
I. Technische bepalingen 

 

A. Inhoudelijke omschrijving 
 

C-mine, gehuisvest op de fundamenten van de mijn van Winterslag, is een site die de ambitie 

heeft creativiteit te stimuleren. C-mine wil een ontmoetingsplek vormen voor mensen die in hun 

professioneel leven of in hun vrije tijd geprikkeld willen worden door diverse vormen van 

creativiteit en creatieve innovatie.  C-mine brengt vitaliteit en biedt nieuwe belevingskansen, 

stimuleert curiositeit en daagt uit tot nieuwe ontdekkingen. 

 

C-mine gebruikt creativiteit en innovatie als hefboom voor de ontplooiing van mensen en voor 

nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.  Hiertoe ontwikkelt C-mine  activiteiten binnen vier 

domeinen:  educatie, artistieke creatie en presentatie, creatieve economie en creatieve recreatie. 

De site van C-mine is een unieke, authentieke en wonderbaarlijke plek, met een levend verleden 

en een interessant en creatief aanbod. C-mine is een plek waar mensen, ideeën, disciplines met 

een grote diversiteit elkaar ontmoeten en er hun creativiteit delen.   

 

Op 29 april 2012 opende C-mine expeditie als toeristische attractie op de C-mine site. C-mine 

expeditie is een uniek belevingsparcours van anderhalve kilometer dat start in het 

Energiegebouw en speelt zich af in de authentieke, ondergrondse gangen van de mijn van 

Winterslag met als summum de beklimming van de 60m hoge schachtbok.  

 

C-mine expeditie is geen mijnmuseum; het benadert op een creatieve, hedendaagse manier het 

mijnverleden, maar brengt bovenal een beleving voor jong en oud.  

C-mine expeditie ontvangt jaarlijks meer dan 40.000 bezoekers. 

 

Dienst Toerisme wenst in C-mine expeditie op regelmatige basis nieuwe producten op te zetten 

en nieuwe evenementen te organiseren om zo vernieuwing te brengen maar ook om de attractie 

telkens opnieuw in de picture te plaatsen en dus de dynamiek erin te houden. Alleen op deze 

manier kunnen er nieuwe bezoekers aangetrokken worden maar ook herhaalbezoeken 

gestimuleerd worden. 

 

In 2014 werd beslist om een event te organiseren tijdens de herfstvakantie om de 

bezoekersaantallen te doen stijgen, nl. Wondergrond. 

 

Wondergrond was een ondergronds parcours voor kinderen tussen 3 en 9 jaar, waarbij magie en 

mysterie centraal staan. Het parcours is ongeveer 1,5 km lang. 

6 jaar lang konden bovengronders tijdens de herfstperiode genieten van Wondergrond. 6 jaar 

avontuur en beleving in C-mine expeditie.  

 

B. Opdrachtomschrijving 
 

C-mine expeditie wenst een nieuw event te organiseren in de herfstvakantie 2020 onder een 

nieuwe naam. Dit nieuw concept dient een gelijkaardige aantrekkingskracht te genereren, zowel 

CME-bezoekers als Wondergrond-bezoekers moeten beiden hun gading vinden. 

 

 



Dit event dient te voldoen aan de volgende conceptuele voorwaarden:  

 

• Het event wordt ingepland in de herfstvakantie, van zaterdag 31 oktober 2020 tot en 

met zondag 8 november 2020. De reguliere openingsuren zijn (te starten) van 10u – 

17u maar kunnen eventueel in functie van het event aangepast of verruimd worden. 

Het event is betalend; 

• Het event gaat door in de ruimtes en op de schachtbok van C-mine expeditie; 

• Het event moet in lijn liggen met het totaalconcept, zowel inhoudelijk als vormelijk, 

van C-mine expeditie;  

• Het event moet in lijn liggen met de C-mine missie; 

• Het event wordt uitgewerkt rond een thema, dat ook inspeelt op de periode van het 

jaar en dit d.m.v. tijdelijke aankleding/invulling/installaties in de ruimtes van C-mine 

expeditie, maar eventueel ook d.m.v. figuranten en/of een spelformule. Deze 

aankleding/installaties, figuranten en/of spelformule moeten kwalitatief hoogstaand 

zijn; het event moet combineerbaar zijn met de installaties die deel uitmaken van C-

mine expeditie.  

• Het event kan ook gecombineerd worden met andere belevingen op C-mine; 

• Het event zou zo georganiseerd moeten worden dat het een 800-tal individuele 

bezoekers per dag kan verwerken, zowel naar handling als naar techniek. 

• Het event zou minimum 3 sterke (= zeer indrukwekkende) en belevingsvolle 

‘installaties’ moeten bevatten, die opvallen in de ruimtes en die de bezoeker aanspoort 

tot actie/beleving; 

• Het event moet sterk genoeg zijn om C-mine expeditie in Vlaanderen en in 

Nederlands Limburg in de picture te plaatsen en dus een groot aantal extra bezoekers 

te werven; 

 

Het event zou in de eerste plaats de volgende doelgroepen moeten aanspreken: 

• Gezinnen met kinderen (3 tot 12 jaar); 

• Families. 

 

 

C. Technische specificaties 
 

Het event moet voldoen aan de volgende technische voorwaarden: 

• Het event houdt rekening met de praktische specificaties van de ruimtes maar ook 

met de bestaande technische voorzieningen; 

• Het event is rolstoeltoegankelijk, met uitzondering van de toren; 

• Er wordt rekening gehouden met het vrijhouden van de bestaande vluchtwegen in C-

mine expeditie; 

• Indien er bepaalde constructies nodig zijn voor het event in de ruimtes van C-mine 

expeditie moeten deze tijdelijk/mobiel zijn. Er mogen geen verankeringen, noch 

blijvende schilderingen worden aangebracht in de grond of aan de muren; 

 

Tijdens de periode van het event is er permanentie ter plaatse van de opdrachtnemer gewenst. 

 

 

D. Timing & onderhoud 
 

De opdrachtnemer geeft een planning weer van de doorlooptijd van het project.   



De exacte planning dient opgemaakt te worden in samenspraak met de opdrachtgever.   

 

 

Alle constructies dienen opgeleverd te worden op 31 oktober 2020. Opbouw kan starten vanaf 23 

oktober 2020, afbouw kan uiterlijk tot en met 10 november 2020. 

 

Voorgestelde planning opbouw: 

23 – 29.10.2020: opbouw decor 

29.10.2020: repetitie en check-up  

30.10.2020: vervolg installatie techniek + eventuele aanpassingen naar aanleiding van feedback 

31.10.2020: opening event (10u) 

31.10 – 8.11: looptijd event* 

9.11 - 10.11.2020: afbouw 

 

* tijdens de looptijd van het event verwacht de opdrachtgever een dagelijks onderhoud van de 

installaties, indien nodig. 

 

 

E. Financiële specificaties 
 

In te dienen offerte voorstel: 

- Gedetailleerde beschrijving van de elementen en werkwijze + budget per fase;  

- Prijsofferte met opgave van totaalprijs en opsplitsing per fases; 

- Plan van aanpak en planning. 

 

Betalingstermijn: 

- 50 % van het budget na goedkeuring van het ontwerp en na voorlegging van een factuur 

van de opdrachtnemer. 

- 50 % van het totaalbudget bij oplevering van het event 31 oktober 2020 en na voorlegging 

van een factuur van de opdrachtnemer. 

 

Budget: 

Het maximum voorziene budget voor deze opdracht bedraagt € 60.000,00 excl. btw:  

- € 15.000,00 exclusief btw erelonen 

- € 45.000,00 exclusief btw productie event inclusief decor, verlichting, ... 

 

Uitwerking voorstel:  

Elke inschrijver die een  gedetailleerde offerte indient, ontvangt een bedrag van € 500,00  voor het 

uitwerken en aanreiken van hun ideeën betreffende deze opdracht.  

 

 

 

 

Info 

Extra info kan bekomen worden bij Silke Vanspauwen, silke.vanspauwen@genk.be, mobiel 0477 

58 45 02. 

 


