
 
Wij raden U het bezoek van 
«Le Bois du Cazier» aan.

Ontdek het dagelijks traject van mijnwerkers vanaf het 
wachthuisje tot de losvloer door de zaal der gehange-
nen en de lampenhuis. De kolenmijnmachines op de 
werkvloer en oppervlaktefaciliteiten laten de werking 
van de mijn en het werk van de arbeiders te realiseren. 
Ruimte 8 augustus 1956 doet denken aan de Italiaanse 
immigrati e en vooral de omstandigheden van de ramp 
van Marcinelle, die het leven van 262 mensen van 12 
verschillende nati onaliteiten geclaimd. 

Combinerende pakkett en 
met andere musea voor 

een volledige dag

U zou graag verschillende sites ontdekken? 

Wij bieden combinerende pakkett en aan, met een 
bezoek in le Bois du Cazier en de ontdekking van een andere 
parel van de regio.

Gecombineerd 100% Unesco:
Ontdekbezoek van Bois du Cazier +
• Een andere mijnsite : Bois-du-Luc - Grand-Hornu

Blegny-Mine  
• Centrumkanaal  - (Boott ocht en toeristi sche treintje)
• Charleroi (Belfort en omgeving) (prijs op aanvraag)
• Thuin  - (Belfort, middeleeuwse stad )

 
Andere formules en meer inlichti ngen op 
aanvraag
Bezoek ook onze site

Geschikte wijzigingstarieven 

Le Bois du Cazier biedt volgende 
pedagogische projecten : 

Een historische plaats erkend en geklasseerd door het werel-
derfgoed van UNESCO en Europees erfgoedlabel

Begeleide bezoeken en animati es die gelinkt zijn aan het 
schoolprogramma

Witstappen einde school jaar

Meer dan 60 jaar later met thema’s gelinkt aan de burgerzin 
op maat van de leerlingen

Wij stellen U voor te combineren het bezoek 
van Bois du Cazier met :

U wilt de hele dag in Le Bois du Cazier blijven?

Geklasseerd door Unesco Wereld en Europees erfgoed is Le Bois du Cazier een onontkoombare plaats voor uw groepsuitstapjes!

Een halve dag om het leven van de mijners 
te ontdekken

Industriemuseum 
Herbeleef die industriële epic in Wallonië einde XVIII 
eeuw tot de grote periode van het « Zwarte Land ». De 
verschillende industriëlle sector en zijn aanwezig: steen 
koolmijn, staalindustrie, glas, metaal industrie, werktuig-
bouw en elektrotechniek, chemie en afdrukken - Ontdek 
ons fi lm «De la Révoluti on industrielle au Patrimoine 
mondial»

Glasmuseum en fakkel demonstrati e 
blazen
Het bezoek van glasmuseum stelt voor materialen en 
gereedschap die nodig zijn voor de uitvoering ervan, 
traceert de sociale strijd van de XIX en XX eeuw en ver-
toont archeologische en hedendaagse stukken. Je zal 
vormgeven, toepassingen, basiseigenschappen van een 
materiaal dat ons begeleid elke dag te ontdekken. Het 
bezoek eindigt met een blazen fakkel demonstrati e in 
onze workshop.

Natuurwandeling op de terrils 
Vroeger waren deze terrils sti lle getuigen van de steen-
koolwinning van ‘Het Zwarte Land’, nu zijn ze diverse se-
mi-natuurlijke sites. Er zijn groene longen geworden van 
een omgeving gekenmerkt door zware industrie. Zij heb-
ben een bepaalde biotoop. Volg met ons natuurgids de 
aangelegde paden en ontdekt hoe deze zwarte bergen 
werden gekoloniseerd door bloemen, struiken, bomen. 

Bezoeken zijn bereikbaar voor mensen met verminderde 
mobiliteit en met begeleiding (behalve de terrils)

►

►

►

►



Groepsprogramma’s Scholen 
(lager onderwijs tot hoger onderwijs) 

Le Bois du Cazier, werelderfgoed van Unesco.
De beste plaats voor uw uitstapje!

Nutti  ge informati es

Tarieven
Groepstoegang: 3,5€ /leerling - 30€ (lager onderwijs) - 50€ (secundair onderwijs).
(Behalve Glasmuseum).
Gecombineerde programma: op aanvraag.
Verschillende groepen kunnen tegelijkerti jd ondergebracht worden (afh ankelijk van beschikbaarheid).
Touringcarbedrijven: voorwaarden op aanvraag.

Voorwaard en reservati e 
T: 071/29 89 30 – F: 071/88 08 57 – reservati on@leboisducazier.be
Bezoeken met een gids en workshop moeten gereserveerd worden door email, fax, of brieven.

Diensten 
Le Bois du Cazier biedt U om uw bezoek te invullen, de volgende diensten:
     -  Souvenirs bouti ek, boekhandel, mijnlamp, streekproducten, …
     -  Parking voor autocars en wagens.
     -  Een professioneel onthaal van groepleiders of leraren voor het bezoek;
     -  Per groep van 25 mensen, inkom grati s voor de buschauff eur en de begeleider.
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Voornaamste 
mijnsites van Wallonië 
Werelderfgoed 
sinds 2012

Organisatie
 van de Verenigde Naties

voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

Info & reservati e: 071/29 89 30 – reservati on@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be


