WELKOM AAN DE

MIJNTERRIL
HEUSDEN-ZOLDER

NATUURBEHEER
De mijnterril is sinds 1997 een Vlaams natuurreservaat en is van groot
belang voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur. Voor het
natuurbeheer van de mijnterril en de aangrenzende heideterreinen
worden schapen ingezet. Deze grote grazers zorgen door hun
graasgedrag voor een stevige grasmat en verhinderen tegelijkertijd de
groei van bomen op de terril zoveel mogelijk. Een stevige grasmat is
wenselijk om erosie door afspoelend water te beperken. Juist daarom
werd gekozen voor begrazing met schapen; andere grote grazers
zoals paarden of runderen, zouden de bodem teveel losmaken.
Boomgroei wordt tegengegaan teneinde het bijzondere milieu, dat
vergelijkbaar is met het milieu van Midden-Frankrijk, te handhaven.
Op de omliggende heideterreinen heeft de begrazing met schapen
als doel om de heide in stand te houden. Voor het begrazingsproject
zijn het noordelijk gedeelte van de mijnterril en de aangrenzende
heidegebieden afgerasterd.
Het landschap van de mijnterril met zijn bijzondere planten- en
dierenwereld is erg kwetsbaar. Teneinde deze waarden te beschermen
mag er alleen gewandeld worden op de daartoe aangeduide
wandelpaden. 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 zicht in zuidelijke
richting. Honden zijn toegelaten buiten het begrazingsblok, maar
moeten altijd aan de leiband gehouden worden om andere wandelaars
en de natuur niet te storen. Aan de parking is een hondenuitlaatzone
ingericht, waar honden niet aan de leiband hoeven.
We hopen dat u nog dikwijls terugkomt om te genieten van dit
reservaat. U en velen na u kunnen er van de natuur genieten omdat
u ze ook respecteert.

LANDSCHAP EN
LANDSCHAP EN

De terril is opgebouwd uit stenen die bij de steenkoolwinning
mee naar de oppervlakte zijn gebracht. Met kipwagens en
smalspoortreintjes is dit overtollige materiaal vanuit de
kolenwasserij in de mijngebouwen naar de mijnterril vervoerd.
Door de hoge productiecapaciteit van de mijn, groeide de
mijnterril snel aan. De steenkoolwinning is gestopt in 1991-1992.

De mijnterril van Heusden-Zolder ligt in een belangrijke open ruimte
op de westrand van het Kempens Plateau. Ze ligt in de Vallei van
de Helderbeek, die behoort tot het beekdallandschap van de Zwarte
Beek. Binnen het beekdallandschap streven het Agentschap voor
Natuur en Bos en Natuurreservaten v.z.w. natuurdoelstellingen na,
gekoppeld aan natuurgerichte recreatie.
Aansluitend aan het natuurreservaat “De Mijnterril” liggen het
militair domein “Kamp Beverlo”, de gemeentelijke boscomplexen
“Koerselse Heide”, het natuurreservaat “Vallei van de Zwarte
Beek” en het brongebied van de Helderbeek. Ten oosten van
de mijnterril bevindt zich een afvalstortplaats, die achteraf een
natuurbestemming zal krijgen. Op het militair domein wordt –in
het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en
de Vlaamse Overheid- ook samengewerkt rond natuurontwikkeling.
Tot het begin van de 20ste eeuw bestond het landschap uit
heidevelden met vennen en de open, veenachtige beekdalen van
de Zwarte Beek (in het noorden) en van de Helderbeek en de
Mangelbeek (in het zuiden), met vaak eeuwenoude hooilanden.
In het begin van de 20ste eeuw zijn proefboringen uitgevoerd in
de Limburgse ondergrond om te zoeken naar steenkoollagen.
Daaruit bleek dat de kolenlagen in dit gebied zeer diep liggen en
dat deze zijn afgedekt door weinig stabiele bodemlagen. In 1923 is
de steenkoolwinning in Heusden-Zolder gestart.

MEER INFORMATIE
Agentschap voor Natuur en Bos Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
Tel. 011 74 24 50 - Fax 011 74 24 99
e-mail: lim.anb@vlaanderen.be

De top van de mijnterril bevindt zich op ongeveer 155 meter
boven de zeespiegel. De mijnterril steekt 80 tot 85 meter boven
de directe omgeving uit.
In 1997 is de mijnterril met aangrenzende gronden door de
Vlaamse Overheid aangekocht van N.V. Mijnen. De totale
oppervlakte van het Vlaams natuurreservaat bedraagt ongeveer
124 ha en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en
Bos.uur en Bos.

GESCHIEDENIS

Bezoekerscentrum “De Watersnip”
Grauwe steenstraat 7/2, 3582 Beringen Koersel
Tel. 011 45 01 91 - Fax 011 45 01 90

TOEGANG
De hellingen aan de zuidkant van de mijnterril hebben een apart
microklimaat, dat snel opwarmt. De plantengroei bestaat er uit
soorten van de droge tot matig-vochtige gronden. Het gestorte
mijnmateriaal bevat heel wat leisteen en schiefer, die soms harde
stenen vormen, maar vaak ook zeer broos zijn en snel verbrokkelen.
Het verbrokkelde materiaal bevat leem, dat rijk is aan mineralen,
waardoor ook plantensoorten voorkomen van het iets voedselrijkere
milieu.

Dagelijks, het hele jaar vanaf een half uur voor zonsopgang
tot een half uur na zonsondergang
Geleide wandelingen op aanvraag:
Bezoekerscentrum “De Watersnip”
Grauwe steenstraat 7/2, 3582 Beringen Koersel
Tel. 011 45 01 91 - Fax 011 45 01 90

De mijnterril wordt geheel omgeven door het EU-vogelrichtlijngebied
“Zwarte Beek en Militair Domein”. In een vogelrichtlijngebied gelden
bijzondere maatregelen voor de bescherming van vogels, hun nesten
en hun leefomgeving. De omgeving en de mijnterril vormen samen
dus een zeer belangrijk gebied voor vogels.
Op de mijnterril broeden zeldzame soorten zoals nachtzwaluw en
boomleeuwerik. In de directe omgeving broeden soorten zoals zwarte
specht, ijsvogel, sperwer en havik.
Ook voor insecten, zoals bijvoorbeeld de prachtige koninginnenpage, is het gebied van groot belang.
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