DE TURBIEN
H I S TO R I C & I N D U S T R I A L
E V E N T L O C AT I O N
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Experience
Zin om te feesten of eerder nood aan rust of ontspanning?
Alles kan en alles mag in De Turbien.
Laat je zintuigen verrassen door deze ruwe parel
van industrieel erfgoed.

A S P EC I A L H I S TO R I C E V E N T LO C AT I O N TO E X P E R I E N C E A N D E X P LO R E . . .
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Exploring

Eventing

De Turbien ademt de sfeer uit van het

De Turbien is een ‘all season eventlocatie@be-MINE’

Limburgse industriële mijnverleden.

voor een gevarieerd aanbod aan bedrijfs- of private

Deze voormalige elektriciteitscentrale vormt

activiteiten zoals bedrijfsevents, tea-buildings, huwelijken,

een heerlijk decor om te ontdekken.

familiedagen, party’s en dansfeesten, fotoreportages,
productvoorstellingen, enz…

De Turbien met zijn veelzijdige binnenruimte,
culinaire mogelijkheden en randanimatie

Dankzij de overvloed aan ruimte word je volledig

maakt van elke organisatie

ontzorgd voor events van 1 tot 700 personen.

een ‘place to be’.
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Historiek
De Turbien is gevestigd in het gebouw dat,
toen de steenkoolmijn van Beringen nog in
bedrijf was, het hart van de mijnsite vormde,
nl. de elektriciteitscentrale.
Voldoende stroom was onontbeerlijk voor
de werking, zowel boven- als ondergronds.
Van het oorspronkelijke gebouw uit 1910
blijft nog maar weinig over. De gestage groei
van de steenkoolontginning vereiste steeds
grotere en krachtigere stoomgeneratoren
en turbocompressoren, waardoor ook het
gebouw in omvang toenam. Pas in 1956
kwam die groei tot stilstand en waren er
geen aanpassingen meer nodig aan het
gebouw. De machines die nu nog in de hal
staan, waren nog in bedrijf tot de sluiting
in 1989. Die authentieke elementen bepalen
mee de speciale sfeer in het gebouw.
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Binnen het herbestemmingsproject be-MINE krijgt de
elektriciteitscentrale “De Turbien” een centrale plek.
Nu al nemen de indoorklimfaciliteiten van Alpamayo
een deel van het gebouw in, maar het is zeker niet
de bedoeling om de gigantische hal nog verder op te
splitsen. Integendeel, haar indrukwekkende afmetingen
en authentieke sfeer maken haar uiterst geschikt als
evenementenlocatie.

H I S TO R I C & I N D U S T R I A L
E V E N T L O C AT I O N

Deze locatie kan tot 700 mensen ontvangen,
maar ook happenings van een kleinere omvang
kunnen hier plaatsvinden.
experience
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Faciliteiten
Waar vind je een ruimte van een dergelijke omvang
met een alom aanwezige authentieke sfeer,
in een historisch kader waar van alles te beleven valt?
Hier kun je mensen en machines mixen op een grootschalig
trouwfeest, een bedrijfspresentatie of een productlancering.
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It’’ o party !
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Parkeergelegenheid is overvloedig aanwezig en
de immense ruimte kan naar wens ingekleed worden.
Verwarmen kan – indien nodig – met warmeluchtkanonnen
om een tropisch of intiem sfeertje te creëren.
Onze eventlocatie staat open voor particulieren, bedrijven en
organisaties die met hun plannen een alternatief zoeken.
De Turbien is een open podium voor zowel dagals avondactiviteiten, een ontmoetingscentrum
voor alle lagen van de bevolking.
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Onze vaste partners
We hebben door de jaren heen een aanbod aan partners opgebouwd, die samen met
ons de neuzen in dezelfde richting zetten. Het voordeel hiervan is dat alle partners het reilen
en het zeilen van onze eventlocatie kennen en er werken alsof het een tweede thuis is.
Zo kunnen de wensen van de klanten vlot en zonder veel omhaal uitgevoerd worden.
Tijdens onze selectie zijn we erg zorgvuldig tewerk gegaan en zijn we zeker van onze keuzes.
Het is daarom een must om voor het organiseren van uw event, uit deze lijst van vaste partners een
keuze te maken.

Weddingplanner - Feestarchitect

Cateraars

Salon Weddings - www.salon-weddings.be

Atelier V - www.atelierv.be
Carpe Diem - www.carpediemnv.be

Licht en geluid

De Malle Koks - www.demallekoks.be

DDA Sound & Light - www.ddasound-light.be

Global Cuisine - www.globalcuisine.be
Waranja - www.waranja.be

Leverancier van dranken

Witti group - www.witti.be

Vertessen - www.dranken-vertessen.be
Huur meubilair
Ferm Rental - www.ferm-rental.com
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Toerisme Beringen
Provinciaal Mijnbelevingscentrum
be-MINE PIT (in ontwikkeling)
Kantoren United Expert Group
Sportoase be-MINE Beringen
Duikcentrum Todi
School Straf!
Klimcentrum Alpamayo
be-MINE Boulevard
Avonturenberg
Mountainbikepark
Woonzorgcentrum Sporenpark
Brasserie Mia Mensa
Hotel (in ontwikkeling)
De Turbien
Mijnmuseum
Vertrekpunt Kolenspoor route
Vestal
Velotril
Houtpark Woonontwikkeling
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Horeca
Fietsstandplaats
Informatiepunt
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Parking

A

Parking voor personen met een handicap
1
BUS

Busparking
Halte De Lijn
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Technische info

2 060 cm
peil + 2,50m
niv. 0

Nooduitgang
Vluchtroute
Beleveringszone + tijdelijke keuken

778 cm

Sanitaire zone
Handbrandblusser
Brandslanghaspel

632 cm
210 cm
6 244 cm

Lift

Capaciteit

lift

Ingang Centrale

3 080 cm

400 pers. zittend; 650 pers. staand
956 m² (NVO)
1 622 cm

Afmetingen
Totale bruto oppervlakte: 8.147,5 m²

(onderdek, maaiveld, bovendek, tussenverdiep)

Netto oppervlakte: 1.000 m²
Hoogte tot de nok: 20 m

Elektriciteit: 3 x 230V

3 200 cm

Hoogte zijbeuken: 16 m

Wifi beschikbaar
Water
Verdeelkast elektriciteit 3 x 230V
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Parkeerfaciliteiten op de site
Aantal standaard parkeerplaatsen op de be-MINE site: 852
BUS

X4

Aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap op de be-MINE site: 59
Aantal “kiss and ride” parkeerplaatsen op de be-MINE site: 13
X 125

Totaal aantal parkeerplaatsen: 1.024

X 32
X3

BUS

X 545
X 34
X6

X 95
X7

X 60
X6

De Turbien

Halte De Lijn
Koersel Beringen Mijnen

X 117
X6
X 47
X 13

n

laa

ijn

lm

o
Ko

kiss & ride

Parkeerplaats
Parkeerplaats voor mensen met een handicap
BUS

Extra parkeermogelijkheid
X 70
X6

X 97
X6
Noordwijkstr

X 32

aat

X 97
Koolmijnlaan

Mijnstadion
Beringen

Parkeerplaats voor bussen

X 26
X3

X 10
X2
Moskee
X 54

t
sstraa

Station

at

tra
Stationss

be-MINE site
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Huur en faciliteiten
Capaciteit van de zaal : 400 personen zittend - 650 personen staand
Totale oppervlakte (NVO) 956 m2
De zaal wordt enkel per dag verhuurd.
De basis huurprijs voor DE TURBIEN bedraagt 2000 euro per dag (ex. btw).
Er wordt 1 dag toegestaan voor de opbouw en 1 dag voor de afbraak, respectievelijk de dag voor
en de dag na het event.
Deze dagen worden aangerekend aan 25% van de basis huurprijs.

Voorzien in de huurprijs:

Niet voorzien in de huurprijs:

—

Water, elektriciteit (enkel voor licht & geluid)

—

Toiletten, WiFi, lift voor personen met een handicap

—

Parking aan de winkels achter onze locatie (openbare parking)

—

Verwarming (nog niet aanwezig)

—

De nodige verplichte verzekeringen (ook tegenover de eigenaar-verhuurder),

—

Sfeerverlichting & aankleding van de zaal

—

Catering

—

Drank

—

Toezicht (conciërge, technieker, toiletverantwoordelijke, security)

—

Sfeer- en vestiairemateriaal

—

Schoonmaak na gebruik (250 euro ex. btw)

—

Billijke vergoedingen

Voor de catering en de drank is er een keuze uit een divers aanbod van vaste cateraars waarmee we samen werken.
Een overzicht van onze vaste partners kan je op pagina 14 vinden van deze brochure.

22

23

Haven van Antwerpen

Antwerpen

E17

be-MINE

km

50 km

Beringen

Beringen

20 km

De Schacht
Zolder

E313

La Biomista
Zwartberg

Greenville
Houthalen

Thor Park
Waterschei

E25
Terhills

Eisden

E314

Hasselt
Brussel
Airport

C-Mine

Winterslag

Genk

Maastricht
Aachen
Airport

Leuven
Maastricht

Brussel

E313
E40
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Visie op de toekomst
De Turbien wordt niet alleen casco verhuurd.
Ons management wil jaarlijks een aantal eigen events op de agenda zetten waar iedereen volop naar uitkijkt.
In het verleden hebben we al het startschot gegeven voor een aantal After-work party’s.
En staat er een Global Quiz op het programma in samenwerking met Beringse ondernemers.
De opbrengst van deze Global Quiz gaat trouwens naar goede doelen in Beringen.

WE WILLEN EEN LUCHTBRUG STAAN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MIJNSITES.
Er is al een samenwerking tussen de site van Beringen en deze van Zolder.
Zo zullen we op regelmatige tijdstippen events organiseren, samen met WATT 17 en VILLA ZWART GOUD.
Events voor bedrijven, families, trouwpartijen, fuiven, gaande van fietsen, duiken, klimmen, mountainbiken, ontbijten,
lekker feesten tot escape-games.
Geen enkel idee is te gek en is door ons realiseerbaar.
De afstand tussen beide locaties bedraagt amper 10 km of 18 minuten.
Dus makkelijk bereikbaar met om het even welk vervoermiddel.

• WATT17
Geklasseerd industrieel gebouw met 3 evenementzalen:
BOVENGROND, ONDERGROND EN WATTMAN
• VILLA ZWART GOUD
Een prachtig Art Deco gebouw voor feesten, ontbijt, private dining rooms, meetings, ...
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De Turbien is een een exploitatie van

BV

Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen,
BE 0752 592 316

Wil je meer weten over welke kansen deze unieke locatie biedt voor jou,
je bedrijf of je organisatie, neem dan contact via
info@deturbien.be
www.deturbien.be

Volg ons op
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