Persbericht
Inschrijving van de grote Waalse mijnsites op de Werelderfgoedlijst
BIJLAGE
LE GRAND-HORNU
Op een steenworp van Bergen getuigt Le Grand-Hornu, als een van de mooiste plekken van het
Europese neoklassieke industriële erfgoed, van de durf en de inventiviteit van de industriëlen van
weleer. De site kwam tot stand in 1810, onder de impuls van de stoutmoedige industrieel Henri De
Gorge, tegen de achtergrond van de ontluikende industriële revolutie. Het arbeiderscomplex telt meer
dan 400 woningen en is een van de oudste van het land. Het omsluit de industriesite als een doosje en
bepaalt het ritme van het landschap. Jarenlang was Grand-Hornu een van de klapstukken van de
Belgische industrie, vandaag de dag is het een van de grote culturele symbolen van België. Op de site
zoomt de vzw Grand-Hornu Images in op de banden tussen kunst en industrie doorheen design,
architectuur en toegepaste kunst, terwijl het Museum voor Hedendaagse Kunst (het MAC’s) van de
Fédération Wallonie-Bruxelles de internationale hedendaagse creatie langs alle kanten belicht.

Voor een bezoek aan de site:


Vzw Grand-Hornu Images – Vzw Museum voor Hedendaagse Kunst (MAC’s)

Site van Le Grand-Hornu (op 10 km van Bergen)
Rue Sainte Louise 82, BE-7301 Hornu
Tel.: +32 (0) 65 65 21 21 - Fax: +32 (0) 65 61 38 97
Mail: accueil.site@grand-hornu.be - www.grand-hornu.eu
Openingsuren: alle dagen van 10 tot 18 uur, behalve maandag, 25/12 en 01/01.
Reservaties: +32 (0) 65 61 38 81
U kunt de historische site verkennen met een audiogids (FR/NL/DUI//IT/SP)
Diensten: boekwinkel, winkeltje, cafetaria, restaurant.



De Stichting Grand-Hornu

La Maison du Projet
Allée Verte 4, BE - 7301 Hornu
Tel.: +32 (0) 65 65 09 65 - Fax: +32 (0) 65 65 29 65
Contact: Algemeen Secretariaat
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Dominique Cominotto: +32 (0) 479 19 43 42 – dominique.cominotto@grand-hornu.be
Joël Delhaye: +32 (0) 476 24 65 40

Toegang:
Om Le Grand-Hornu met de wagen te bezoeken, neemt u afrit 25 “Saint-Ghislain-Tertre-Hornu” op de
E19/E42 Brussel-Parijs en volgt u de richting Saint-Ghislain, Hornu. Volg dan de wegwijzers tot aan
de ingang van de site. Gratis parking.
De dichtstbijzijnde stations zijn die van Saint-Ghislain en van Bergen. Vanuit het station van Bergen
kunt u een taxi nemen of een TEC-bus (lijn 7 en 9 – halte Grand-Hornu).
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BOIS-DU-LUC
De mijnsite van Bois-du-Luc ligt in het hart van het industrieel bassin van het Centre, tussen de
Borinage en het bekken van Charleroi, en behoort toe aan de, in 1685 opgerichte, Société du Bois-duLuc, een van de eerste voorbeelden van de kapitalistische structuur van continentaal Europa. De site
drukt met verve een ideologie uit, namelijk die van het utilitaire en katholieke paternalisme dat zo
karakteristiek is voor het industriële tijdperk. De in 1846 geopende Fosse Saint-Emmanuel vindt een
antwoord in de arbeiderscité die sinds 1853 de kern zal vormen van een uitzonderlijk arbeidersdorp.
Naast een cité omvat dit dorp een hele reeks collectieve infrastructuren zoals scholen, een tehuis, een
ziekenhuis, een kerk, een park, een kruidenier en een feestzaal die door de jaren heen opgetrokken en
gekoppeld zullen worden aan een arsenaal vrijetijds- en dienstverleningscentra. Het geheel vormt als
het ware een microkosmos, waar woon- en werkruimten vreedzaam naast elkaar leven. De
aanwezigheid van het Château directorial, een controlepost recht tegenover de cité en vlak bij de
werkposten, maakt de sociale verhoudingen die gestalte gaven aan de Europese maatschappijen van de
19e en 20e eeuw tastbaar.

Voor een bezoek aan de site:
Ecomuseum van Bois-du-Luc (op 5 km van La Louvière)
Rue Saint-Patrice, 2b, BE-7110 Houdeng-Aimeries
Tel.: + 32 (0) 64 28 20 00 Fax. : + 32 (0) 64 21 26 41
Mail: info@ecomuseeboisduluc.be - www.ecomuseeboisduluc.be
Openingsuren:
Van midden april tot eind oktober: open alle dagen behalve maandag, van 9 tot 17 u (bezoeken om 9
u, 10 u, 11 u, 13.30 u en 15 u) tijdens de week en van 10 tot 18 u (bezoeken om 10 u, 11 u, 13.30 u, 15
u en 16 u) tijdens het weekend en op feestdagen.
Van november tot midden april: open alle dagen behalve maandag, van 9 u tot 17 u, mits reservatie en
uitsluitend voor groepen. Gesloten tijdens het weekend.
Reservaties : + 32 (0) 64 28 20 00
Toegang:
Om met de wagen naar de site te rijden, neemt u de autosnelweg E19/E42 Brussel-Parijs, afrit 21 “Le
Roeulx” in de richting van Houdeng-La Louvière. U rijdt onder de kanaalbrug van Sart door en rijdt
verder langs de Chaussée du Pont du Sart. Aan de eerste lichten slaat u rechtsaf, vervolgens rijdt u
steeds rechtdoor tot aan de rue Sainte-Barbe. Op de hoek met de ‘carrés (gele arbeidershuisjes) slaat u
rechtsaf naar het Ecomuseum. Parkeermogelijkheid voor auto’s en bussen in de rue Saint-Patrice.
Vanuit het station van La Louvière Centre is de site bereikbaar met TEC-bussen (lijn 37 en 39).
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LE BOIS DU CAZIER
De kolenmijnsite van Le Bois du Cazier, in Marcinelle, is sinds 2002 een plek ter nagedachtenis aan
de 262 kompels die in de mijnramp van 8 augustus 1956 het leven lieten. Dankzij het
sensibiliseringswerk dat gevoerd werd rond de ramp en de traditie van herdenkingen die elk jaar
opnieuw plaatsvinden is de site uitgegroeid tot een waar symbool van het collectieve geheugen, de
werkkracht en de arbeidsimmigratie. De ramp gaf de aanzet voor een algemene bewustwording en ligt
aan de basis van een diepgaand in vraag stellen van de arbeidswereld én van de maatschappij in het
algemeen. Behalve de ruimtes gewijd aan de tragedie helpen ook de musea van de Industrie en het
Glas op de site om van Le Bois du Cazier een uitstalraam te maken van de menselijke knowhow, haar
successen maar ook haar dwalingen. De nieuwe ambitie schuilt in het evolueren naar een site waar het
menselijk bewustzijn centraal staat en die een actieve burgerzin aanwakkert rond thema’s als
veiligheid op het werk en migratie.

Voor een bezoek aan de site:
Le Bois du Cazier (op 5 kilometer van Charleroi)
Rue du Cazier, 80, BE-6001 Marcinelle
Tel.: +32 (0) 71 88 08 56 - Fax: +32 (0) 71 88 08 57
Mail: info@leboisducazier.be - www.leboisducazier.be
Openingsuren: het hele jaar door geopend
- van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur
- op zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 18 uur
Geleide bezoeken in het FR-NL-ENG-IT (groepen van 10 tot 25 personen)
Mogelijkheid tot het huren van audiogidsen
Reservaties: +32 (0) 71 29 89 30
Diensten: restaurant, winkeltje, cafetaria met snacks, picknickruimte
Toegang:
Om de site met de wagen te bezoeken, neemt u de A54 of R3, dan de A503 en neemt u afrit 34
“Marcinelle-Haies”. De site is, met uitzondering van de mijnterrils, toegankelijk voor personen met
een beperkte mobiliteit.
Vanuit het station Charleroi-Sud is de site bereikbaar met TEC-bussen (lijn 1 en 52).
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BLEGNY-MINE
Blegny-Mine ligt tussen Luik en Visé, het is een zeer oude exploitatie én tegelijk ook de exploitatie
met de meest recente industriële productie (deze werd pas in het begin van de jaren 1980 stopgezet).
Het is de enige van de vier sites die zichzelf niet ontmanteld en verwaarloosd zag worden. In BlegnyMine krijgen we nog twee getuigen te zien van de Luikse steenkoolactiviteiten uit zeer uiteenlopende
periodes: de mijnschacht Marie, waarvan sommige zalen teruggaan tot de 19e eeuw en de mijnschacht
Nr. 1, waarvan de oudste dateren van 1942. De afdaling wordt opgeluisterd met een ontdekkingstocht
langs de installaties voor de oplevering, het storten op de steenberg, het sorteren en het wassen. De
schacht wordt nog steeds gebruikt voor de verplaatsing van bezoekers in de onderaardse gangen van
de mijn (tot -30 en -60 meter). De rondleidingen in de mijn worden nog vaak begeleid door exmijnwerkers of door professionele gidsen die hun oor bij hen te luisteren legden, zo wordt het
technische aspect verrijkt met een menselijke toets van onschatbare waarde.

Voor een bezoek aan de site:
Site van Blegny-Mine (op 18 km van Luik)
Rue Lambert Marlet, 23, 4670 Blegny
Tel.: +32 (0) 4 387 43 33 - Fax: +32 (0) 4 387 58 50
E-mail: domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be
Openingsuren:
Individuele bezoekers:
-

voor de mijn: weekends en feestdagen van 18 februari tot 16 december 2012 - tijdens de week
van 2 april tot 7 september 2012 en tijdens de krokus- en herfstvakantie.

-

voor de andere activiteiten: weekends en feestdagen van 31 maart tot 11 november 2012 tijdens de week en van 2 april tot 7 september 2012

Groepen (min. 15 personen):
-

voor de mijn: alle dagen van 6 februari tot 20 december 2012 (mits reservatie)

-

voor de andere activiteiten: alle dagen van 18 februari tot 30 november 2012 (mits reservatie)

Reservaties: +32 (0) 4 387 43 33
Diensten: cafetaria, restaurants, minigolf, speeltuinen, ontspanningspark, logies voor groepen,
mijnterril ingericht als wandelzone, didactische boomgaard en tentoonstellingsruimtes.
Toegang:
Om met de wagen naar Blegny-Mine te rijden, neemt u de autosnelweg E40, afrit 36 en volgt u de
pijlen “Blegny-Mine”. Vervolgens neemt u afslag 22 van de E25 en volgt u Dalhem, daarna Blegny en
dan de wegwijzers “Blegny-Mine”. Grote gratis parking.
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Vanuit het station Liège-Palais (station Léopold) is de site bereikbaar met TEC-bussen (lijn 67 LiègeVisé [via Blegny]). Halte “Charbonnage de Trembleur”.
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CONTACTPERSOON :
Marie MINET
Attachée de presse du Ministre Carlo DI ANTONIO
0479/888.475
marie.minet@gov.wallonie.be
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