KOW Excursie Luik/Beringen
30 sept. - 2 okt. 2021
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KOW Excursie Luik / Beringen
donderdag 30 sept. - zaterdag 2 okt. 2021
Ivm Corona

Programma donderdag 30 sept

Zelftest op donderdagochtend

16.00

Vertrek vanaf de BINK36 Den Haag

18.00

Vertrek uit StrijpS Eindhoven, Pizza in de bus

20.00

Aankomst hotel ibis Liège Centre Opéra

21.00

Avondwandeling trappen Montagne de Bueren

22.00

Mondkapje in ‘onze’ bus
Mondkapje openbaar vervoer Luik

1

1

3

en uitzichtpunt

CoronaCheckApp op je telefoon

Telefoonnrs
VanHeugtenTours +31 70 4153066

Avond naar eigen inzicht te besteden

Hotel ibis +32 42 303 333
Madame Bouverie +32 4 343 06 04

Programma vrijdag 1 okt

Como en Casa +32 4 232 0004

8.30

Ontbijt in hotel

Tobi restaurant +32 11 36 40 40

9.15

Op eigen gelegenheid vanaf het hotel

Toerisme Beringen +32 11 42 15 52

naar het station Liège-Guillemins. Met de bus (15
min), de trein (11 min) of te voet (30 min)
9.45

Aanwezig zijn op startpunt rondleiding:
Stationsplein Liège-Guillemins

2
3

4

5

10.00

Start rondleiding stationsgebied

12.30

Lunch bij Madame Boverie

14.00

Lopen richting historisch centrum

15.30

Bekijken van Cinéma Sauvenière en bezoek aan
La Cité Miroir

16.00

6

2

7

Vrije tijd - Bekijken van meer tentoonstellingen in
La Cité Miroir, ga de stad in of langs het hotel

18.30

Inloop voor een drankje in restaurant Come Casa

19.00

Start diner in restaurant Come Casa

3

Na diner avond naar eigen inzicht te besteden
(zaterdag om 10.30 vertrek uit Luik naar Beringen)

Programma zaterdag 2 okt bij
deel Be-MINE

Hotel
ibis Liège Centre Opéra

1

Le belvedère

1

Anne Rondia

Place de la République Francaise 41, 4000 Luik
Telefoon 0032 4 230 33 33

19 m1 uitkragend uitzichtpunt boven aan de trap-

https://all.accor.com/hotel/0864/index.nl.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

http://www.architraaf.be/cgi-bin/architrave_flipbook.pl?sw=detail_revue&numero=171#flipbook/24

Madame Boverie
Lunchroom

pen van Montagne de Bueren

2

Station Luik-Guillemins
Santiago Calatrava

2

https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=21485
Het icoonische station van de Spaanse architect
Santiago Calatrava.
Bouw van 1998 tot 2009
Bouwsom: 445 milj euro (312 milj voor het station)
Vloeroppervlak: 49.000 m2
Totale lengte station: 488 meter (410 overdekt)

Parc de la Boverie 3, 4020 Liège
Telefoon 0032 4 343 06 04
https://www.madame-abc.be/

Como en Casa
Biologisch restaurant

Rue Hors-Château 76, 4000 Liège
Telefoon 0032 4 232 00 04
https://www.comoencasa.be/

3

Houten supermarkt
MDW Architectuur

3

La Cité Miroir
Triangle Architects

6

http://www.architraaf.be/cgi-bin/architrave_flipbook.pl?sw=detail_revue&numero=188#flipbook/46

http://www.architraaf.be/cgi-bin/architrave_flipbook.pl?sw=detail_revue&numero=184#flipbook/42

Houten supermarkt van Delhaize aan de Quai de
Rome 15. Winnaar Luikse Architectuur Prijs 2015.

Cultureel centrum in een historisch badhuis uit 1936
met een theater, een restaurant en expositieruimte.

FOD Financiën toren
Jaspers-Eyers

4

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/financietoren-0

Bouw van 2012 tot 2014
Oppervlak: 52.713 m2 bvo, 118 m1, 28 verdiepingen

Cinéma Sauvenière
Atelier d’archicture A.M.

7

Bioscoop met restaurant Les Grignoux aan de Place
Xavier-Neujean 14, grenzend aan La Cité Miroir
http://www.architraaf.be/cgi-bin/architrave_flipbook.pl?sw=detail_revue&numero=161#flipbook/10

La Boverie paviljoen
Cabinet d’architects

5

http://www.architraaf.be/cgi-bin/architrave_flipbook.pl?sw=detail_revue&numero=188#flipbook/46

Renovatie en uitbreiding van museum La Boverie uit
1905 met een kelder en een glazen paviljoen (2016)

Bakkerij
Gaufrette Saperlipopette

4

Média Cité
Ron Arad & Jaspers-Eyers

8

https://www.jaspers-eyers.be/m%C3%A9diacit%C3%A9

Shoppingcentrum van 140.000 m2 in de ‘As van
het derde milenium’ aan de andere zijde van de La
Meuse. Een 350 meter lange ‘slang’ met 124 winkels en ook de ijsbaan Patinoire de Liège. Met een
indrukwekkende vakwerkconstructie in relatie tot het
station en de historie van Luik.

Voor de lekkerste Luikse wafel ga je naar Bakkerij
Gaufrette Saperlipopette op de Rue des Mineurs 18

Le pot au Lait
Cafe, Club & Rariteiten

5

Cafe, club en rariteitenkabinet aan de Rue Soeurs-de-Hasque 9. Geopend van 12.00 uur ‘s middags
tot 4.00 uur ‘s nachts https://www.potaulait.be/

BeerLovers
Biologisch restaurant

3

Patinoire de Liège
L’Escaut Architectures
https://patinoire-liege.be/clubs/

IJbaan als Moby Dick aan de kop van het Média
Cité. de thuisbasis van de Liege Bulldogs.
750 bieren te proeven aan de Rue de la Violette 9
https://beer-lovers.be/

9

Opéra Royal Wallonie

Michel Verleifden

11

http://www.architraaf.be/cgi-bin/architrave_flipbook.pl?sw=detail_revue&numero=176#flipbook/28

Renovatie en uitbreiding van het koninklijk theater
geschikt gemaakt voor opera met de mogelijkheid
om 15 m1 hoge decors te wisselen door de nieuwe
opbouw.

TrinkHall Museum
Aloys Beguin Brigitte Massart

10

https://www.greisch.com/nl/projet/renovatie-en-uitbreiding-van-het-madmuseum-in-luik/

Fraaie facelift museum voor hedenhaagse kunst uit
1960 gelegen in het Parc d’Avroy.

Montagne de Bueren
374 treden naar de Citadel

3

Zaterdag 2 oktober 2021
be-MINE Beringen
Mijnverleden als erfgoed
De mijnsite van Beringen omvat 100.000 m2 aan
bestaand gebouwenpatrimonium. Daarmee is het
de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen en
uniek in Europa. Van alle overige mijnsites in Limburg is
het de enige site waar het industriële hart van de mijn
werd bewaard. Je vindt hier nog de vier koeltorens, de
indikkers, de zifterijen, de losvloer en de kolenwasserijen
– in deze tot 50 meter hoge gebouwen werden de
gedolven kolen verwerkt voor transport per trein.
De mijnsite is gelegen in aan de voet van twee
kolengruis-bergen (terrils).
Ontwikkeling be-MINE
Onder de noemer be-MINE wordt de site nu
herbestemd als een toeristisch/recreatief project.
Stedelijke functies als wonen, werken en winkelen
worden daarbij evenwichtig met elkaar vervlochten.
Met het masterplan voor de herbestemming van 32
hectare mijnterrein, krijgt de historische locatie een
waardige, waardevolle en eigentijdse invulling. De
historische gebouwen hebben een herbestemming
gevonden als museum, bedrijfsverzamelgebouw,
klimcentrum, restaurant en als basisschool. Op
het terrein zijn het zwembad, duikcentrum en
winkelcentrum opgenomen in het industriële

landschap en is de kolengruisberg een avonturenberg
geworden met verschillende klim-, glij,- wandel- en
mountainbikeroutes. Op het voormalige Houtpark
komen 500 woningen en in het Woonzorgcampus
Sporenpark wonen 100 veelal oud mijnwerkers.
Ga voor meer info naar: http://www.bemine.be/ of
bekijk het filmpje op
https://www.youtube.com/watch?v=xtMuYG1_UoA&t=6s&ab_channel=UAUcollectiv

Mijnmuseum
In de voetsporen van de
mijnwerker

2

Volg de rondleiding door de ondergrondsimulatie.
Een ex-mijnwerker vertelt je over de voorzieningen
en het werk dat gepaard ging bij de ontginning van
steenkool diep in ‘de put’. Meer info:
https://www.toerismeberingen.be/mijnmuseum
Voor het ‘Mijnwerkerspad’ hebben zich opgegeven:
Dennis, Edwin, Jack, Jeroen, Marco K, Michel, Pieter,
Ruud en Wibo.
Voor het Mijnmuseum hebben zich, na hun 1e
activiteit, opgegeven: Guido, Menno, Merijn, Onno,
Roeland, Roel, Rene, Sjoerd B, Tim, Toby en Antoinette
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KOW Excursie Luik / Beringen
donderdag 30 sept. - zaterdag 2 okt. 2021
Programma zaterdag 2 okt
8.00

Vanaf 8.00 onbijt hotel Luik, lunchpakket maken

10.30

Vertrek uit Luik, aankomst be-MINE 11.45 uur

12.00

Toelichting en tour be-MINE

13.30

Opdelen in groepen voor Klimmen, Snorkelen,
Mountainbiken en/of Zwembad en Mijnmuseum
(van 14.00 tot 16.00)

16.30

Drankje & hapje bij TODI Duikcentrum

17.30

Vertrek, aankomst Strijp-S Eindhoven 18.45 uur

20.30

Aankomst BINK36 Den Haag
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Alpamayo
Klimmen in een vroegere
elektriciteitscentrale

7

TODI Duikcentrum
Een bijzondere indoor
snorkelervaring

5

Bij TODI snorkel je in water van 24 graden, tussen
autowrakken, grotjes, een mijngang en de mooiste
tropische zoetwatervissen. Het basin is 10 meter
diep en heeft een doorsnede van 36 meter. TODI
heeft ook een prima restaurant rond het bassin met
uitzicht op de 5.000 vissen en de duikers.
Snorkelen
Als je een zwemdiploma hebt kan je met een een
buddy komen snorkelen. Je krijgt van TODI een duikbril, duikpak, vinnen en een klassieke tuba of volgelaatssnorkelmasker (zolang de voorraad strekt). Je
mag ook je eigen materiaal meenemen.
De mooiste berg ter wereld, de Alpamayo, ligt in
Peru. Het mooiste klimcentrum met dezelfde naam
vind je op be-MINE, in de voormalige elektriciteitscentrale.
Touwklimmen
Klimmers kunnen zich uitleven op 1.300 m2 klimmuur
met 60 ‘topropes’ en 170 routes in alle moeilijkheidsgraden. Door de tophoogte van 18 meter zijn er klimlengtes tot 25 meter. Een gordel en zekering zitten bij
de prijs en je kan er ook klimschoentjes huren. Ook is
er de mogelijkheid van voorklimmen en kunnen touw
en setjes worden gehuurd.
Er wordt gesnorkeld met een buddy. Dat kan je vooraf afspreken of het wordt ter plaatse bepaald. Betekend dat er altijd een even aantal deelnemers moet
zijn. Je kan ook duiken bij TODI, maar dat gaan we
deze excursie niet doen. Wat we wel gaan doen is
na afloop uitgebreid borrelen in het restaurant. Meer
info op: https://www.todi.be/nl/onderwatersport/duiken/
Voor het snorkelen hebben zich opgegeven: JeanPaul, Onno, Roeland en Toby

Boulderen
Boulderaars vinden hun gading in een boulderruimte. In het decor van de voormalige stuurkamer kan je,
ook als niet klimmer, terecht voor een drankje of een
hapje. Vanuit de cafetaria heb je zicht op de oude
koeltorens en kan je de klimmers aan het werk zien.
Meer info op https://www.alpamayo.be/homepage
Voor het klimmen hebben zich opgegeven: Fabian,
Fenne, Janet, Menno, Merijn, Miriam, Roel, René,
Rogiér, Sebastiaan en Antoinette

De Avonturenberg
Klimmen, glijden en
moutainbike trails

9

SportOase
Binnen- en buitenbaden
rond de voormalige koeltorens

4

Hier zwem en speel je in een unieke omgeving naast
en rond enorme koeltorens. ‘Mijn Zwemparadijs’ heeft
een buitenbad met lig- en speelweide en verschillende binnenbaden. Indoor vind je een 25-meter
bad, een recreatiebad met glijbanen en een wellness zone met 4 sauna’s. Ga voor meer info naar:
https://www.sportoase.be/nl/be-mine

Als je (ook nog) wil zwemmen kan dat zonder
reservering

Wandelen, klimmen en spelen
Aan de noordelijke zijde van de terril is aansluitend
op het Sporenpark, een vlonderpad over de wadi’s gemaakt. Aan de voet krijg je de keuze tussen
een aantal paden en trajecten richting top. Naast
wandelpaden en trappen zijn er speelse en avontuurlijke klim- en klauterconstructies en glijbanen op
de berghelling.

10
Mountainbike piste
Mountainbikers vinden aan de noordoostelijke
zijde toegang tot de terril, met een recreatief
traject (groen) voor mountainbikers met enige
ervaring. Neem hier voor je eigen helm mee. Er is
ook een extreme piste (rood) met jumps, dropzones,
rockgardens, kombochten en wallrides. Deze mag
door KOW’ers niet worden gereden. Meer info op:
https://www.trail-addicts.com/be-mine-bikepark-review/

De (electrische) moutainbikes worden verhuurd
bij Velotril. In verband met Corona je eigen
helm (en andere materiaal) meebrengen!
Voor het moutainbiken hebben zich opgegeven:
André, Bart, Guido, Jose, Maaike, Sjoerd B, Sjoerd R
en Tim

15

8
BE-MINE boulevard
Winkelcentrum van Jaspers-Eyers
Architecten & UAU Colective
Een mix aan winkels met een totale oppervlakte van
10.000 m2 opgaand in het historisch en industriële
landschap. Meer info:
https://www.jaspers-eyers.be/be-mine

KOW vestiging Den Haag

KOW vestiging Eindhoven

Binckhorstlaan 36 C2-25 (BINK36)

Torenallee 20

2516 BE Den Haag

5617 BC Eindhoven

Telefoon
Email

+31 (0)70 30 29 203
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+31 (0)40 25 03 232

denhaag@kow.nl
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www.kow.nl

