
Programma be-MINE te 

Beringen op zondag 24 april 2022 

 

 

 

Beringen en be-MINE worden alsmaar meer in één adem genoemd. De stad is 

onlosmakelijk verbonden met het mijnverleden en heeft met be-MINE een toeristische 

troefkaart in handen. Nergens anders bleef een mijnsite zo goed bewaard. Nergens anders 

is de mix tussen erfgoed, recreatie en toerisme zo een succes. 

 

1. Vertrek met de bus om 7:00 uur achterkant station Zottegem (Lyceumstraat). We 

komen aan rond 8:45 uur aan de ingang van de be-MINE site. 

 

2. Mijnwerkerspad’(van 9:00 uur tot 11:00 uur) 

Rondleiding met een gids doorheen de indrukwekkende historische gebouwen. We 

gaan waar de mijnwerkers gingen: de badzaal, de lampenzaal, de bezettingszaal en 

de schachtbok. Als afsluiter bezoeken we de ondergrondsimulatie. 

 

 



MASTERPLAN 

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. 

De mijnsite is gelegen in het kleinstedelijk gebied van de derde grootste stad van Limburg en 

aan de voet van twee terrils. 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. 

3. Cité + moskee (exterieur) + kathedraal (interieur) (van 11:00 uur tot 13:00 uur) 

We bezoeken met ervaren stadsgidsen (2 groepen) de Cité waar de (gezinnen van de) 

mijnwerkers woonden en enkele bezienswaardigheden zoals de wijk met de woning 

van de directeur. 

 

    
 

4. Middagmaal in Whatz Hap (Kioskplein 25,3580 Beringen) (van 13:00 uur tot 15:00 uur) 

In het vroegere casino is een mooi restaurant waar we kunnen genieten van een 3 

gangen-menu (inbegrepen in de prijs behalve extra dranken). 

 

  



 

5. TODI duikerscentrum (van 15:30 to 16u30) 

We wandelen terug naar de mijnsite waar in een vroeger kolenwasbassin een 

duikerscentrum is ondergebracht. 

 

TODI is het eerste indoor snorkel- en duikcentrum in Europa waar bezoekers in 

optimale en veilige omstandigheden kunnen genieten van de wondere 

onderwaterwereld, tussen kleurrijke tropische zoetwatervissen en levensechte 

decorelementen. Een gigantisch duikbassin van 10 meter diep en 36 meter 

doorsnee, met meer dan 6.200.000 liter water en een temperatuur van 24° 

 

* 5000 tropische vissen 

* 30 soorten vissen 

* Prachtige decors 

* Snorkelen, duiken en vrijduiken 

* Duikinitiaties 

* Duikschool 

* Inkijk in het aquarium via de ramen 

* Brasserie met reuzengroot aquarium 

* Duikersbar 

Na het bezoek kunnen we daar nog van een koffie genieten. 

6. Vertrek naar Zottegem (rond 17:00 uur) 

We denken terug te zijn ten laatste om 19:00 uur 

Kostprijs: €70 voor leden / €85 voor niet-leden (bezoeken, gidsen en maaltijd inbegrepen) 


