LE BOIS DU CAZIER



Autoparking



Busparking
3 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Le Bois du Cazier, ten zuiden van Charleroi, is een niet te missen culturele bestemming op het gebied van industrieel erfgoed.
Dit architecturaal geheel, omgeven door groen en bekroond met 2 schachttorens, wordt omringd door 3 slakkenbergen die zich uitstekend
lenen voor een wandeling.
Een museumparcours gewijd aan steenkool, staal en glas is ingericht op 3 plaatsen: de Ruimte 8 augustus 1956, het Museum van de
Industrie en het Glasmuseum.
De site is erkend als Werelderfgoed door UNESCO en kreeg een label van de E.U.
65e verjaardag van de Marcinelle-tragedie in 2021.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar open: dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 u - weekends en feestdagen van 10 tot 18 u
Prijs
volwassenen €8 - 60+ € 7 - jongeren & studenten: €4,50 - kinderen (<6) gratis
Audiogids €1 • Spelboekje: €1 • App gratis
Duur van het bezoek
2 u voor de 3 informatieruimtes die aangepast zijn voor elke leeftijd

Informatie voor groepen

Prijs
volwassenen €6 - Schoolgroepen €3,50 (max. 25 personen per groep)
Rondleiding
Na reservering (NL, FR, EN, IT) • €50 per grope voor primaire scholen
€60 per groep voor secundaire scholen • €70 per groep voor volwassenen.



25 Maximaal aantal personen 4 €



70 Maximaal aantal personen Ter plaatse of in de omgeving



voor scholen
Verantwoordelijke
Francesca Willemart
Telefoon
071/29.89.30
Email
reservation@leboisducazier.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Studenten reizen op de dagelijks weg van mijnwerkers: Ze passeren door de grid naar de bodem (reconstructie van galeries) door
de wachthuisje, de hangende kamer, de lamp kamer en het recept.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 75 personen
Prijs
30 €
Gratis deelnames
1 gratis voor 25 bataald

Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
30 €
Aantal personen per gids
25 personen
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
Studenten reizen op de dagelijk weg van de mijnwerkers : Ze passeren door de grid naar de bodem (reconstructie van galerij) door
de wachthuisje, de hangende kamer, de lamp kamer en het recept.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 75 personen
Prijs
50 €
Gratis deelnames
1 gratis voor 25 bataald
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Senior

Beschrijving
Vergezeld van onze gids, kan u de voetstappen van de mijnwerker volgen. Elke dag daalden ze neer naar het binnenste van de
aarde om er het zwarte goud te onttrekken dat de rijkdom van Wallonië betekende in de 19de en begin van de 20ste eeuw. Vanaf de
grote ingangspoort van de oude kolenmijn volgt u het dagelijks traject van de mijnwerker naar de portiersloge waar hij zijn
nummerpenning ontvangt. Daarna volgen we hem naar de ‘zaal der gehangenen’, dit is de kleedkamer, en de lampenzaal, waar hij
zijn penning omruilt tegen een lamp. Vandaaruit gaat hij naar het schachtgebouw. De bovengrondse installaties tonen ons hoe de
mijn werkte, we zien de karakteristieke schachtbokken of liftschachten. Daar krijgen we meer inzicht over de omstandigheden van
de tragedie van 8 augustus die het leven kostte aan 262 mannen van 12 nationaliteiten. Het bezoek eindigt in de Ruimte van 8
augustus 1956, gewijd aan de migranten. Daar kunnen we een korte filmprojectie zien met getuigenissen van oud-mijnwerkers en
redders. De Bois du Cazier behoort tot het werelderfgoed van de Unesco als belangrijkste mijnsite van Wallonië, erkend voor zijn
authenticiteit en integriteit, twee kwaliteiten die U zal terugvinden tijdens ons geleid bezoek! Bezoeken zijn mogelijk in het Frans,
Nederlands (Vlaamse gidsen) Engels, Italiaans en Duits.
Duur
120 minuten
Capaciteit
25 om 75 personen
Prijs
50 €
Gratis deelnames
1 gratis voor 25 betaald
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
50 €
Aantal personen per gids
25 personen








T. 071/88.08.56
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
F. 071/88.08.57
www.leboisducazier.be
info@leboisducazier.be
Facebook

Met de auto via de A54 of de R3, vervolgens de A503, afrit 34 Marcinelle
Met de trein: station "Charleroi Sud" en bus TEC 52
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