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EUROPALIA
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Le Grand-Hornu werd een symbool van de steenkoolindustrie in 
heel Henegouwen en was tevens een fabelachtig technologisch 
laboratorium. Voor de ontwikkeling van zijn bedrijf rekende Henri  
De Gorge op de ontwikkeling van de spoorwegen en in 1830 huldigde 
hij een van de eerste door paarden voortgetrokken spoorwegen 
in Europa in. Deze spoorweg, bijna twee kilometer lang, verbond 
de steenkoolmijnen met de oevers van het kanaal Mons-Condé. 
De nakomelingen van De Gorge lieten het niet bij deze technische 
prestatie, maar bleven de transportmiddelen verder ontwikkelen. 
Zij ontwierpen stoomlocomotieven in de machinewerkplaats en 
ontwikkelden aan het begin van de 20e eeuw een bovengronds 
transportsysteem om de steenkoolproductie te verhogen. 

De trein, doorgaans geassocieerd met reizen en poëzie, kreeg in  
deze industriële wereld een vernieuwend en revolutionair karakter.  
De spoorweg, die synoniem is met economische kansen en 
verbindingen tussen landen en mensen, zal tot 15 mei 2022 worden 
gevierd in de Grand-Hornu.

Het EUROPALIA-programma in Grand-Hornu omvat: 

- Een historische lezing over het thema spoorwegen in de Grand-
Hornu – 17 oktober om 14.00 uur

- Rondleidingen over het spoorwegerfgoed – op 7 november, 5 
december, 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en 1 mei om 14.30 uur 

- Een wandeling in het spoor van de eerste paardentrein van Belgïe – 
23 april om 14.00 uur

- Een podcast over de “De Gorge plundering”

Om het EUROPALIA TRAINS & TRACKS programma te ontdekken: 
www.europalia.eu

De historische lezingspoorweg van De Gorge"

De geschiedenisboeken vermelden dat de eerste Belgische spoorweg 
werd ingehuldigd op 5 mei 1835, tussen Mechelen en Brussel. 
Maar wie weet dat vijf jaar eerder, in mei 1830, in Hornu de eerste 
echte "ijzeren spoorlijn" werd ingehuldigd onder auspiciën van de 
industrieel Henri De Gorge?

Op zondag 17 oktober om 14.00 uur, zal de plaatselijke auteur 
Erick Lecomte u in een didactische lezing in het Frans met veel 
illustraties meenemen door het ontstaan en de ontwikkeling van dit 
revolutionaire project, dat de overgang vormde van het vervoer van 
kolen via het spoor naar een luchttransportband.

Tarief: 10 €

Informatie en reserveringen: 
reservations@grand-hornu.be ou+32 (0)65 613 902
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De geleide bezoeken 
"Le Grand-Hornu: in het spoor van zijn spoorweg"

Elke eerste zondag van november tot mei nodigt le Grand-Hornu u 
uit om zijn spoorwegerfgoed te ontdekken tijdens gratis thematische 
rondleidingen.

Van de eerste door paarden getrokken spoorlijn in België, over 
stoomlocomotieven tot een kabelbaan, het technische vernuft van  
le Grand-Hornu zal geen geheimen meer voor u hebben.

Wanneer: Op 7 november, 5 december, 2 januari, 6 februari, 6 maart,  
3 april en 1 mei om 14.30 uur.

Info en reserveringen : 
reservations@grand-hornu.be ou+32 (0)65 613 902

De wandeling 
"Een wandeling in het spoor van  de spoorweg van le Grand-Hornu” 

Wist u dat Henri De Gorge, stichter van de Grand-Hornu, in 1830 de 
eerste door paarden voortgetrokken spoorweg van België en een van 
de eerste van Europa heeft ingehuldigd? De spoorweg was bijna twee 
kilometer lang en verbond de steenkoolmijnen met de oevers van het 
kanaal Mons-Condé. 

Le Grand-Hornu, een juweel van het Waalse industriële erfgoed, biedt 
u op zaterdag 23 april om 14 uur een gezinswandeling van 5 km aan 
in het kielzog van de oude spoorweg.

Voor treinliefhebbers is er een bezoek aan het Rétrotrain Museum in 
de voormalige wagenwerkplaats in Saint-Ghislain.

Tarief: 5 € voor volwassenen en gratis voor kinderen onder de 12.

Info en reserveringen : 
reservations@grand-hornu.be ou+32 (0)65 613 902

De podcast
"Grand-Hornu’s stories: De Plundering De Gorge"

Le Grand-Hornu is een symbool geworden van de steenkoolindustrie 
in heel Henegouwen en was ook een fabelachtig technologisch 
laboratorium. Om de steenkoolindustrie te ontwikkelen, vertrouwde 
de stichter, Henri De Gorge, op de ontwikkeling van de spoorwegen en 
in 1830 huldigde hij een van de eerste door paarden voortgetrokken 
spoorwegen in Europa in. Deze spoorweg, bijna twee kilometer lang, 
verbond de steenkoolmijnen met de oevers van het kanaal Mons-
Condé. 

In deze podcast wordt de aanleg van de spoorlijn in Grand-Hornu 
opnieuw belicht en wordt aandacht besteed aan een gebeurtenis die 
al lang in het collectieve geheugen van de Borinage gegrift staat: de 
plundering De Gorge. Wij zijn geneigd terug te komen op de oorzaken 
van deze problemen en hun gevolgen.

Om het programma van le Grand-Hornu ter gelegenheid van het 
EUROPALIA TRAINS & TRACKS festival te ontdekken: https://www.cid-
grand-hornu.be/nl/events/grand-hornu-een-historische-lezing
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PARTNERS

De vzw CID - centrum voor innovatie en design in Grand-Hornu is gesubsidieerd door  
de Provincie Henegouwen.
Met de steun van Federatie Wallonië-Brussel - sectie beeldende kunsten.
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TRAINS & TRACKS



persbericht

CID - CENTRUM VOOR INNOVATIE EN 
DESIGN in Grand-Hornu  
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

+32 (0)65 65 21 21
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

VOORZITTER 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok 
________ 

COMMUNICATIEDIENST
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

PERSCONTACT
Sophie Carrée PR
foto : sophiecarree.be/press
+32 (0)2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

OPENINGSUREN 
Dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve op maandag.
De site van Grand-Hornu is gesloten op 24, 25, 31 december en 01 januari.  

De administratieve dienst is op werkdagen bereikbaar van 8u tot 16.30u. 
________

TOEGANGSPRIJS
 — Combiticket Site van Grand-Hornu / CID / MACS: 10 €
 — Reductietarief: 2 of 6 €
 — Groepstarief (minimum 15 pers.): 6 €
 — Schoolgroepen: 2 €
 — Gratis voor kinderen onder 6 jaar
 — Gratis toegang de eerste zondag van de maand
 — Audio-gids om de historische site te ontdekken  

(FR / NL / DUITS / ENG / IT / SP): 2 €
Gratis geleide bezoeken voor individuele bezoekers
- van dinsdag tot zaterdag om 11u voor de historische site, om 15.30u voor de 
designtentoonstelling
- zondag om 15u voor de historische site, om 16.30u voor de designtentoonstelling 
____

RESERVATIES
Reserveren is verplicht voor rondleidingen (op afspraak) van de tentoonstellingen en/of 
de historische site (FR / NL / DUITS / ENG). 
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be 
________

RESTAURATIE
Rizom is het zesde project van Chef Sang Hoon Degeimbre.
Dit restaurant, gelegen in het hart van de Grand-Hornu, biedt een keuken die 
verschillende culturen laat samensmelten. Daarnaast biedt Rizom ook een nieuwe 
fastfoodservice in de cafetaria, die onlangs werd omgebouwd door designer Benoît 
Deneufbourg. 

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
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