbeeld: algemene foto's en foto's per vloer.n iveau en travee;
opname interieur: een gedetailleerde opname van de verdiepingen per vak (tussen
de pijlers), telkens 4 tal foto's tussen d~ pijlers en van vloer en plafond;
documenteren van de installaties: een gedetailleerd fotoverslag van de installaties
met speciale aandacht voor de koppeling en met andere installaties. In een apart
bestand (inventaris van de installaties) moeten de installaties nader worden
beschreven, met speciale aandacht voor de technische gegevens.
2.

De documentatie

De fotoreportage documenteert de actuele toestand van Kolenwasserij 3 voor de afbraak.
Deze fotoreportage geeft een globaal beeld van de Kolenwasserij 3 en een meer
gedetailleerd beeld van de verdiepingen en installaties van Kolenwasserij 3.
Een gedetailleerd opmetingsplan op schaal 1/50 van de Kolenwasserij 3, met volgende
onderdelen: plattegronden, dwarsdoorsneden en aanzichten.
Een inventarislijst van de machinesmet indentificatie.
De reportage situeert elke foto op kaart en geeft aan vanuit welk punt de foto is genomen.
3.

Het rapport

Het dossier wordt digitaal aangeleverd op DVD of CD-rom met lange bewaartermijn. Voor
elke foto is aangegeven wie de auteur is, op welke datum de opname is gemaakt en op
welke locatie de foto werd gemaakt. De foto's worden aangeleverd als JPG-b.e stand
(minimaal 300 dpi RGB 13x18 cm). De DVD of CD-rom bevat een lijst van de foto's met
de namen van de bestanden en overeenstemmende legendes.
Het opmetingsplan wordt geleverd onder de vorm van digitale plannen met vermelding van
de erfgoedelementen- en kenmerken, de datum van opmeting en de schaal. De plannen
worden eveneens geleverd op DVD of CD -rom met lange bewaartermijn.
4.

Indienen rapport

Het rapport wordt ingediend in 1 exemplaar bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de
Vlaamse overheid en in 1 exemplaar bij-de stad Beringen.
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