INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES

ICOMOS VLAANDEREN-BRUSSEL vzw

GROEVENTOCHT “In het spoor van Cornelis Floris” deel 4

De Belgische Marmers
Vrijdag 22 juni 2012
Onze eerste groeventocht bracht ons in 2008 naar Balegem en Gobertange. De tweede
groeventocht in 2011 deed ons de “Rouge de Baelen” in Limbourg ontdekken. Een derde,
eveneens in 2011, bracht ons naar de streek van Soignies met de blauwe hardsteen. Een laatste
groeventocht zal ons leiden naar de beroemde Belgische marmergroeven, waarvan de toepassing
zelfs terug te vinden is in het kasteel van Versailles.
Voor deze reeks haalden we onze inspiratie uit de bouwrekeningen voor het stadhuis van
Antwerpen. De rood/grijze marmer wordt hierin ook vermeld : in 1562 worden kolommen en
balusters in steen van Rance besteld. De groeven van Rance zijn thans uitgeput. Onder de
deskundige leiding van Francis Tourneur zullen we kennis maken met het geologisch fenomeen
van de Belgische marmers en zullen we zowel groeven bezoeken die nog in exploitatie zijn als
verlaten maar historisch belangrijk sites.

PROGRAMMA
•
•
•

8u00 – Vertrek per bus vanuit Brussel, Centraal Station (A en F op kaart)
9u15 – aankomst en ontvangst te Golzinne, bezoek aan de ondergrondse steengroeve. Let
op deze steengroeve is nog in exploitatie (B op kaart)
11u30 – vertrek naar Philippeville (C op kaart)

•

12u15 – 13u15 vrije lunch in resto 4bras

•

13u30 – vertrek naar Vodelée (E op kaart) met een korte tussenstop aan de verlaten
steengroeve van Beauchâteu (D op kaart)
15u15 – aankomst te Vodelée met een bezoek aan de steengroeve van Hautmont
16u30 – bezoek woning van Jos Delbroek
17u15 – vertrek naar Brussel.

•
•
•

Prijs voor deelname enkel voor leden van ICOMOS : 25 euro pp
LET OP: het middagmaal is niet in de prijs inbegrepen

Inschrijven bij vlaanderen-brussel@icomos.be ; te vermelden :
- autocar of persoonlijk vervoer (geen verschil in prijs)
- lunch : in resto 4bras in Philippeville - er is een dagschotel, ter plaatse individueel te
betalen

Uw inschrijving wordt pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld voor 20/06/2012 op
het nr 431-0544001-92 van ICOMOS Vlaanderen-Brussel (IBAN : BE12; BIC : KREDBEBB)
Het aantal plaatsen is beperkt tot het aantal zitplaatsen op de bus.
Niet te vergeten: Golzinne is een ondergrondse groeve voorzie zodoende:
• STEVIG SCHOEISEL
• WARME KLEDIJ
• ZAKLAMP en eventueel HELM !
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