Landbeheer en duurzame ontwikkeling

APBM

Actie voor kennis, evaluatie, interpretatie en beheer van het
natuur- en cultuurerfgoed van het Frans-Waalse mijngebied
Beschrijving van het project
Steenbergen worden vaak ten onrechte geassocieerd met het donkere verleden van de vroegere steenkoolmijnen. Het Frans-Waalse mijnbekken, dat lange tijd beschouwd werd als het tegenovergestelde van
duurzame ontwikkeling, is sinds de sluiting van de sites enorm geëvolueerd. In de afgelopen vijftig jaar is
een volledig nieuwe biodiversiteit, een van de rijkste van de regio, tot leven gekomen. Door de biodiversiteit
verder te ontwikkelen en te beschermen krijgen de oude mijnsites in de grensregio een nieuwe rijke invulling. Daarnaast promoot het project de sites ook voor hun toeristische, historische en educatieve waarde.

Acties
Aan de hand van een eenvormige biologische evaluatiemethode evalueren de partners de steenbergen van
de Frans-Belgische keten. Zo kunnen ze de sites rangschikken volgens hun ecologische waarde, op basis
waarvan de beheerders dan actieprioriteiten kunnen vastleggen.
Vervolgens worden pilootprojecten opgezet voor het beheer en het toezicht van de steenbergen. De partners proberen nieuwe toepassingen uit volgens de principes van duurzame ontwikkeling. Concreet gaat
het om operationele modelsites die tonen hoe ecologisch beheer werkt.
Daarnaast voeren de partners een vergelijkend onderzoek uit van twee mijnconcessies om een inzicht te
bieden in de evolutie van het territorium en een positief imago van het mijnbekken uit te dragen.
Verschillende ontdekkingsparcours ter plaatse brengen de rijke mijnerfenis concreet in beeld. In dezelfde
geest wordt een technisch plan en een samenvattende dvd gemaakt van de veranderingen die de concessies
ondergaan hebben, zodat deze kennis met zoveel mogelijk mensen gedeeld kan worden. De communicatie
naar de professionelen gebeurt aan de hand van technische infodagen en technische fiches, waarbij de partners de nadruk leggen op het belang van de bescherming van de biodiversiteit op en rond de steenbergen.
Het grote publiek, ten slotte, wordt bereikt via de website van het project.

Gegevens
E-mail: accueil@chainedesterrils.eu
Website: http://www.terril-mine.eu

Projectpartners
• Projectleider

CPIE Chaine des terrils
Base 11/19, Rue de Bourgogne
F - 62750 Loos-en-Gohelle
Tel.: +33-(0)3.21.28.17.28
E-mail: accueil@chainedesterrils.eu

• Partners / geassocieerde partners
ASBL Natecom
B - 7134 Leval-Trahegnies
Tel.: +32-(0)64.34.17.65
E-mail: natecom@skynet.be

ASBL CARAH « Centre pour l’Agronomie et
l’Agro-industrie de la province de Hainaut »
B - 7800 Ath
Tel.: +32-(0)68.26.46.50
E-mail: aparfonry@swing.be
Bassin Minier UNESCO
F - 62750 Loos-en-Gohelle
Tel.: +33-(0)3.21.70.34.74
E-mail: contact@bmu.fr
Ville de Binche
B - 7130 Binche
Tel.: +32-(0)64.23.05.11
E-mail: jp.jaumot@binche.be

Vouziers

Soisso
ns
Reims

Senli
s

APBM

Ste-Menehould

Château-Thierry

FRANCE

MARNE

Gebied waarop het project betrekking heeft
Epernay

Châlons-en-Champagne

Zo
In

Zo
Aa

Territoi
Oppe
rvla

Vitry-le-François

Populat
Betrokk
Oostende

Brugge

Veurne

Dunkerque

Calais

Tielt

Roeselare
Ieper

Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer

VLAANDEREN

Gent

Diksmuide

Bruxelles
Brussel

Kortrijk
Oudenaarde
Mouscron

Comines
Béthune

Lille

Ath

Tournai

PAS-DECALAIS

WALLONIE

Soignies

Lens

Montreuil-sur-Mer

Douai

Mons

Valenciennes

Namur

Charleroi

NORD

Arras
Cambrai

Abbeville

Dinant

Avesnes-sur-Helpe
Thuin

Marche-enFamenne
Bastogne

Amiens

Péronne

SOMME

Vervins

Saint-Quentin

Neufchâteau

Charleville-Mézières

Montdidier
Clermont

ARDENNES

Laon

AISNE

Compiègne
Beauvais

Philippeville

OISE

Arlon
Virton

Rethel

Vouziers

Soissons
Reims

Senlis

MARNE

ChâteauThierry

FRANCE

Sedan

Epernay

Ste-Menehould

Châlons-enChampagne

Aangrenzende
gebieden
Vitry-le-François

Financiële gegevens
Totaal budget: 1.099.197,98 EUR
Aandeel EFRO: 556.459,29 EUR
Looptijd: 1 januari 2008 - 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/101.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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