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HET CENTRE HISTORIQUE MINIER
 
Het Centre Historique Minier bevindt zich op een voormalig 
mijnterrein en is het grootste mijnmuseum van Frankrijk. Het 
ontvangt jaarlijks zowat 150.000 bezoekers en is een van de 
opmerkelijkste plekken van het Noord-Franse steenkoolbekken, dat 
op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat.

Deze kolenmijn, die in bedrijf was van 1931 tot 1971, heeft al haar 
oorspronkelijke gebouwen bewaard, onder meer de wasruimte, de 
lampenzaal, de stal en de ontginningsmachine. 
Een boeiende kennismaking met een van de belangrijkste industriële 
sites in Noord-Frankrijk.
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RONDLEIDING DOOR DE  
MIJNGALERIJEN 
met audiocommentaar

DE TENTOONSTELLINGEN EN DE HISTORISCHE 
GEBOUWEN*  
bezoek op eigen houtje

ONTMOETING MET EEN OUD-MIJNWERKER*  

1h

±1h

30mn

RESTAURANT ‘LE BRIQUET’  
Regionale specialiteiten    

3* Enkel in het Frans 3
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Ontmoeting met een oud-
mijnwerker*

Die oud-mijnwerkers, getuigen 
van de steenkoolwinning, 
geven voordrachten* waarbij 
ze over hun carrière en hun 
herinneringen vertellen. 

* Enkel in het Frans

De mijn is niet alleen een kwestie 
van ondergronds werk, integendeel... 
hoogstaande thematisch opgezette 
tentoonstellingen nemen u mee op 
een uniek menselijk en industrieel 
avontuur. Hoe is steenkool ontstaan? 
Welke gebeurtenissen hebben een 
stempel gedrukt op de geschiedenis 
van de mijn? Wat deden de 
mijnwerkers buiten de werkuren? 
De tentoonstellingen worden 
verduidelijkt door honderden 
objecten en gearchiveerde 
documenten uit onze collecties en 
dompelen u onder in de spannende 
wereld van de mijn.

±1h
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In 2020, opening van

de nieuwe interactieve ruimte
ENERGIEMIJN 

Een tentoonstelling om alles te leren over de 
energie van gisteren, vandaag en morgen!

Samen met een gids doorkruist u de 
mijngalerijen en komen drie eeuwen 
steenkoolwinning tot leven. Tijdens het 
bezoek dompelen audiocommentaren 
en het lawaai van de in bedrijf zijnde 
machines u onder in de wereld van de 
mijnwerkers, doorheen de eeuwen. Van 
mijnterrein naar mijnterrein reist u door 
de tijd vanaf het tijdperk Germinal tot 
het einde van de mijnbouw in 1990.
 
De arbeidsomstandigheden, de 
technische vooruitgang, de risico’s…  
de wereld onder de grond zal voor u 
geen geheimen meer hebben!

RONDLEIDING DOOR  
DE MIJNGALERIJEN 

1h

Audio commentaar  
beschikbaar in 6 talen 

Route toegankelijk 
voor alle doelgroepen

DE TENTOONSTELLINGEN  
EN DE HISTORISCHE GEBOUWEN*



«LE BRIQUET» 
RESTAURANT

€16.90 MENU   
 

 ALL-INFORMULE: €20.90 

 Bruiswijn uit Avesnois (+€3.50)

Gebraden varkensvlees met kaas en 
barnsteen biersaus 

of
Turkije ballotin met peperkoek   

Clafoutis met rabarber
of

Vlaamse biertaart
 

Koffie (+€1.90)

1 fles rode wine voor 4 personen
+ Mineraalwater 

€26.50 MENU   

 ALL-INFORMULE: €30 

 Bruiswijn uit Avesnois (+€3.50) 

Petit salé Lillois (zout varkensvlees uit Lille)
of

Darioleflan uit Avesnois
of

Vieux Lille kaas goyère

Varkensvlees tenderlion met pepper en 
jeneverbessensaus  

of
Vlaamse Carbonnade (Vlees met bier en 

peperkoek gekookt) 
of

Gebakken kalfsvlees met sjalotten

Libouli taart (Noordelijke Vlaai)
of

Krokante speculoosmousse
of

Luikse wafel met ijs

Koffie (+€1.90)

1 fles rode wine en 1 fles rosé  
voor 4 personen

of
1 fles rode wine en 1 fles blonde bier  

voor 4 personen 
+ Mineraalwater

€35 MENU   

 ALL-INFORMULE: €38.50 

 Bruiswijn uit Avesnois (+€3.50)

Vis charlottine met witloofsaus
of

Ganzenlever met peperkoek
of

Zalm gravlax met steranijs

Kabeljauw met witte botersaus
of

Endenborst met cichorei
of

Rundvlees in Rossini-stijl

Trilogie van kazen uit Noord-Frankrijki
of

Salade met warme Avesnois-kaas

Festijn van desserten 
of

Beiers met peer en speculoos
of

Ch’ti Mystery-ijs met cichorei

Koffie (+€1.90)

1 fles rode wine en 1 fles rosé voor 4 
personen

of
1 fles rode wine en 1 fles blonde bier  

voor 4 personen 
+ Mineraalwater

€21.90 MENU  

 ALL-INFORMULE: €25.90 

 Bruiswijn uit Avesnois (+€3.50)

Uien taart
of

Terrine met witloof
of

Taart met Maroilles kaas

Gebaken varkensvlees met paddestoelen
of

Potjevleisch zelfgemaakt (3 soorten koud 
vlees in gelei – varkenvlees, kalfsvlees en kip) 

of
Kip met Maroilles kaassau

Rabarbertaart 
of

Noord-Franse suikertaart
of

Chocolade cake

Koffie (+€1.90)

1 fles rode wine en 1 fles rosé  
voor 4 personen

of
1 fles rode wine en 1 fles blonde bier  

voor 4 personen 
+ Mineraalwater

Het restaurant Le Briquet met een capaciteit 
van 320 plaatsen in twee zalen, is gevestigd in de 
oude houtzagerij van de put van Delloye. Het biedt 
verschillende menu’s voor groepen vanaf 20 personen.
De menukeuze geldt voor de hele groep : hetzelfde voorgerecht,  
hetzelfde hoofdgerecht, hetzelfde dessert, hetzelfde drankje.
Een overzicht van onze menu’s vindt u op  
www.chm-lewarde.com/nl/ 
diensten/aan-tafel/
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*  All-informule: aperitief en koffie inbegrepen

Thuis koken



KOFFIEPAUZES
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Een culinair verwenmoment in het museumcafé met vrij uitzicht  
op de schachttoren.

Een overzicht van onze koffie’s vindt u op:  
www.chm-lewarde.com/nl/diensten/onze-shop-coffeebar/ 

BIENVENUE-KOFFIE 
 €3.40 per persoon 

sinaasappelsap – water
biscuits

COFFEE & MINI 
GEBAKJES 

 €4.90 per persoon 

koffie – thee
sinaasappelsap – water

3 mini gebakjes + biscuits 

NOORDELIJKE 
SMAKEN KOFFIE

 €8 per persoon 

koffie – cichorei – thee 
appelsap – water

noordelijke delicatessen

KOFFIE EN CROISSANT 
 €4.70 per persoon 

Grote koffie – croissant  
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Mijnlampen, boeken, regionale specialiteiten…  
maak uw keuze uit een waaier van souvenirs.

 
MUSEUMWINKEL  

Het Historisch Mijncentrum stelt ruimtes voor 
maximaal 200 personen ter beschikking: drie 
vergaderzalen en een auditorium.

 
PROFESSIONELE EVENTSMeer informatie op

www.chm-lewarde.com/
nl/professional-interest/
seminars/ 



VISITOR INFORMATION  

Het Centre Historique Minier is elke dag geopend behalve op 1 mei en 25 december vanaf  
8 uur. Jaarlijkse sluiting in 2020: van 1 tot en met 31 januari.

RESERVERING VERPLICHT  

+33 (0)3 27 95 82 96
reservations@chm-lewarde.com
Het hele jaar door van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 17u00.

TOEGANGSPRIJZEN GROEPEN 2020 (VANAF 20 PERSONEN) 

 
+ Ontmoeting met een oud-mijnwerker (+ €1.80)

GRATIS TOEGANG
Groepen volwassenen en groepen studenten
Per 30 betalende personen, 1 persoon gratis toegang. Middagmaal buschauffeur gratis.

GROEPEN SCHOLIEREN
1 begeleider gratis per groep van 10 betalende scholieren (vanaf 20 scholieren).  
Middagmaal buschauffeur gratis. 

      Gratis picknickplaatsen

van oktober t/m maart
 
€5

april t/m september
 
€6.70
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 Toegang tot het museum en de tentoonstellingen + rondleiding

Groepen volwassenen €10.60  volwassene
€6.70   Kind (tot 18 jaar)   

student 

Groepen scholieren  

IN DE BUURT

•  Ongeveer 30 minuten: 
Musée du Louvre-Lens (Lens)

•  Ongeveer 1 uur:  
L’Historial-Musée de la Grande Guerre (Péronne) 
La Coupole (Saint-Omer) 
In Flander’s Field (Ypres)

•  Ongeveer 1 uur 40 minuten: 
Nausicaá (Boulogne-sur-mer)

VOORBEREIDING OP HET BEZOEK

Bent u toeristische professional of een groepsleider ?  
Bekijk ook ons promotiefilmpje op YouTube: https://goo.gl/RKB6de
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Londres

Douvres Calais
Bruxelles
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Douai
Arras

Valenciennes
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Cambrai
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Centre Historique Minier
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde - France
Tél : +33 (0)3 27 95 82 96

www.chm-lewarde.com

Reservering 
+33 (0)3 27 95 82 96


