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 Doel van de studiereis: 

De ontdekking van de steden rondom Lille die een belangrijk onderdeel vormen van 

het historisch erfgoed van de regio Nord – Pas de Calais.  

Hoe zij omgaan met de vergane gloriën uit hun rijke industriële verleden en de 

transitie die iedere stad of gemeente heeft uitgewerkt om dit te verwezenlijken.  

Door de teloorgang van het industrieel erfgoed zoals textiel, metaalverwerking en 

mijnbouw is er via de transitie & reconversie door een ver doorgedreven vernieuwing 

via zonnepanelen, herbouwen van ganse wijken, omzetten van de oude industriële 

sites, nieuwe circulatieplannen, windparken enz. hebben de steden of gemeenten die 

wij bezoeken al een grote stap vooruitgezet naar een beter milieuvriendelijk en 

menselijker bestaan.  

 

Terloops brengen wij ook een bezoek aan Gravelines bekend van zijn kerncentrales 

en zullen via Fort Philippe u proberen en overzicht te laten zien van deze site. 

 

In Loos-en-Gohelle bezoeken maken wij een rondwandeling in het dorp met zijn 

vele transitie sites.  

Vervolgens bezoeken wij onder begeleiding na een middagmaal de mijnsite “Centre 

minier de Lewarde” 

Er zijn in deze rondreis verschillende lezingen, geleide bezoeken met ervaren gidsen.  

 

Wij hebben voorzien dat volgende inbegrepen is in de rondreis: 

- Verplaatsing met de bus (zie programma voor opstapplaatsen en uren) 

- Overnachtingen inclusief ontbijt in Loon-Plage & Lens 

- Alle maaltijden inclusief één drankje. 

- Alle bezoeken en gidsen. 

 

- Bus blijft ter beschikking gedurende de ganse reis voor andersvaliden of niet wandelaars 

om de verplaatsingen te maken. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 58 personen 
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Programma  

Deel 1 – Busreis en opstapplaatsen 

Dinsdag 07/04/2019       aankomst  vertrek 

Opstapplaatsen en vertrekuren: 

1) Hasselt   Station   06.15 h  06:30 h 

2) Berchem  Station   08:00 h  08:30 h 

3) Gentbrugge  Carpool Parking Brusselse steenweg - Gentbrugge Arsenaal) 

        09:15 h  09:30 h 

 

4) Brugge   (bus Parking achteraan Station - Spoorwegstraat    St. Michiels)  

10:15 h  10:30 h 

         

5) Grande-Synthe Restaurant “Les 3 Sabots »   

12:30 h  14:15 h 

 

6) Dunkerque   Halle aux sucres   14:30 h  17:00 h 

Geleid bezoek aan « Plein Vent » & Belvedère 

Villes durables - l'exposition de référence 

 

7) Dunkerque  Restaurant – Diner surprise en gezellig samenzijn 

          18:00 h  20:00 h 

 

8) Overnachting in Hotel “Campanile” *Loon-Plage   

         +/- 20:30 h 
*Kamers worden op de bus toegewezen. 
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Deel 2 – Programma 

Dinsdag 08/04/2020 

Vertrek hotel “Campanile” Loon-Plage  09:00 h.     

 

Deel 1 – Grande-Synthe 

Grande-Synthe (West-Vlaams: Groot-Sinte) is een gemeente in de Nord -afdeling in de Nord-Pas 

de Calais regio in het noorden van Frankrijk. 

Het is de op twee na grootste buitenwijk van de stad Dunkerque (Duinkerke) en grenst aan het 

westen. 

 

 

  

Maison Communale       Musée de la Mine (sidérurgie) 

Grande-Synthe est, une ville fleurie et engagée dans la biodiversité. 

(Groot-Sinten is, een bloemenstad stad geëngageerd in de biodiversiteit)  

Ontdek deze stad en zijn tuinen met uitzonderlijke bloemen en planten 

 

 

 

 

 

 

 

Grande-Synthe.09:30 h - 12:30 h Aankomst Gemeentehuis  

Ontvangst op het Gemeentehuis van Grande-Synthe en wandeling door het centrum en parken 

van Grande-Synthe. 

13:00 h – 14:30 h Middagmaal in sociaal restaurant “Les 3 Sabots” in Grande-Synthe 

Restaurant 3 Sabots Grande Synthe Dunkerque - Table de Terroir - Lauréat "L'Assiette 

Gourmand" 
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Gravelines 

Gravelines (Grevelingen) is een gemeente in het noorden van Frankrijk, in de Franse 

Westhoek. De gemeente behoort tot het Noorderdepartement. Gravelines ligt aan 

de Opaalkust, waar de rivier de Aa in de Noordzee uitmondt. Deze rivier vormde 

lange tijd de grens tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen. 

  

 

 

 

1) Vesten van Gravelines 

2) Belfort  

3) Gemeentehuis 

4) Grand Fort Philippe 

(reddingsdienst) 

 

 

  

Grand Fort-Philippe (reddingsdienst 
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De kerncentrale van Gravelines is een van de grootste kerncentrales, de zevende 

grootste ter wereld en de grootste van West-Europa. Het ligt in de buurt van de 

gemeente Gravelines in Noord-Frankrijk, op ongeveer 20 km (12 mijl) van 

Duinkerke en Calais. Het koelwater komt uit de Noordzee. De installatie bestaat uit 

6 kernreactoren van elk 900 MW. In 2017 produceerde de fabriek 31,67 TWh 

elektrische energie, 5,9% van de Franse elektriciteitsproductie. Twee reactoren zijn in 

1980 in gebruik genomen, twee in 1981 en twee in 1985. 

De site heeft 1680 vaste medewerkers in dienst. Vanaf 2 augustus 2010 werd het 

eerste nucleaire station ter wereld dat meer dan duizend terawatt/uur aan elektriciteit 

produceerde. 

 

14:30 h – 15:30 h (eerste groep 29 pers) 

Bezoek aan Gravelines – Petit Fort Philippe – le chenal e.a. 

 

14:45 h – 15:45 h (tweede groep 29 pers) 

Geleide wandeling “Vauban” door Gravelines. 

 

15:30 h tot 16:30 h (tweede groep 29 pers) 

Bezoek aan Gravelines – Petit Fort Philippe – le chenal e.a. 

 

15:30 h tot 16:30 h (eerste groep 29 pers) 

Geleide wandeling “Vauban” door Gravelines 

 

Eventueel 17:00 h Rondrit naar “Grand-Fort-Philippe” 

Eventueel een uitstap die ons een beeld geeft van de omvang van de kerncentrale in 

Gravelines 
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Aansluitend vertrek naar LENS 

LENS 

Over de herkomst van de plaatsnaam Lens, en over de 

geschiedenis van de plaats t/m de 14e eeuw tasten de geleerden bijna geheel in het duister. Enige 

historici menen, dat de stad in de 12e eeuw tot het Graafschap Vlaanderen heeft behoord, en 

van de Franse koning Lodewijk VIII stadsrechten zou hebben verkregen. 
In 1848 werden in de omgeving belangrijke kolenvoorraden ontdekt. De steenkoolwinning was 

van 1853 tot de mijnsluiting in 1990 de belangrijkste factor in de groei van de stad. Voor het 

transport van de steenkool werd het kanaal van Lens van de stad naar de rivier Deule gegraven, 

dat nog deels bestaat. 

In 1920 vestigde zich een grote groep 

vanuit Westfalen in Duitsland uitgeweken Poolse mijnwerkers in Lens. Zij bouwden een 

eigen religieus en cultureel leven op, met inbegrip van een eigen, socialistische krant 

genaamd Narodowiec, die tot 1989 bleef bestaan. 

In de Tweede Wereldoorlog vond op 11 september 1942 een razzia plaats tegen Joden. 

Onder de 528 opgepakte mensen waren 288 kinderen. Allen stierven in de gaskamers 

van concentratiekamp Auschwitz. Met de nazi's collaborerende politiemensen, en mogelijk 

ook enigen van de Poolse mijnwerkers, die er antisemitisch gedachtengoed op nahielden, 

bevorderden deze afschuwelijke gebeurtenis.  

Na een bloeiperiode die tot ca. 1980 duurde, en waarin nog veel gastarbeiders in de mijnen 

kwamen werken en zich te Lens vestigden, trad door de sluiting van textielfabrieken en alle 

kolenmijnen een crisis in. De bevolking daalde, de werkloosheid steeg tot meer dan 15% van de 

beroepsbevolking en ook de criminaliteit nam toe. De overheid compenseerde dit door in de 

omgeving de oprichting van een grote fabriek mogelijk te maken, die o.a. 

voor Peugeot en Renault automotoren ging produceren (en die nog steeds bestaat). Verder 

kreeg Lens een aantal scholen voor hoger beroepsonderwijs en zelfs een universiteit met vooral 

technische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. Deze werd op een oude mijnlocatie 

gehuisvest. Tenslotte werd de stad verrijkt met een dependance van het Musée du Louvre, die 

jaarlijks bijna 500.000 bezoekers trekt. Lens is eind jaren 2010 nog altijd een van de armste 
steden van Frankrijk. 

 

Overnachting en diner in Hotel “Campanile”   21:00 h 

*Kamers worden op de bus toegewezen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gastarbeiders
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peugeot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renault
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Woensdag 18/09/2019  

Deel 1 – Loos-en-Gohelle 

08:15 h vertrek naar Loos-en-Gohelle 

09:30 h – 10:30 h aankomst aan gemeentehuis en rondwandeling 

Loos-en-Gohelle is een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais (regio 

Hauts-de-France) en telt 6992 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het 

arrondissement Lens. 

De mijnen op het grondgebied van Loos-en-Gohelle van de “Compagnie de Lens” 

dateren uit de jaren 1871, overgegaan in de “Compagnie des mines de Meurchin” in 

1920. De productie van de mijnen stopt op 31 januari 1986.  

 

Exploitatie mijn nr. 11 anno 1925       Exploitatie mijn nr. 19 

Loos-en-Gohelle – de terrils van de mijnputten 11 & 19 
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De transitie in Loos-en-Gohelle werd in 2001 op gang gebracht door de burgervader 

Jean-François Caron en tot op heden wordt nog verder gewerkt om de ecologische 

voetafdruk van de gemeente te verlagen om tegen 2050 energie neutraal te zijn. 

 

Deel 2: Lewarde – Cite Minier de Lewarde 

 

  
 

11:30 h Maaltijd op Site Minier de Lewarde – Restaurant « Au Briquet »  
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 13:30 h- 15:30 h bezoek van het Centre Minier de Lewarde 

       

 

        Aankomst 

Kortrijk (achterzijde station)   16:30 h 

Gentbrugge (Carpoolparking)   17:30 h 

Berchem (station)     19:30 h 

Hasselt (station)    +/- 21:00 h 

Wij wensen jullie ieder geval een prachtige, groene en leerrijke driedaagse trip, tot  

Dinsdag 07 april op den …  

 

Groene groeten,  

 

Luc Debuyst/Alex Colpaert/Luc Chanteloup  

Inschrijvingsformulier zie bijlage   

 


