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Descriere 

De la sfârșitul secolului al XIX- lea , Lusația este o regiune industrială, producătoare de lignit 
și energie electrică . Industria cărbunelui din regiune, care are nevoie de suprafețe vaste de 
pământ, a distrus în trecut zeci de sate din Lusația și le amenință și acum pe unele dintre 
ele. 

Exploatarea mineritului din Lusatia se află în centrul dezbaterii privind eliminarea treptată a 
lignitului, acceptabilă din punct de vedere social. Regiunea este considerată slabă din punct 
de vedere structural, cu șomaj ridicat, creștere economică scăzută și niveluri ridicate de 
emigrare. Odată cu prăbușirea industriei grele din Germania de Est după reunificare, zeci de 
mii de locuri de muncă au dispărut. Regiunea nu și-a revenit încă pe deplin din această 
lovitură. Exploatarea la suprafață modelează vizibil peisajul regiunii Lusația. În ciuda 
planurilor de a elimina treptat exploatarea lignitului după unificare în anii 1990, industria este 
încă acolo, deși cu personal semnificativ mai puțin decât cei 60.000 de muncitori pe care i-a 
angajat cândva. Cicatricile sunt încă bine vizibile, 26.000 de oameni fiind nevoiți să se 
reinstaleze pentru a face loc minelor.1 

 

Figura 1: Turnul Eiffel orizontal din Lusatia (fostul pod transportor - F60) 

( sursa : https://www.f60.de/ ) 

1. Locație: Lichterfeld (Elbe - Elster District), Regiunea Lusatia, Germania 

2. Tip de acțiune: utilizarea fostului pod transportor de supraîncărcare F60 ca mină pentru 
vizitatori și muzeu în aer liber și integrarea podului în viitoare proiecte culturale și turistice 
de pe râul Bergheider ( Lacul Bergheide )  

3. Actori: reprezentanți ai guvernului local, factorii de decizie regionali, industrie, știință și 
cercetare în conformitate cu „CARTA LUSAȚIA” a IBA, Förderverein F60 

                                                 
1
Parlamentul European, Briefing, vizită de stabilire a faptelor în Lusația, Germania, 14-16 februarie 

2018 

https://www.f60.de/
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4. Fond(e): Guvernul Federal al Brandenburgului sprijin financiar pentru IBA Fürst - Pückler 
-Land; sprijin financiar din partea Elbe- Elster District; iar in prezent, asociatiile publice 
non-profit se autofinaneaza cu venituri generate din activitati de marketing 

Epoca industrializării și mineritului a început în 1870 între Finsterwalde și Lauchhammer . 
Apoi, pe vremea RDG, a început exploatarea lignitului în cariera deschisă, într-un stil foarte 
mare, în Klettwitz . Oameni din toate părțile tinerei RDG s-au mutat în regiune. Aproximativ 
10.000 de oameni și-au găsit de lucru prin lignitul din jurul Klettwitz și mii și-au găsit o nouă 
casă aici. Dar, în același timp, peste 4.000 de oameni și-au pierdut casele din cauza 
„pretențiilor locale”, așa cum se numea exploatarea satelor. Cu puțin timp înainte de sfârșitul 
anilor 1989/1990, Lichterfeld și-a pierdut o mare parte din municipiul său, districtul Bergheide 
nu mai există astăzi. 

Excavatoarele și podurile transportoare de supraîncărcare utilizate de-a lungul deceniilor în 
mina în cariera deschisă Klettwitz și Klettwitz -Nord, începută mai târziu, au devenit din ce în 
ce mai mari. La sfârșit, a fost folosit un pod transportor gigantic, lung de peste 500 de metri - 
tip F60, în direcția Lichterfeld , care a înclinat până la 60 de metri supraîncărcare deasupra 
cărbunelui - de unde și numele F60 . Dezvoltat și construit de fostul VEB TAKRAF 
Lauchhammer , a fost ultimul pod construit în RDG. 

Decizia de a pune capăt minei deschise a fost luată în 1990, în timpul schimbărilor politice. În 
1991, F60 a intrat în funcțiune pe o bază de tranziție și a fost oprit 13 luni mai târziu. Acolo 
Lichterfeld era deja chiar la marginea minei. La fel ca majoritatea minelor în aer liber din 
regiune, mina a fost preluată în 1994 de către compania federală de restaurare a mineritului 
LMBV. „Restaurare” a însemnat nu în ultimul rând: îndepărtarea echipamentelor miniere , 
F60 fiind programat să fie aruncat în aer.2 

Podul transportor de suprasarcină este o construcție din oțel care se întinde pe cariera 
deschisă, cu sisteme de transport încorporate care conectează direct partea de extracție (de 
suprasarcină) și partea de basculare (basculă). Gigantul de oțel, care cântărește 13.500 de 
tone, a putut să treacă maximum 60 de metri de suprasarcină. Cele două excavatoare erau 
teoretic capabile să transporte 29.000 de metri cubi pe oră, ceea ce corespunde unei greutăți 
de 50.000 de tone de suprasarcină. Aceasta este egală cu cantitatea de suprasarcină care 
ar fi necesară pentru a umple un teren de fotbal până la o înălțime de 8 metri. Capacitatea 
maximă anuală de producție a întregului complex a fost de 130 de milioane de metri cubi. Cu 
o înălțime de tăiere de 60 m, până la 80 m înălțime și 240 m lățime și cu o lungime de 502 m, 
F60 este cel mai lung vehicul și cel mai mare vehicul după dimensiuni fizice realizat vreodată 
de omenire. 

 

Figura 2: Podul transportor pentru suprasarcină - F60 în 90 
' 

(sursa: Wikipedia, enciclopedia liberă ) 

Podul F60 este situat chiar lângă Lacul Bergheide , așa că din partea de sus se poate 
vedea panorama lacului (320 ha), care este o gaură reziduală inundată a fostei mine 
deschise Klettwitz -Nord, situată la nord-est de Lower. Lausiian Heathland. Lacul a fost numit 
după fostul sat Bergheide , care a trebuit să cedeze loc extracției lignitului din mina Klettwitz 

                                                 
2
 http://www.iba-see2010.de/de/verstehen/projekte/projekt3.html 

http://www.iba-see2010.de/de/verstehen/projekte/projekt3.html
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-Nord. Pe malul de Nord există posibilitatea de înot, celelalte zone de mal sunt rezervate 
pentru conservarea naturii. 

 

Realizări 

Din 1995, politicienii locali au discutat despre ideea planificatorului Senftenberg de a primi 
F60. Cu toate acestea, cine ar trebui să plătească pentru conversia gigantului oțel într-o 
destinație accesibilă vizitatorilor? Cine ar trebui să conducă F60 turistic? Cum ar trebui 
organizat sprijinul necesar al autorităților superioare? Nu existau declarații comerciale și prea 
puțină experiență, cum să implementăm ideea în mod concret. Proiectul a avut inițial mai 
mulți oponenți decât susținători. 

În 1998, un expert al Institutului German de Cercetări Turistice, Berlin, a răspuns la cele mai 
importante întrebări și, în rezultatele sale, a condus la o securitate decizională de anvergură 
pentru primarul comunității Lichterfeld-Schacksdorf și directorul oficial al biroul Kleine Elster . 

 

Figura 3: Tururi ghidate la Turnul Eiffel orizontal din Lusacia 

( sursa : https://www.f60.de/ ) 

Din punctul de vedere de astăzi, a fost și o coincidență norocoasă că tocmai în acest 
moment guvernul statului a decis să susțină o expoziție internațională de clădiri în Lusația. 
Prin urmare, a existat o anumită presiune pentru a putea prezenta cât mai repede cele mai 
bune practici. Sprijinit de IBA ( The International Building Exhibition) și mulți jucători implicați 
din regiune, Conveyor Bridge F60 a fost salvat de la aruncarea în aer. 

Odată cu înființarea Förderverein F60 3în primăvara anului 2001, structura operatorului 
necesară a luat contur rapid. Numeroase transformări și măsuri de siguranță din partea 
LMBV au făcut posibilă predarea podului către noua sa destinație ca mină vizitatoare în mai 
2002, administrată de municipalitatea Lichterfeld-Schacksdorf sub propria direcție. 

                                                 
3
 https://www.f60.de/en/the-bridge/aid-association.html 

https://www.f60.de/
https://www.f60.de/en/the-bridge/aid-association.html
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IBA sprijină în special cei doi operatori în marketingul minei vizitatoare și creează 
publicitate sub cuvântul înaripat al „Turnului Eiffel Mincinos din Lusația” . Conceptul a 
funcționat: în primul an, peste 70.000 de oaspeți vizitează F60. Totuși, acesta a fost doar 
începutul. Pentru a face F60 și mai atractiv, IBA l-a atras pe artistul luminii Hans Peter Kuhn, 
care a pus în scenă F60 ca o operă de artă unică cu sunet luminos pentru orele întunecate 
ale serii. Președintele federal Johannes Rau a inaugurat instalația, iar F60 iluminat a trecut 
prin mass-media și a devenit ceva un simbol pentru IBA și schimbarea structurală.  

Astăzi este deschis pentru vizitatori, ca un proiect al Internaționalei Bauausstellung Fürst - 
Pückler -Land (Expoziția Internațională de Mine Fürst - 
Pückler -Land) și este o ancoră a Rutei Europene a 
Patrimoniului Industrial (ERIH). 

Pentru a face acest lucru de înțeles și pentru a transmite 
istoria regională a mineritului în întregime, un centru de vizitatori și informare cu gastronomie 
s-a mutat lângă F60 într-o mașină de atelier modernizată. Același obiectiv este urmărit prin 
conectarea în rețea a F60 cu alte locații de cultură industrială precum centrala de aventură 
Plessa , Biotürmen sau proiectul IBA Louisezum Fabrica de brichete „Ruta Energetică 
Lusatian Industrial Heritage”. 

Treptat, mediul imediat al lui F60 a fost reproiectat: au fost create parcări și o clădire de 
intrare. Un atelier pentru studenți susținut de BTU Cottbus și IBA a dus la idei inovatoare 
pentru proiectarea ulterioară a mediului. Așa a fost creată o scenă în aer liber ca o terasă la 
poalele F60. Vara, în fața unui fundal impresionant au loc diverse evenimente culturale, de la 
festivalul rock până la tehno-spectacol până la spectacolul de operă. Până în 2010, peste 
jumătate de milion de oameni au vizitat F60 - un succes pe care toți cei implicați îl pot 
aștepta împreună. 

În scurt timp, au fost create în jur de 20 de locuri de muncă și două ucenicii. Tinerii lusacieni 
sunt acum instruiți cu vechiul echipament minier pentru comercianții de agrement și turism. 

 

Provocări 

Mina vizitatoare F60, inima unei zone unice de aventură, poate oferi mai mult. În ceea ce 
privește dezvoltarea turistică a zonei, comunitatea Lichterfeld-Schacksdorf și biroul 
Kleine Elster consideră F60 și Lacul Bergheide ca o unitate. În următorii ani va fi creată o 
zonă de agrement (în apropiere), de îndată ce LMBV va acorda eliberarea-lege-miniere. 
Partea municipală ( comunitatea Lichterfeld-Schacksdorf ) a stabilit deja bazele planului. 
Împreună cu IBA și partenerii săi, au fost dezvoltate diverse viziuni și concepte pentru 
proiectul „Floating discovery center Sonne (The Sun)”. 

 

Condiții de activare 

Forțele comune ale reprezentanților administrației locale, factorilor de decizie regionali, 
industrie, știință și cercetare în cadrul „CARTEA LUSAȚIEI” a IBA, Förderverein F60 pentru a 
promova proiectul au fost cheia succesului acestui proces de schimbare structurală legat de 
tranzițiile în regiunile intensive în cărbune. 

 

Referințe și link-uri suplimentare 

https://www.f60.de/en.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Overburden_Conveyor_Bridge_F60 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf9yzHFSGeE 

Figure 4: Light and sound 
installations  

(source: https://www.f60.de/) 

https://www.f60.de/en.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Overburden_Conveyor_Bridge_F60
https://www.youtube.com/watch?v=Wf9yzHFSGeE
https://www.f60.de/
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https://www.open-iba.de/en/geschichte/2000-2010-iba-furst-puckler-land/besucherbergwerk-
f60-lichterfeld/ 

http://www.iba-see2010.de/en/verstehen/projekte/projekt3.html 

https://www.top10berlin.de/en/cat/leisure-258/weekend-trips-brandenburg-2963/visitor-mine-
f60-lichterfeld-4474#1 

 

https://www.open-iba.de/en/geschichte/2000-2010-iba-furst-puckler-land/besucherbergwerk-f60-lichterfeld/
https://www.open-iba.de/en/geschichte/2000-2010-iba-furst-puckler-land/besucherbergwerk-f60-lichterfeld/
http://www.iba-see2010.de/en/verstehen/projekte/projekt3.html
https://www.top10berlin.de/en/cat/leisure-258/weekend-trips-brandenburg-2963/visitor-mine-f60-lichterfeld-4474#1
https://www.top10berlin.de/en/cat/leisure-258/weekend-trips-brandenburg-2963/visitor-mine-f60-lichterfeld-4474#1
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