Toerisme

ICR – Industriële
cultuurroute
Beschrijving van het project
Met de industriële cultuurroute (ICR) willen de partners het industriële erfgoed van het Frans-Belgische
mijnbekken eer aandoen. Ze beschikken over een heel arsenaal aan instrumenten om een ruim publiek aan
te spreken en de toeristische en culturele activiteit van het mijnbekken te stimuleren.
Meer algemeen willen de partners de rijkdom van dit erfgoed en de specifieke kenmerken ervan in de kijker
zetten. Zowel de plaatselijke bevolking als het ruime publiek worden uitgenodigd om dit erfgoed te ontdekken. In de route zijn alle elementen die de gemeenschappelijke identiteit van de grensoverschrijdende regio
uitmaken, vervat: landschap, stedenbouwkunde, folklore, sociale geschiedenis, technische geschiedenis, immigratie, kunst, ontspanning, uitdagingen, beproevingen, enz.

Acties
De partners maken een inventaris op van de elementen die ze zeker in het traject willen opnemen en brengen ze in kaart om op basis daarvan de industriële cultuurroute uit te stippelen.
Vervolgens ontwerpen ze een geïllustreerde ICR-atlas waarmee de regio en het erfgoed kan ontdekt worden
en waarmee het project bij het grote publiek gepromoot wordt. Daarnaast is er ook een handige zakeditie.
Als aanvulling op de atlas ontwikkelen de partners ook een draagbaar multimediaal oriëntatiesysteem, zodat
de route ook met gps kan verkend worden.
Bovendien belichten ze, aan de hand van een simultane landschapstentoonstelling op de drie sites, de evolutie van het mijn- en industriële landschap. De ticketverkoop gebeurt gezamenlijk en het vervoer tussen
de sites is zo georganiseerd dat de bezoeker vlot van de ene op de andere site geraakt en zo de volledige
expositie kan bezichtigen.
Als aanvullende communicatie laten de partners de sites ook opnemen in het standaard evenementenprogramma en worden er ontmoetingen georganiseerd met de plaatselijke bevolking.

Gegevens
E-mail: muller@pass.be
Website: http://www.ici-itineraire.eu

Projectpartners
• Projectleider

Parc d’aventures scientifiques - pass
Rue de Mons, 3
B - 7080 Frameries
Tel.: +32-(0)65.61.21.63
E-mail: muller@pass.be

• Partners / geassocieerde partners
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
F - 62590 Oignies
Tel.: +33-(0)3.21.08.72.72
E-mail: accueil@missionbassinminier.org
Ecomusée du Bois-du-Luc ASBL
B - 7110 Houdeng-Aimeries
Tel.: +32-(0)64.28.20.00
E-mail: daisy.vansteene@gmail.com

Le Bois du Cazier ASBL
B - 6001 Charleroi
Tel.: +32-(0)71.88.08.56
E-mail: jl.delaet@leboisducazier.be
Musée d’Histoire Naturelle de la Ville de Lille
F - 59000 Lille
Tel.: +33-(0)3.28.55.30.80
E-mail: toudoire@mairie-lille.fr
Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin
F - 62253 Hénin Beaumont cédex
Tel.: +33-(0)3.21.79.13.79
E-mail: valery.desmarets@agglo-henincarvin.fr
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.790.643,94 EUR
Aandeel EFRO: 770.781,62 EUR
Looptijd: 1 oktober 2008 - 30 juni 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/83.html
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