BOIS-DU-LUC. MUSEUM VAN MIJNBOUW EN DUURZAME ONTWIKKELING



Autoparking



Busparking
2 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Het steenkoolmijndorp van Bois-du-Luc is een bijzondere getuige van de industrialisering, erkend als UNESCO werelderfgoed.
Het geheel is bijzonder door zijn integriteit en authenticiteit. Bois-du-Luc toont de impact van de industrialisering op de techniek, het
landschap, de architectuur en de maatschappij.
Het mijndorp werd gebouwd door een mijnuitbating die zich onderscheidt door zijn lange levensduur: actief sinds de oprichting in 1685 en
pas gesloten in 1973.
In 1846 werd de Sint-Emmanuelmijn in Bois-du-Luc geopend. De Sint-Emmanuelmijn vormde de kern van een industrieel en sociaal
complex, dat zeer opmerkelijk is en goed bewaard gebleven is.
Tegenover de werkplaatsen bevindt zich een opmerkelijke mijnnederzetting, een dorp met sociale, culturele, religieuze en
feestvoorzieningen, gebouwd tussen 1838 en 1923.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 u (laatste vertrek om 15 u). Ook tijdens weekends en op feestdagen van 1/04
t.e.m. 30/09 • Jaarlijkse sluiting van 24/12/2022 t.e.m. 8/01/2023.
Prijs
Vrij bezoek: volwassenen €9 / 60+ €8 / studenten en kinderen (<18): €6 / kinderen (<6) gratis • Bezoek met audiogids: + €1 p.p. •
Geleid bezoek: volwassenen €12 / 60+ €11 / studenten en kinderen (<18): €9 / kinderen (<6) gratis • Forfait gezinnen: -50% op de
toegangsprijs vanaf het 2e kind • Artikel 27: €1,25 (vrij bezoek, bezoek met audiogids of geleid bezoek)
Rondleiding
Rondleiding (enkel in FR) op zaterdag en zondag om 10.30 en 15.00 u van 1/04 t.e.m. 30/09 • Gratis rondleiding op de 1e zondag
van de maand • Audiogids beschikbaar (NL, FR, EN, IT)
Duur van het bezoek
1.30 tot 2 u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 15 pers.) volwassenen, 60+: €7 • Schoolgroepen: €3,50
Rondleiding
Rondleidingen (NL, FR, EN, IT) tijdens het hele jaar mits reservering - duur 2u - max. 25 personen per gids - €80/gids (volwassenen
en senioren) of €60/gids (schoolgroepen) • Combinaties mogelijk • Pedagogische animaties voor scholieren
Andere nuttige informatie
Cafetaria (ontbijt, warme maaltijd, koud buffet, broodjes mits reservering).



60 Maximaal aantal personen 2 €



60 Maximaal aantal personen 15 € Ter plaatse



60 Maximaal aantal personen 4 €



60 Maximaal aantal personen
Verantwoordelijke
Mélanie Teucq
Telefoon
064/282000
Email
info@boisdulucmmdd.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Wandel onder de guillotinepoorten, opgetrokken om opstanden van arbeiders tegen te gaan, en u komt binnen in het centrum van de
macht : het bureau van de directeur. Ontdek verder het leven van een mijnwerker tijdens een bezoek aan een authentieke woning en
snuif de sfeer op van een dorp dat, geïsoleerd van de buitenwereld, onder permanent toezicht staat van de directeur. Aan de
overkant van de straat bevindt zich de mijnschacht Saint-Emmanuel die meer dan ooit een getuige is van het belang van steenkool
in Belgïe en elders in de wereld.
Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 75 personen
Prijs
6€
Gratis deelnames
Leraar en chauffeur
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
60 €
Aantal personen per gids
25 personen
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
Wandel onder de guillotinepoorten, opgetrokken om opstanden van arbeiders tegen te gaan, en u komt binnen in het centrum van de
macht : het bureau van de directeur. Ontdek verder het leven van een mijnwerker tijdens een bezoek aan een authentieke woning en
snuif de sfeer op van een dorp dat, geïsoleerd van de buitenwereld, onder permanent toezicht staat van de directeur. Aan de
overkant van de straat bevindt zich de mijnschacht Saint-Emmanuel die meer dan ooit een getuige is van het belang van steenkool
in Belgïe en elders in de wereld.
Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 75 personen
Prijs
6€
Gratis deelnames
Leraar en chauffeur
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
60 €
Aantal personen per gids
25 personen
Association NL

Beschrijving
Wandel onder de guillotinepoorten, opgetrokken om opstanden van arbeiders tegen te gaan, en u komt binnen in het centrum van de
macht : het bureau van de directeur. Ontdek verder het leven van een mijnwerker tijdens een bezoek aan een authentieke woning en
snuif de sfeer op van een dorp dat, geïsoleerd van de buitenwereld, onder permanent toezicht staat van de directeur. Aan de
overkant van de straat bevindt zich de mijnschacht Saint-Emmanuel die meer dan ooit een getuige is van het belang van steenkool
in Belgïe en elders in de wereld.
Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 50 personen

Prijs
6€
Gratis deelnames
De begeleider en de chauffeur
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
50 €
Aantal personen per gids
25 personen
Senior

Beschrijving
Wandel onder de guillotinepoorten, opgetrokken om opstanden van arbeiders tegen te gaan, en u komt binnen in het centrum van de
macht : het bureau van de directeur. Ontdek verder het leven van een mijnwerker tijdens een bezoek aan een authentieke woning en
snuif de sfeer op van een dorp dat, geïsoleerd van de buitenwereld, onder permanent toezicht staat van de directeur. Aan de
overkant van de straat bevindt zich de mijnschacht Saint-Emmanuel die meer dan ooit een getuige is van het belang van steenkool
in Belgïe en elders in de wereld.
Duur
90 minuten
Capaciteit
10 om 50 personen
Prijs
6€
Gratis deelnames
De begeleider en de chauffeur
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
50 €
Aantal personen per gids
25 personen







T. 064/28.20.00
Rue Saint-Patrice 2b - 7110 Houdeng-Aimeries
www.boisdulucmmdd.be
info@boisdulucmmdd.be
Facebook

E19-E42, afrit Le Roeulx, richting Houdeng-Aimeries, Bois-du-Luc (zie het plan op de website)
Met de trein: halte La Louvière Centre, bus 37.
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