Woud van palen opent deze zomer
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Op de kleine terril van Beringen zijn de eerste van in totaal 1.600 palen de grond ingeheid voor de aanleg van een speellandschap met
palenwoud. De houten palen vormen een avontuurlijk dwaal- en speelparcours met onder meer balanceerbalken, touwenparcours en
klimrekken. De kostprijs bedraagt 1,6 miljoen euro en de opening is in het weekend van 8 tot 11 juli gepland.
“Midden in het palenwoud komen grote prismavormige vlakken”, legt schepen van Toerisme Gilbert Lambrechts uit. “In totaal
wordt zowat 1.200 vierkante meter betonnen speelvlak aangelegd. Dat beton biedt een grote variatie aan spelmogelijkheden zoals
kruiptunnels, klimvlakken, een glijbaan en reuzentrappen. Dwars door het palenwoud heen komt een trappengalerij en zijn er
rustvakken voor ouders en begeleiders. Op de top wordt een kolenplein aangelegd: een verzonken plein dat gevormd wordt door het
afgraven van de huidige grondlaag. Dit wordt letterlijk een venster op het verleden omdat het 'zwarte goud' daar echt te zien zal zijn.”
De aanleg van dit speellandschap is volgens de schepen een avontuur op zich omwille van de hellingsgraad van het terrein en
de bodem die uit mijnstenen bestaat. “De palen zijn 4,5 meter lang en 16 tot 18 cm dik”, weet hij. “Ze worden machinaal de grond
ingeheid. Dat werk zal een maand in beslag nemen. Gelijktijdig start het herprofileren van het terrein met de prismavormige vlakken en
de taludglijbaan. Dan komen de betonwerken en in een laatste fase worden de speeltoestellen geplaatst.”
Vlonderpaden
Voor de verbinding tussen de mijnsite en de avonturenberg worden twee vlonderpaden aangelegd: één dat vertrekt vanaf het recent
aangelegde toeristisch fietspad en een tweede dat aansluit op het buitenterras van duikcentrum Todi. Tegen de flank van de terril
worden een aantal plateaus aangelegd met houten zitbanken en informatiezuilen over erfgoed en landschap. De aanleg van deze
basisinfrastructuur start begin april. Bedoeling is het speellandschap te openen in het weekend van 8 tot 11 juli. (rv)
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