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WELKOM IN ‘ HET PARK VAN KANALEN EN KASTELEN ’ ! 

Deze nieuwe toeristische gids laat u kennismaken met een dynamische streek : Het Park van 
Kanalen en Kastelen ! 
Will graag ontspannen, wil je verbaasd worden, wil je afleiding, wil je proeven ?
Onze streek wacht op jou met zijn rijk patrimonium ! Dat zal u niet spijten ! U vindt er in het bijzonder, 
in een straal van zo’n vijftien kilometer, 3 sites en een evenement die Unesco Werelderfgoed 
zijn : de Carnaval van Binche, het Belfort van Binche, de 4 hydraulische scheepsliften op het 
historische Centrumkanaal en de mijnsite van Bois-du-Luc.
De Centrumregio bezit een indrukwekkend patrimonium van een grote verscheidenheid: 
industriële archeologie, kunstwerken, folklore, kastelen uit de middeleeuwen en latere tijden, 
parken en groengebieden ! Kom onze regio een of meerdere dagen ontdekken met uw gezin 
of vrienden.
Laat u betoveren door deze mooie regio !

Het Huis voor Toerisme en zijn toeristische partners bieden u originele bezoeken of groepsforfaits 
aan. Dit mag u niet missen: unesco, boottoerisme, industrieel erfgoed, kastelen, musea, 
brouwerij...
Aarzel niet langer en kom met uw groep een dag je onze regio ontdekken !

Het Huis voor Toerisme van het Park van Kanalen en Kastelen

Verantwoordelijke uitgever: Danièle Staquet, Voorzitter
Coördinatie: Philippe Neus, Directeur
Uitvoering: Catherine Lambert - Camille Lefèbvre, Cel Communicatie / Promotie
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Geleide bezoeken op maat...
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Kom op adem… 

Veel plezier… 

1 , 2 of 3 dagen… 

Waar eten…

Verblijf...
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Met de steun van :



Unesco 

WERELD-

ERFGOED

De Dienst voor Toerism van het Park van 
Kanalen en Kastelen en zijn partners bieden 
u geleide tochten om samen met u de 
enorme rijkdom van La Louvière en 
omgeving te delen. Voor klein en groot; te 
voet, per fiets of met de boot; historische, 
artistieke, ludieke of bucolische trajecten: 
hier zult u uw hart kunnen ophalen.
Tijdens uw wandelingen zullen 
beroepsmensen afkomstig uit de streek u 
met de nodige kennis van zaken heel graag 
rondleiden.
Bent u hier met een school of een bedrijf en 
wenst u een educatieve of culturele uitstap 
te organiseren? Bent u hier met een 
vereniging of een groep vrienden en kunt u 
niet weerstaan aan de charme van het Park 
van Kanalen en Kastelen !

Wij nodigen u uit om de toeristische sites te 
selecteren die u interesseren, en wij zullen u 
daarbij helpen, wij zullen u helpen om uw 
traject samen te stellen en om zodoende 
een geleide wandeling op maat te creëren!
 

ONZE TRAJECTEN OP UW MAAT IN LA 
LOUVIÈRE !

Een aantal reeds bestaande geleide tochten:
“Dans met de carnavalsfiguren”: te midden 
van het carnaval van La Louvière. (zie p. 39)
“Een rijke geschiedenis”: ”: een geleid historisch 
bezoek aan het stadscentrum van La 
Louvière.
“Verse lucht nodig?”: een natuurwandeling in 
Strépy- Bracquegnies.
“Het traject van de liften”: geleid bezoek met 
de fiets langs het kanaal van het historisch 
centrum.
“Artistieke afdrukken”: geleid bezoek aan het 
stadscentrum van La Louvière gericht op 
kunst, architectuur en ambacht.
“Spektakelcruises”: geleide tocht aan boord 
van een cruiseschip tijdens het ‘Weekend aan 
het water’.
“Help Loulou”: ludiek geleid bezoek aan het 
stadscentrum (kinderen en families).
“Erfgoed van de UNESCO”: geleid bezoek met 
de fiets langs het kanaal van het historisch 
centrum en van de mijnsite van het 
Bois-du-Luc.

Prijs : 85 €/groep
Groep : Max. 25 pers./groep
Meer informatie : p.51

Aanbod voor groep 

Leer, bewonder, lach. Dans of reis 
doorheen de tijd. Beleef volop alles wat 
verband houdt met cultuur, kleuren en 
natuur. Daag de zwaartekracht uit, ga 
het water op … adem.

Geleide tochten op aanvraag
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Met het Stadhuis, wiens belfort behoort tot de 
lijst met het werelderfsgoed van UNESCO, als 
startpunt, de gids loopt de kasseien van Binche.

Dit is de gelegenheid om de stad te zien in een 
ander licht. En er is veel te ontdekken… De stad 
van de Gille is allereerst een middeleeuwse stad, 
wiens huidige stadsmuren dateren uit de 14de 
eeuw. Deze werden prachtig gerestaureerd en 
omvatten 22 toren. Ze omringen de stad en haar 
rotspunt.

U kunt ook de overblijfselen van het paleis van 
Maria van Hongarije, uitzonderlijke gevels en een 
geschiedenis rijk in ontwikkeling bewonderen.
 

Tijdperk :  Het hele jaar 

Openingsuren : Van maandag tot vrijdag - van 10 
u tot 18u  
Adres : Grand Place, 5 7130 Binche

Website : www.binche.be

RONDLEIDING 
Ontdekt een middeleeuws erfgoed !

Beschrijving : Van het Dienst voor Toerisme, toont 
een gids u de omwallingen, de grondvesten van het 
paleis van Maria van Hongarije  en De Grote Markt 
van Binche.   
Bezoek : FR 
Duur : +/- 1.30 u
Target groups : All publics 
Groepen : Min. 20 pers. > Max 25 pers. 
Tijdperk : Elke dag
Prijs :  3 €/pers.

Het Belfort van Binche

Aanbod voor groep 

Vanaf het Belfort tot de stadsmuren, 
laten we Binche, haar midde-
leeuwse verleiden en overblijfselen 
ontdekken.

In het Park van Kanalen en Kastelen zijn 3 andere sites 
en evenement door UNESCO geclaseerd!

Carnaval van Binche : zie p. 38 

Museum van mijnbouw en duurzame ontwikkeling : zie p. 14

Scheepsliften van het historisch «Canal du Centre»: zie p. 9

 © WBT-BrunoD_Alimonte  © Binche
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Laat u verleiden door de charme van de  4 
eeuwjarige hydraulische scheepsliften op het 
historisch Canal du Centre – opgenomen als 
Werelderfgoed door de UNESCO - elk te maken 
met een verschil van ongeveer 17 meter door een 
enkele bron energie: water.

 

Tijdperk : Van dinsdag t/m zondag, van 03/04 tot 
28/10/2018 
Adres : Vertrek vanaf de Scheepslift van 
Strépy-Thieu – 50 rue Raymond Cordier – 7070 
Thieu.

Website : http://voiesdeau.hainaut.be

HET HISTORISCH CANAL DU CENTRE
Maak een uitzonderlijke boottocht op het historisch 
Canal du Centrer. 

Beschrijving : Vanuit de Kabellift van Strépy-Thieu, 
vaar op een begeleide cruise met het passeren door 
een sluis, een oude hydraulische lift en  beweegbare 
bruggen, gecombineerd met een toeristische trein 
en rondleiding in een machinekamer.
Bezoek : FR, NL, EN, D 
Duur : 2.30 u
Groepen : Max. 100 deelnemers
Prijs (2017): Kinderen (4-12): 7,50 €/pers. 
                    Tieners /Senioren/(60+): 9,50 €/pers. 
                    Volwassenen: 11,50 €/pers.
Tijdperk : Van 3 april t/m 28 oktober 2018 - Van 
dinsdag t/m zondag. – 2 afvaarten : 10u en 14u. 
Opmerkingen  : 
Enkel bezoek aan de machinekamer van scheepslift 
3 met audiogids (2€/pers.). Reservering nodig ! 30 
min. vóór de afvaart zich aan te melden.

ONTDEK IN ÉÉN DAG HET HISTORISCH 
CANAL DU CENTRE EN DE VIER 
HYDRAULISCHE LIFTEN VAN DE 19e EEUW
Huur een boot en vaar met ons op het historisch 
Canal du Centre met het passeren van de 4 
hydraulische liften en de Strépy-Thieu! Een unieke 
excursie met de mogelijkheid van lunch aan boord. 
Afvaart van de Kabellift van Strépy-Thieu.

Van 10 tot 18 uur. Alleen op zondag, op reservatie.
Zich aanmelden 30 min. vóór de boottochten

Het historisch Canal du Centre

Ontdek het historisch Canal du 
Centre gedurende een boottocht !

Aanbod voor groep 

DE 

KANALEN EN 

HUN SCHATTEN
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Gebouwd over meer dan 45 jaar, blijft het 
Hellend Vlak van Ronquières een reusachtig 
kunstwerk dat nog nooit geëvenaard werd. Hier 
zijn een paar duizelingwekkende cijfers: 1432 
meter lang, overbrug van een hoogteverschil van 
68 meter, 2 bakken van 1350 ton, tientallen 
kilometer rails, een toren van 150 meter, … 
Deze prestigieuze getuigenis van de Belgische 
bouwkunde dient van dichtbij bewonderd 
worden.

 

Tijdperk : Van 01/04 t/m 28/10/2018. Behalve 
van 02 tot 05/08 (Ronquières Music Festival).   

Openingsuren : Van 10u tot 19u - Laatste 
toegang om 17u.  
Adres : Route Baccara, 1w -  7090 Ronquières 

Website : http://voiesdeau.hainaut.be

BEZOEK AAN HET HELLEND VLAK VAN 
RONQUIÈRES
Rol op het langste hellend vlak ter wereld!

Beschrijving : Eens je voorbij het loket bent waar je 
kaartjes kan kopen, brengt de panoramische lift jou 
snel tot bij de glazen loopbruggen en de 
informatiebordjes. Het is de ideale plek om het 
verkeer van de boten te observeren en het 
bewegen van de bakken. Aan de ingang van het 
spektakelparcours ‘Een boot, een leven’ krijg je als 
bezoeker een koptelefoon op het hoofd, en kom je zo 
allerhande zaken te weten over de heel bijzondere 
wereld van de binnenschippers. En als je ten slotte 
alsmaar hoger komt en de top van de toren bereikt, 
dan heb je een prachtig uitzicht op de streek en het 
hellend vlak. Bij mooi weer zie je onder andere de 
Leeuw van Waterloo en het Atomium van Brussel.
Audiogids : FR, NL, EN, D
Duur : 2u
Groepen : Max. 100 deelnemers
Prijs (2017): Kinderen (4-12): 3,25 €/pers. 
                    Tieners /Senioren/(60+): 4,75 €/pers. 
                    Volwassenen: 5,75 €/pers.
Opmerkingen : Laatste toegang om 17u

Het Hellend Vlak Van Ronquières

EVENEMENT
Een groots festival met een hedendaagse en 
internationale line up in een unieke omgeving op het 
hellend vlak van Ronquières - 02/08 > 05/08/2018 !

Rol op het langste hellend vlak ter 
wereld!

Aanbod voor groep 

Tijdperk : Van 03/04 t/ml 28/10/2018. Vertrek 
van de boottochten om  12u, 14u of 16u30 
Adres : Vertrek vanaf de Scheepslift van 
Strépy-Thieu – 50, rue Raymond Cordier – 7070 
Thieu

Website : http://voiesdeau.hainaut.be

DE KABELLIFT VAN STRÉPY-THIEU
Probeer een van de grootste Kabelliftent ter wereld! 

Beschrijving : Neem plaats op een boot en vaar door 
de Kabellift van Strépy-Thieu!
Bezoek : FR, NL, EN, D 
Audiogids : FR, NL, EN, D
Duur : 1u
Groepen : Max. 100 persons. 
Prijs (2017) : Kinderen (4-12): 2,25 €/pers. 
                     Tieners /Senioren/(60+): 4,25 €/pers. 
                     Volwassenen: 4,75 €/pers.
Tijdperk : Van april tot einde van oktober / Van 
dinsdag t/m zondag - Vertrek van de boot om 12u, 
14u of 16u30
Opmerkingen : Zich aanmelden 30 minuten vóór het 
vetrek van de boot.

De Kabellift van Strépy-Thieu

VERHUUR VAN ELEKTRISCHE BOOJTES ! 

Zin in een tochtje op het water met familie of 
vrienden? Vanaf de "Cantine des Italiens", vaar 
langzaam op het historisch Canal du Centre, door 
UNESCO als Werelderfgoed opgenomen!

Geopend voor de navigatie in 2002, de kabellift 
van Strépy-Thieu behoort nu tot het  
BUITENgewone Erfgoed!
Zijn uitzonderlijke afmetingen en zijn unieke 
technische prestaties verheffen hem tot de 
grootste scheepslift ter wereld.
Hij meet 117 meter hoog, 130 meter lang en 75 
meter breed. Zo overbrugt hij allen een 
hoogteverschil van 73.15 m. Het zal uw adem 
benemen !
Bezoek de nieuwe tentoonstelling over de 
binnenvaart “Waterwegen van gisteren en 
heden”. Vanaf juli 2018.

 

Aanbod voor groep Probeer de grootste scheepslift ter 
wereld!
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Het museum bezit een merkwaardige 
verzameling faïencestukken die in de 19e en 20e 
eeuw geproduceerd werden in de fabriek Boch 
Keramis, boegbeeld van de Belgische industrie. 
Keramis hecht ook veel waarde aan een 
belangrijke keramiekverzameling van artiesten uit 
de tweede helft van de twintigste eeuw. Hun 
creaties weerspiegelen een uitgebreid en 
onuitgegeven luik van de Belgische kunst. Elk jaar 
verkent Keramis het universum van de keramiek 
door middel tijdelijke tentoonstellingen.
Keramis beschikt over een creatie en 
onderzoeksatelier. De ontdekking en het begrip 
van de technieken leiden tot een andere en 
betere kijk op de oude en moderne 
tentoongestelde werken.

 
Tijdperk  : Gesloten op 01/01, 24, 25, 31/12 en 
tijdens de carnaval van La Louvière (11 > 13/03)

Openingsuren : Geopend van dinsdag tot zondag,  
dinsdag van 9u tot 17u  - Woensdag tot zondag 
van 10u tot 18u  
 
Adres : Place des Fours Bouteilles, 1
7100 La Louvière 

Website : www.keramis.be

DE PERMANENTE COLLECTIES BOCH 

Beschrijving : Geleide bezoeken door de 
permanente collecties Boch. Uitzonderlijke craties, 
afkomstig uit de kunstateliers zoals de vazen van 
Charles Catteau, zijn er te zien naast hedendaagse 
stukken. In de voorraad die voor het publiek 
toegankelijk is, worden onder meer de 
productietechnieken van industriële faience 
aanschouwelijk uitgelegd. 
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : Geleide bezoeken: 1u30 / Ateliers: 1u30
Groepen : Max. : 24 deelnemers. 
Prijs : Geleide bezoeken: 100 € (+ 5 € pp) 
          Senioren (65+) 75 € (+ 5 € pp) 
          Ateliers: 120 €
Reservering : Via edu@keramis.be
           

Keramis, Centrum voor keramiek van 
Federatie Wallonië-Brussel 

Museum, kunsten en creatieruimte 
gewijd aan de keramiek, Keramis 
werd opgericht op de site van de 
oude faïencefabriek Boch Keramis in 
La Louvière.

Aanbod voor groep 

 

MUSEA

MOETEN

ZIEN !
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In de zalen op het gelijkvloers zijn een 60-tal 
bronzen, stenen en marmeren beeldhouwwerken 
samengebracht, naast originele werken in gips en 
tal van tekeningen. Dankzij deze collectie bemerkt 
men de eenheid in het werk van deze kunstenaar, 
waarin de menselijke figuur centraal staat. Het 
museum organiseert tevens een afwisselend 
programma van tijdelijke tentoonstellingen over 
hedendaagse kunst: thematentoonstellingen, 
retrospectieven van kunstenaars,… gericht op 
hedendaagse kunst in combinatie met een 
educatief aanbod voor alle doelgroepen. Omdat 
kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor 
iedereen, biedt het museum aangepaste 
bezoeken voor doelgroepen met een beperking: 
slechthorenden, slechtzienden en mensen met 
een mentale beperking, ... en dit door middel van 
multizintuiglijke trajecten, animatie met tekens en 
aangepaste pedagogische activiteiten.

Tijdperk : Het hele jaar behalve op 01/01, 11/03, 
12/03 en 25/12.

Openingsuren : Dinsdag tot vrijdag: van 11u tot 17u
/ Weekend van 14u tot 18u 
Adres : Place Communale, 21  7100 La Louvière

Website : www.ianchelevici.be

BEELDEN EN TEKENINGEN VAN IDEL 
IANCHELEVICI: PERMANENTE COLLECTIE
Rondleiding in de permanente collecties.

Beschrijving : Bezoek de permanente collectie van het 
museum gewijd aan de kunstenaar Idel Ianchelevici 
van Roemeense afkomst, auteur van monumenten Le 
Plongeur (Luik), Le Résistant (Nationaal Gedenkteken 
van het Fort van Breendonk), L'Appel (La Louvière). 
Bronzen beelden, originele gipsbeelden en marmer en 
steen (“taille directe”). 
Bezoek : FR, NL, gebarentaal, gezichtsstoornissen 
Audiogids : FR / NL

NUANCES D'ACIER 
Nuances d’acier (Staalsoorten) is een systeem om de 
staalsoorten die in de staalindustrie gebruikt worden 
aan te duiden.

Beschrijving : De industriële activiteit krijgt nu echter 
een artistieke invulling. In het kader van de 150e 
verjaardag van de stad La Louvière worden zes 
beeldende kunstenaars en artiestencollectieven 
uitgenodigd om de site van de oude Gustave 
Boël-fabrieken onveilig te maken.
Het bedrijf, dat vandaag NLMK heet, nodigt hen uit om 
de onbekende wereld van de warmwalserij binnen te 
stappen. Naast de erfgoedkunst afkomstig uit de 
collecties van de stad La Louvière en de provincie 
Henegouwen, proberen de werken de alchemie te 
vatten die in dit kloppende hart van de staalindustrie 
voortleeft. Elk werk onthult een industriële realiteit, 
zowel dichtbij als veraf, concreet of gefantaseerd, om 
de geschiedenis van een stad te tonen en de 
toekomst ervan beter te voorspellen.
Met Claire Ducène, Libert+Suarez, Helga Dejaegher, 
Camille Nicolle, Marine Balthazar, Stéphanie Roland, 
Barbara Geraci, Terence Louage, François Martig, ...
Bezoek : FR
Tijdperk : 25/05 > 26/08/2018

VOOR ALLE TENTOONSTELLINGEN :
Groups : Max. 25 persons. 
Price : 50 €/group + 1,5 €/pers.

Aanbod voor groep
Dit museum is ondergebracht in het 
vroegere justitiepaleis en is gewijd aan 
de Roemeense beeldhouwer Idel 
Ianchelevici (1909-1994). 

MILL (Ianchelevici Museum)

Geklasseerd als werelderfgoed van de UNESCO, 
is de site van Bois-du-Luc een opmerkelijk 
voorbeeld van een arbeidersdorp. In zijn 
oorspronkelijke staat behouden, is het vandaag 
nog van een verbijsterende authenticiteit. 
Industriële en sociale infrastructuur getuigen van 
hoe het werk en het dagelijkse leven verliepen in 
een maatschappij die gekenmerkt is door drie 
eeuwen van bestaan (1685-1973). Deze 
microkosmos stond onder toezicht van de 
Directeur: perfecte illustratie van het 
paternalisme.
Bois-du-Luc bezoeken, is je onderdompelen in 
een tijdperk zowel moeizaam als rijk op het 
gebied van technologische innovatie, die in de 19e 
eeuw van België de tweede wereldmacht heeft 
gemaakt.

 
Tijdperk : Het hele jaar door op afspraak 
(wekelijkse sluiting: maandag, behalve op 
feestdagen)   

Openingsuren : 
01/05 > 31/10
Van dinsdag tot vrijdag : van 10u tot 17u/laatste 
rondleiding om 15u30/Week-ends an vakantie : 
van 10u tot 18u/Laatste rondleiding om 16u30
01/11 > 30/04
Van dinsdag tot vrijdag : van 10u tot 17u/laatste 
rondleiding om 15u30/Week-ends an vakantie : 
van 10u tot 17u/Laatste rondleiding om 15u30  
Adres : Rue Saint-Patrice, 2b 
7110 La Louvière  

Website : www.boisduluc.com

TRADITIONELE RONDLEIDING
Dompel u onder in de sfeer van een arbeidersdorp 
dat, geïsoleerd van de buitenwereld, onder toezicht 
van de macht stond.

Beschrijving : Geleid bezoek van anderhalf tot twee 
uur met inbegrip van bezoek aan de kantoren, de 
put en de modelwoning.  
Bezoek : FR, NL, EN, IT
Duur : Min 1u30 – max 2u30
Groepen : Max. : 25  deelnemers. 
Prijs : 6 €/pers + 60 €/groep (10 > 25 pers./ 2u) – 
Scholen : 5 €

BOËL – FABRIEK IN DE STAD

Beschrijving : De tentoonstelling wil de 150-jarige 
relatie tussen de stad La Louvière en een van haar 
industriële pronkstukken, Usines Boël, in beeld 
brengen. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van de stad zullen we de nauwe banden die de 
onderneming met La Louvière onderhield, belichten 
via 4 ontwikkelingsassen: de geschiedenis, 
werknemers, stad en toekomst.
La Louvière is inderdaad ontstaan door en voor de 
industrieën die zich er vanaf 1840 vestigen. De 
omgeving is bijzonder geschikt voor bedrijven dankzij 
de nabijheid van zijtakken van het kanaal 
Charleroi-Brussel en van spoorlijnen. Bovendien 
doorsnijdt een wegennet het gebied. Usines Gustave 
Boël is een van de fabrieken die in grote mate 
hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de stad 
La Louvière. Bois-du-Luc leent zich dan ook goed 
voor een presentatie van haar geschiedenis, de 
levensloop van haar arbeiders en haar toekomst.
Bezoek : FR, NL
Duur : 1u30
Groepen : Max. : 25 deelnemers.
Tijdperk : 25 mei > 31 oktober 2018
Prijs : 6 €/pers. + 60 €/groep (10 > 25 pers. / 1u30)

Museum van mijnbouw en duurzame ontwikkeling

Bois-du-Luc, unieke volledige 
mijnbouwsite en iconisch voor  de 
paternalistische stedenbouw.

Aanbod voor groep 

 © G. Focant
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Koninklijk Museum van Mariemont     

Cultuur en natuur gaan hand in hand 
in Mariemont!

Het Domein van Mariemont is een Engels 
landschapspark van 45 hectaren met een van de 
mooiste arboreta van België en de ruïnes van het 
paleis van Karel van Lotharingen. In het hart van 
dit Park vindt u het museum zelf met honderden 
werken uit Egypte, Griekenland en Rome, Chinese 
antiquiteiten, verzamelingen uit Japan, Korea en 
Vietnam, archeologische en historische 
verzamelingen. 
In het kort is Mariemont een indrukwekkende 
plaats van dialoog tussen kunst, cultuur en natuur 
met unieke verzamelingen uit Oost en West, 
verleden en heden, fauna en flora.

  

SCHATTEN VAN MARIEMONT 
Voorstelling van de pronkstukken van de 
verschillende collecties.

Beschrijving : Na een rondleiding in de afdeling 
“Geschiedenis van Mariemont” ontdekken we de 
pronkstukken van de verschillende collecties in het 
Museum: Egypte, Griekenland, Rome, Verre-Oosten, 
Gallo-Romeinen en Doorniks porselein. De leidraad 
van de rondleiding: onze voorkeur !      
Bezoek : FR, EN, NL 
Audiogids : EN
Duur : 1u30 > 2u
Groepen : Max. 25 deelnemers/groep - maximum 2 
groepen samen 
Prijs : 
Groep volwassenen: 100 € (rondleiding) + 4 €/pers. 
Groep senioren: 75 € (rondleiding) + 2,5 €/pers.
Schoolgroep: 75 € (rondleiding) + 1 €/pers.
Tijdperk : Het hele jaar  
Opmerkingen : Thematische dag in Mariemont op 
aanvraag !

Tijdperk : Het hele jaar behalve op 25/12 en 31/12 

Openingsuren : Elke dag behalve op maandagen 
die geen feestdagen zijn - Vanaf oktober t/m 
maart van 10 tot 17u - Vanaf april t/m september 
van 10 tot 18u 
Adres : Chaussée de Mariemont 100 – 7140 
Morlanwelz.

Website : www.musee-mariemont.be

Aanbod voor groep 

Het Centrum voor grafische kunst, dat op 40 
minuten rijden van Brussel verwijderd is, is een 
polyvalente ontmoetings, creatie en 
onderzoeksplaats die aan de hedendaagse 
prenten gewijd is. Haar verbazingwekkende 
collectie van 12.500 werken van 1.640 Belgische 
en buitenlandse kunstenaars getuigt van de 
rijkdom van de moderne en hedendaagse kunst 
vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw. 
Dankzij een documentatiecentrum, een 
graveeratelier en een conferentie en 
projectiezaal zijn de verschillende facetten van 
de drukkunst voor alle soorten publiek 
toegankelijk.
Liefhebbers,verzamelaars, studenten, gezinnen…; 
elk soort publiek kan een initiatie tot de 
graveerkunst volgen aan de hand van originele 
activiteiten die in nauwe samenwerking met de 
kunstenaars uitgedacht werden.
Voor elke tentoonstelling is er een actief bezoek, 
een spelparcours en een creatief atelier naar 
keuze ! Het team van de bemiddelingsdienst van
het Centrum voor grafische kunst verwelkomt alle
soorten publiek en begeleidt hen stap voor stap,
zodat ze de geheimen en de pracht van de 
drukkunst kunnen ontdekken.

 Tijdperk : Geopend tijdens tentoonstellingen   

Openingsuren : Dinsdag tot zondag: van 10u tot
18u
 
Adres : Rue des Amours, 10 – 7100 La Louvière   

Website : www.centredelagravure.be 

DAMIEN DEROUBAIX- HIER VLOEKT MEN 
NIET 
De tentoonstelling bevat een honderd prenten van 
Damien Deroubaix, evenals werken uit de collectie en 
historische gravures van Dürer, Ensor, Picasso ... die de 
kunstenaar hebben gemarkeerd.

Tijdperk : 02/12/2017 > 25/03/2018

FRANÇOISE PETROVITCH - À VIF
Françoise Petrovitch stelt een raadselachtig heelal 
voor, waar kinderachtige beelden plaats geven aan 
vreemde figuren tussen mannelijk en vrouwelijk, man en 
dier.

Tijdperk : 21/04/2018 > 09/09/2018

VOOR ELKE TENTOONSTELLING : 
Audiogids : FR, NL, EN, Polish 
Duur :  1u > 1u30
Groepen :  Max 25 deelnemers
Prijs :  Volwassenen (min 10 > 25 pers.) : 5 €/pers.

 

 

Aanbod voor groep

Het Centrum voor Graphische Kunst en het gedrukte Beeld

Het Centrum voor grafische kunst is 
een museum dat gewijd is aan de 
drukkunst, een unieke collectie, 
originele tentoonstellingen en een 
educatief aanbod met vele facetten. 
Het is een mooie ruimte die in 2011 
gerenoveerd en uitgebreid werd. 

17
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International Museum van het Carnaval en het Masker
  

Hebt u zin om op wereldreis te gaan?

Het internationaal Museum van het Carnaval en 
het Masker nodigt u uit tot een boeiende 
ontdekkingstocht door de feesten en rites van de 
gehele wereld. Reis van de winterfeesten in 
Europa tot de gemaskerde ceremoniën van 
Latijns-Amerika en Noord-Amerika, van de 
mysterieuze maskers van Afrika tot de 
fascinerende tradities van Azië en Oceanië en 
maak kennis met het universaliteit en het 
menigvuldige gebruik van het masker. Het 
museum presenteert honderden maskers en 
vermommingen - en ongelofelijk spectrum van 
vormen en materialen.
Ontdek ook vanaf januari het splinternieuwe 
Interpretatiecentrum gewijd aan het carnaval 
van Binche en dompel je onder in de wereld van 
de « Binchois ».

Tijdperk :  Het hele jaar behalve op 14/02, 01/11 en 
van  24/12 tot 01/01

Openingsuren : Dinsdag tot vrijdag: van 9u30 tot 
17u / Weekend van 10u30 tot 17u.  
Adres : Rue Saint-Moustier 10,  7130 Binche

Website : www.museedumasque.be

HET CARNAVAL VAN BINCHE ZOALS U HET NOG NOOIT 
GEZIEN HEBT !

Beschrijving : Ontdek de wereld van het carnaval van Binche ! 
Maak kennis mit zijn geschiedenis en leef gedurende uw bezoek 
op het ritme van de carnavalsstad.
Beschrijving : Rondleiding door de nieuwe vaste tentoonstelling 
gewijd aan het carnaval van Binche. Het nieuwe parcours toont 
niet alleen de mooiste stukken uit de collectie over het carnaval 
van Binche maar ook nog nooit eerder tentoongesteld 
archiefmateriaal. Het geeft de bezoeker de gelegenheid om aan 
de hand van exclusieve getuigenissen het verloop van een jaar in 
Binche mee te beleven.
Bezoek :  FR, EN, NL, IT, ES, D
Audiogids :  FR, EN, NL

LEREN GODEN, HOUTEN HELDEN 
Ontdek Indonesië aan de hand van zijn masker en 
poppentheater. 

Beschrijving : Deze tentoonstelling die in het kader van het 
Europalia festival 2017 plaasts vindt toont de culturele rijkdom 
van de Indonesische archipel aan de hand van zijn 
theaterpraktijken. Van het Wayang Kulit schaduwtheater tot het 
Wayang Golek poppentheater via de gemaskerde dansen geeft 
het parcours de gelegenheid om met deze complexe 
theatercultuur kennis te maken, een ingewikkelde combinatie uit 
reinterpretaties, adapties en creaties die nauw verweven zijn 
met de verschillende hindoeïstische, boeddhistische, islamische 
en Europese invloeden. 
Bezoek : FR, EN, NL, IT, ES, D 
Tijdperk : 10/11/2017 > 11/03/2018

HET CARNAVAL VAN CAYENNE
Ontdek het carnaval van Cayenne in Frans-Guyana en de 
invloeden van de Europese carnavals op die van de coloniën. 

Beschrijving : Deze tentoonstelling zet de Europese invloeden in 
de kijker die men in het carnaval van Cayenne kan vinden 
doordat ze kostuums uit de twee tradities tegenover elkaar 
stelt. De expositie zal geluidsinstallaties bevatten die het voor de 
bezoeker mogelijk maken zich onder te dompelen in deze 
betoverende wereld. 
Bezoek : FR, EN, NL, IT, ES, D 
Tijdperk : Van Juni 2018 tot Januari 2019

VOOR ELKE TENTOONSTELLING : 
Duur : +/- 1u30
Groepen : Max. 25 deelnemers
Prijs : 
Kinderen: 25 €/groep + 3 €/pers. (toegang) 
Volwassenen : 35 €/groep + 7 €/pers. (toegang)

Aanbod voor groep 

Aanbod voor groep 

MASKERS VAN DE HELE WERELD
Ontdek de universaliteit van het masker en zijn 
gebruik op de vijf continenten.

Beschrijving : Geleide bezoek aan the vaste 
tentoonstelling.
Bezoek : FR, EN, NL, IT, ES, D 
Audiogids : FR, EN, NL
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Domein van het kasteel van Seneffe  

Leef de 18e eeuw op het Domein van 
Seneffe in groep!

Naar een 18de eeuws domein komen, betekent 
dat u deel hebt aan een geschiedenis: die van de 
eeuw van de Verlichting. Met zijn kasteel met 
neoklassieke architectuur, dat werd omgevormd 
tot Museum voor Zilversmeedkunst van de 
Federatie Wallonië-Brussel en tot 
tentoonstellingsplek. En met zijn park en tuinen, 
prachtige groene pareltjes die verschillende 
sferen uitademen. In de zomermaanden vinden 
hier tentoonstellingen over hedendaagse kunst 
plaats. En mis vooral de afspraak met de 
Publieksdienst niet, want die biedt u ontelbare 
mogelijkheden om bezoeken te organiseren die 
aan al uw verwachtingen beantwoorden.
  

Tijdperk :  Het hele jaar behalve op 01/01, 24/12, 
25/12 en 31/12

Openingsuren : Dinsdag tot zondag: van 10u tot 
18u behalve op maandag, tenzij dit een feestdag 
is.  
Adres : Rue Lucien Plasman, 7-9, 7180 Seneffe

Website : www.chateaudeseneffe.be

« PASSIEBEZOEKEN »
Ontdek verschillende facetten van het leven in de 
18de eeuw.

Beschrijving : Rondleiding van één uur van de 
permanente of tijdelijke tentoonstelling (in het 
museum of het park). 
Bezoek : FR, NL, EN, IT, ES
Duur : 1u
Groepen : Max. 20 deelnemers/groep .
Prijs : Volwassenen: 55 €/groep + 4 €/pers. – 
Senioren / jonger dan 12j: 55 €/groep + 3 €/pers. - 
en personen met beperkte mobiliteit gratis.
Tijdperk : Elke dag van 10u tot 18u behalve op 
maandag, tenzij dit een feestdag is.

BIJZONDERE BEZOEKEN
Chocolade of verleiding zoals in de 18de eeuw, laat u 
verleiden door een bezoek gevolgd door een atelier.

Beschrijving  : Rondleiding van het museum (1 uur) en 
atelier over chocolade of verleiding (0u30). 
Reservatie noodzakelijk (ten laatste 2 weken voor 
het bezoek).  
Bezoek  :  FR, EN, NL, IT, ES 
Duur : 1u30
Groepen : Max. 20 deelnemers/groep .
Prijs : Rondleiding + atelier: 85,00 €/groep + toegang 
tot het museum (4,00 € pp  / 3,00 € pp senioren / 
jonger dan 12j) en personen met beperkte mobiliteit 
gratis.
Tijdperk : Elke dag van 10u tot 18u behalve op 
maandag, tenzij dit een feestdag is 

BEZOEKEN OP MAAT
Een bezoek die uw verzoeken en uw verwachtingen 
combineert.

Beschrijving : Bezoek(en) en/of atelier(s), 
proeverijsalon … (duur af te spreken). Bestek op 
aanvraag.   
Bezoek  :  FR, EN, NL, IT, ES 
Duur : Op aanvraag 
Groepen : Max. 10 deelnemers/groep.
Prijs : Op aanvraag
Tijdperk : Elke dag van 10u tot 18u behalve op 
maandag, tenzij dit een feestdag is.
Opmerkingen : Mogelijkheid om een volledig dag te 
vullen : rondeleiding(en) met of zonder atelier(s), 
atelier leer uw zilverwerk poetsen, reservatie 
maaltijden, reservatie proeverijsalon « Saveurs des 
Lumières»,wandel ing(en),vertelwandel ingen, 
wandelingen in de natuur, …  

Reservatie noodzakelijk (ten laatste 2 weken voor het bezoek). 
Aanbevolen om aanwezig te zijn 15 minuten voor de aanvang van de 
rondleiding (afstand parking-museum, het aantrekken van de 
verplichte sloefjes in het museum, vestiaire

Aanbod voor groep 

KASTELEN



Kasteel van Louvignies

Het kasteeldomein, dat eigendom was van de 
familie Villegas de Saint-Pierre onderging een 
uitgebreide en lange transformatie en 
heropbouw in de 19de eeuw, vooral tussen 1878 
en 1885, door de architect Désiré Limbourg en 
de landschapsarchitect Louis Fuchs.

Het pand werd omgevormd tot een gastvrij 
kasteel dat het ecclectisme uit die tijd 
weerspiegelt: een combinatie van verschillende 
stijlen, maar met behoud van delen van vroegere 
bouwperiodes. De binnenhuisdecoratie, het 
meubilair en de voorwerpen bleven zijn gebleven 
en maken van het geheel een voorbeeld van de 
Belle Epoque.

 

Tijdperk : Het hele jaar

Openingsuren : Op aanvraag. 
Adres : Rue de Villegas, 1  
7063 Chaussée-Notre-Dame - Louvignies

Website : www.chateau-louvignies.be

BEZOEK HET KASTEEL VAN LOUVIGNIES
Ontdek verschillende facetten van het leven in de 
19de eeuw. 

Beschrijving : Uw bezoek doorheen het kasteel is 
indrukwekkend: het witte salon, gespreksruimte voor 
de dames, de eetkamer met de indrukwekkende 
haard op de benedenverdieping, de kamers boven, 
de keukens in de kelder met het grote kookvuur of de 
strijkkamer...
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : 1u30
Groepen : Max. 25 deelnemers/groep 
Prijs : 8 €/pers. + 35 € voor gids.
Open : Gans het jaar mits afspraak op voorhand

Het kasteel van Louvignies 
verwelkomt je te midden van de 
Henegouwse velden, op enkele 
kilometers van Soignies in de 
provincie Henegouwen.

Aanbod voor groep 
LOCALE 

PRODUKTEN
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Brouwerij St-Feuillien
    

144 jaar passie en vakmanschap…

De St-Feuillien brouwerij is in 1873 gesticht door 
Stéphanie Friart. In 1920 werd de fabricatie 
overgeplaatst naar de meer moderne 
gebouwen, waar de hedendaagse installaties 
nog steeds staan. Deze gebouwen dateren uit 
1893 maar hebben de laatste jaren voortdurend 
restauratie ondergaan. Op deze manier wordt 
de vernieuwing van een industriel vermogen uit 
de 19e eeuw verbonden met modernisatie van 
de uitrusting. Reeds de vijfde generatie van het 
Friart gezin gaat door met de fabricatie van van 
vele soorten bieren, waaronder de St-Feuillien 
en de Grisette.

Tijdperk :  Het hele jaar 

Openingsuren : 7/7 op reservaring  
Adres : Rue d’Houdeng, 20. 7070 Le Roeulx.

Website : www.st-feuillien.com

BEZOEK BROUWERIJ ST-FEUILLIEN
Rondleiding en proeverij.

Beschrijving : Bezoek van de installaties en proeverij 
bieren.
Bezoek : FR, EN, NL, D 
Duur : 2u
Groepen : Max. 80 deelnemers/groep.
Prijs : Rondleiding en twee proeverijen: 7 €/pers. 
Tijdperk : Elke dag van 10u tot 18u behalve op 
maandag, tenzij dit een feestdag is.

 

Aanbod voor groep 

PATRIMONIUM
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De steengroeve
Werklieden die beneden in de put aan de slag zijn 
en die reusachtige mechanische monsters 
hanteren, terwijl de motoren loeien en de 
kettingen, die de enorme blokken optillen, 
kletteren, bieden een overweldigende aanblik  

Het documentatiecentrum van de Blauwe 
hardsteen
Het documentatiecentrum van de Blauwe 
hardsteen is gelegen nabij de kapittelkerk en 
herbergt een verzameling van mineralen en 
fossielen. De bezoekers krijgen zo de gelegenheid 
kennis te maken met het oergesteente waarvan 
de vorming tot 345 miljoen jaar terugloopt.

 

Tijdperk : Gans het jaar mits afspraak op het VVV 
bureel van Zinnik/Soignies (WE van 14u tot 18u 
van Pinksteren tot de Open deurdagen.  
Úfspraak verplichtend.   

Openingsuren : Dienst voor toerisme (VVV) van 
Soignies/Zinnik : van dinsdag tot vrijdag: 8u30 - 
12u en van 13u30 - 16u15 // weekend: 14u – 18u 
(van juni tot september).

Adres : Rue du Lombard, 2 
7060 Soignies 

Website : www.soignies.be

GELEID BEZOEK VAN EEN STEENGROEVE IN WERKING

Beschrijving : Een enig industrieel erfdeel, absoluut te 
ontdekken
Afspraak op de parking van de steengroeve. Bezoek aan de 
installaties van de steengroeve in werking, vergezeld van een 
gids, en dan terug naar het startpunt.
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : +/- 2u
Groepen : Max. 20 deelnemers/groep 
Prijs : 4 €/pers.  (60 €/groep < 15 deelnemers)
Tijdperk : Open gans het jaar, behalve WE en werkdagen 
tijdens het verlof in de bouwsector)

GELEID BEZOEK VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM 
VAN DE BLAUWE HARDSTEEN

Beschrijving : Bezoek aan de loods van de steenhouwer, aan 
het museum waar de geologische fossielen en de mineralen 
ondergebracht werden, en aan het werktuigenmuseum.
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : +/- 1u
Groepen : Max. 20 deelnemers/groep 
Prijs : 2,50 €/pers. (38 €/groep < 15 deelnemers)

RONDLEIDINGEN TE VOET 

Om U op een aangename manier het civiele patrimonium van 
Zinnik te ontdekken stelt het VVV bureel van Zinnik twee 
rondleidingen voor. 1u.30' – 2u. ontdekking van de gevels met 
jaartallen.
Dank zij de sporen, dikwijls aanwezig in de stenen, is het mogelijk 
de verschillende etappes van de geschiedenis en van de civiele 
architectuur te ontdekken.  

Zinnik en de blauwe hardsteen 
Deze rondleiding van min of meer 4 km. doet U het gebruik van 
de blauwe hardsteen , de fierheid van Zinnik, ontdekken. Ze laat 
U toe de oneindig vele kleine en gelangrijke schatten van de stad 
waarderen.

De blauwe hardsteen van Soignies / Zinnik
De steengroeven, het documentatie centrum en rondleidingen te voet

Een enig industrieel erfdeel, 
absoluut te ontdekken!

Aanbod voor groep 

De collegiale kerk van Soignies is een wezenlijke 
mijlpaal in de geschiedenis van de architectuur in 
België. Begonnen rond het jaar duizend, huldigt ze 
de grote romaanse architectuur in die zich in het 
westelijke deel van ons land onder 
Angelsaksische invloed ontwikkelt. In de 17de 
eeuw wordt de kapittelkerk verfraaid met 
barokke ornamenten. De collegiale was de zetel 
van een invloedrijke gemeenschap van 
kanunniken tot op het einde van de 18 de eeuw 
en ook een bedevaartskerk gewijd aan de Heilige 
Vincentius, de patroonheilige van de stad, wiens 
verering nog steeds levendig is.

Het Kapittelmuseum is een ruimte die nauw 
verbonden is met de collegiale kerk. Het bevindt 
zich in een arm van de kloostergang onder een 
zichtbaar gebinte, van grote esthetische kracht, 
en in de voormalige administratieve gebouwen 
van de kanunniken. Hier herleven kostbare 
religieuze kunstvoorwerpen uit de 11de tot de 18 
de eeuw: sommige roepen de oorsprong van de 
stad op dankzij de geschiedenis van Sint 
Vincentius, andere leiden ons tot een beter 
begrip van de mentaliteiten en het volksgeloof 
van vroeger. Ze nodigen ons ook uit het werk van 
de Bergense goudsmeden, van de beeldsnijders 
en van de handborduursters met gouddraad of 
met gekleurde zijde te bewonderen.

Tijdperk :  Het hele jaar    
Openingsuren : Elke dag van 8u tot 17u/18u 
(winter/ zomer)   
Adres : Grand’Place - 7060 Soignies  

Website : www.collegialesaintvincent.be - 
www.collegiale-soignies.be

DE SINT-VINCENTIUSCOLLEGIALE KERK
Een uitzonderlijke getuigenis van de romaanse kunst

Beschrijving : Rondleidingen het hele jaar door op 
aanvraag, in de namiddag.
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : 1u15 – 1u30
Groepen : 25 > 30 deelnemers/groep 
Prijs : 40 €/groep
Tijdperk : Elke dag, van 8u tot 17u/18u 
(winter/zomer), gedeeltelijke toegang voor het vrije 
bezoek (behalve tijdens de kerkdiensten) / 
Rondleidingen het hele jaar door op aanvraag, in de 
namiddag 

HET KAPPITELMUSEUM, SCHAAT VAN DE 
ROMAANSE COLLEGIALEKERK VAN 
SOIGNIES

Bezoek : FR, NL, EN
Duur : 45 min.
Groepen : 20 > 25 deelnemers/groep 
Prijs : Rondleidingen : 1 €/pers + 30 €/groep
Tijdperk : Rondleidingen het hele jaar door op 
aanvraag, in de namiddag 

De Sint-Vincentiusollegialekerk / Het Kappitelmuseum

De Sint-Vincentiusollegialekerk, een 
uitzonderlijke getuigenis van de 
romaanse kunst

Aanbod voor groep 

 © Guy FOCANT, SPW/Département Patrimoine
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De abdij werd in 1125 gesticht en ligt op het 
grondgebied van Estinnes dichtbij Binche (5km).
De moerassige karakter van de grond dwong de 
eerste religieuzen drie keer te verhuizen. 
Vandaag komen we in een grote tuin aan, die op 
de 19de eeuw het Hof van Eer verving. Binnen 
vindt men de Trap van Eer, het klooster, de 
refter, de oude keuken, de kapittelzaal en de 
basiliek. Als de tijd het toelaat kan men ook de 
opgravingen van de tweede abdijkerk gaan 
bewonderen. Die was van gotische architectuur.
Weekeinde: Van april tot september van 14.00 
tot 20.30
Opening van de molen: Bezoek, cafering, bar, …

 

Tijdperk : Het hele jaar    
Openingsuren : Op afsprak maar na 15u30    
Adres : Rue Grégoire Jurion, 22 
 1720 Vellereilles-les-Brayeux (Estinnes)

Website :  
http://www.bonne-esperance.be/abbaye.html

ABDIJ ONZE LIEVE-VROUW VAN GOOD-
HOOP
Bezoek van de abdij site.

Beschrijving : Rondleidingen het hele jaar door op 
aanvraag, in de namiddag.
Bezoek : FR, NL
Duur : 1u30
Groepen : 50 deelnemers/groep 
Prijs : 5 €/pers.

Abdij onze Lieve-Vrouw van Good-Hoop

Aanbod voor groep 

Geleide bezoeken op maat...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

Kom op adem… 

Veel plezier… 

1 , 2 of 3 dagen… 

Waar eten…

Verblijf...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 
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Het Huis voor Toerisme biedt 
iedereen een brede waaier van 
ontdekkingstochten om de streek te 
voet of per fiets te verkennen. Er 
werden wandelpaden uitgestippeld 
en bewegwijzerd. Op deze tochten 
komt u bezienswaardigheden van 
het patrimonium.

Het Huis voor Toerisme biedt iedereen een brede 
waaier van ontdekkingstochten om de streek te 
voet of per fiets te verkennen. Er werden 
wandelpaden uitgestippeld en bewegwijzerd.
Op deze tochten komt u bezienswaardigheden 
van het patrimonium tegen vier uniek zijn in de 
wereld: het Belfort van Binche, Carnaval van 
Binche, het Historisch Centrumkanaal en zijn 
hydraulische scheepsliften en de mijnsite van 
Bois-du-Luc en zijn beroemde vierhoek van 
woningen die door de UNESCO tot werelderfgoed 
werden uitgeroepen, de reusachtige lift van 
Strépy-Thieu, … Door zijn ligging aan de uiterste 
grens van het kanaal Brussel-Charleroi kunt u van 
hieruit ook uitstappen maken naar Seneffe en 
haar prachtige kasteel, naar het Park van 
Mariemont of naar Ronquières dat beroemd is 
voor haar Hellend Vlak. Het Huis voor Toerisme 
beschikt over ruim 80 fietsen.

Voor individuele verhuur : 
2 € per uur 
6 € voor 4 uur 
8 € voor een hele dag 
14 € voor een weekend
Er zal een waarborg van 20 € per fiets gevraagd 
worden evenals een verplicht identiteitsbewijs.

Voor groepen (vanaf 10 fietsen) :
6 € voor een hele dag
Er zal een waarborg van 20 € per fiets gevraagd 
worden evenals een verplicht identiteitsbewijs.

Reservatie  :
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux
Place Mansart, 21/22 - 7100 La Louvière
Tel. : ++32 (0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be  
www.parcdescanauxetchateaux.be

Op de fiets door het Park van Kanalen en Kastelen

Waar ?

Een fiets huren ?  
Het Huis voor Toerisme beschikt over 80 
fietsen.  Voor meer inlichtingen over onze 
huurpunten, contacteer het Huis voor Toerism ! 
(zie p 51)

Hainaut Rando is een cel van de Toeristische 
Federatie van de Provincie Henegouwen, in 
franstalig belgië.
Zij zorgt voor de ontwikkeling van henegouwen als 
vakantiebestemming dankzij thematisch sterke 
routes (Unesco, napoléon, van gogh,…) en routes 
met niet te missen toeristische en culturele 
bezienswaardigheden. Sinds maart 2015, zijn 
onze routes beschikbaar op de website 
hainauttourisme.be onder het tabblad « Itinéraire 
thématique» en/of via het portaal : 
http://hainaut-rando.cirkwi.com/.

Information  : 
Toerisme Henegouwen / Cel HAINAUT RANDO
31 Rue des Clercs - 7000 Bergen

Website : info.rando@hainaut.be
www.facebook.com/HainautRando

Hainaut Rando : De routes en mobiele tools van Toerisme 
Henegouwen/Rando !

DE APP 
Sinds maart 2015 is de app Hainaut 
Rando (Cirkwi) beschikbaar op Google 
Play en iTunes. Met deze mobiele 
applicatie vindt u onze routes en ze 
gidst u op de routes gekozen door het 
team van Hainaut Rando. Dankzij de 
geolocalisatie op uw smartphone kunt 
u deze app gebruiken zonder Wifi- of 
3G/4Gverbinding.
U kunt vooraf alle informatie (kaarten, 
teksten, foto’s, audio, video’s,...) over de 
routes die u interesseren, downloaden 
op uw smartphone of tablet.

 © Hainaut Rando
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WAT GEDACHT VAN DRIE TRAJECTEN DIE U LATEN 
KENNISMAKEN MET DE CENTRUMSTREEK EN DE MUSEA.  DRIE 
TRAJECTEN? DRIE IDEEËN OM NATUUR- EN 
CULTUURUITSTAPPEN TE DOEN MET HET GEZIN OF MET 
VRIENDEN! 

LA "GRANDE BOUCLE"  (zie p 33)

«La Grande Boucle» laat u kennismaken met twee sites 
die behoren tot het Unesco-werelderfgoed: de 
hydraulische liften van het Historisch Centrumkanaal en 
de mijnsite van het Bois-du-Luc, maar ook met bijzondere 
plekker van La Louvière zoals de Ferme Delsamme, het 
natuurreservaat van de vijvers van Strépy, met musea, 
de monumenten van de Cité des Loups! «La Grande 
Boucle» is een bucolisch en dynamisch traject in een 
prachtig decor … En verbazingwekkend! Er worden twee 
trajecten aangeboden: een lange versie: 21,5 km en een 
korte versie: 14,5 km. 

ER WERDEN VOOR U 4 NIEUWE TRAJECTEN  
GECREËERD !

Het is mogelijk om deze cruise te combineren met een trajecten op 
het historisch Centrumkanaal.

TRAJECT SENEFFE-MARIEMONT (zie p 34)

Laat u kennismaken met twee sites die behoren : het 
Kasteel van Seneffe en  de Koninklijke Museum van 
Mariemont. Het Kasteel van Seneffe nodigt u uit om de 
permanente collectie zilversmeedkunst van de Federatie 
Wallonië-Brussel te komen ontdekken. Daarbij zult u een 
beroep moeten doen op al uw zintuigen en uw emoties de 
vrije loop moeten laten. «Praal en intimiteit» dompelt u 
helemaal onder in de sfeer van de 18de eeuw.
Koninklijk Museum Van Mariemont, in het hart van een 
prachtig park, een verbazend museum waar China en 
Japan naast Egypte, Griekenland en Rome worden 
voorgesteld; waar ook het verleden van Henegouwen aan 
de eer is met een verzameling die zich uitspreid vanaf de 
prehistorie tot de twintigste eeuw (Gallo-Romeinen, 
Merovingers…) en zo de weg wijst naar de mooiste 
verzameling Doorniks porselein ter wereld.

TRAJECT PÔLE MUSÉAL LOUVIÉROIS (zie p 35)

Traject van 14,5 km aan de ontdekking van het platform 
van de musea van La Louvière.

TRAJECT CHEFS-D’OEUVRE DE L’UNESCO (zie p 36)

In het Park van Kanalen en Kastelen zijn 3 sites en 1 
evenement door  Unesco geclaseerd! 
Traject van 27 km tussen van  La Louvière en Binche aan 
de ontdekking van het platform van de musea, van  de 
kanalen en hun schatten,  van de mijnsite van Bois-du-Luc 
en van het Belfort van Binche en van  International 
Museum van het Carnaval  en het Masker.
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Geleide bezoeken op maat...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

Kom op adem… 

Veel plezier… 

1 , 2 of 3 dagen… 

Waar eten…

Verblijf...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 



Carnaval van Binche

Het carnaval van Binche is een buitengewoon levend erfgoed, en een popu-
laire, menselijk en sociale gebeurtenis. Het wordt trouwens in 2003 door 
Unesco “Meesterwerk van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid” 
erkend.

Deze folkloristische manifestatie komt van een oude orale traditie, ze is een 
werkelijke plechtigheid die de deelnemers zich uniek laat voelen. Voor de 
bevolking van Binche, en volgens de populaire uitdrukking, “Er is alleen maar 
één Binche ter wereld”… Verschillende maanden lang bereiden de bevolking en 
de Stad hun Carnaval, en het is zonder twijfel het belangrijkste moment van 
het leven in Binche. Het volgende Carnaval zal op 11, 12, 13 februari 2018 
plaatsvinden, met de tocht van meer dan 1000 gilles op Vastenavond als 
apotheose.
Die voorbereiding eist heel wat aandacht en coördinatie aan een groot aantal 
mensen : de Associatie voor de Verdediging van Folklore, de Associatie voor de 
Verdediging van de Vette Maandag, de comités van de verschillende Carnaval 
gezelschappen, de VZW Carnaval de Binche, de Stad Binche, de politie, de 
hulpdienst,… Via deze website zal U alle historische, folkloristische en praktische 
informatie vinden over het Carnaval van Binche.
U zal ook de foto- en videogalerij van de festiviteiten en hun voorbereidingen 
ontdekken.

http://www.carnavaldebinche.be 

 

Carnaval van La Louvière
Met halfvasten ontwaakt La Louvière op de klanken van het tromgeroffel en 
het klompengehamer van haar Gilles. In januari en februari vinden de 
”vooroptochten” met slagwerk en muziek plaats. De leden van de 
folkloreverenigingen lopen dan door de stad in hun traditionele 
mijnwerkerskostuums: pet, blauwe kiel en rode sjaal met witte bollen. Twee 
weken voor de carnavalsapotheose vinden de algemene vooroptochten 
plaats, waarbij de verklede verenigingen sfeer brengen in de binnenstad.

 

Geleide tocht: "Dans met de carnavalfiguren"

U zult goed ontwaken nagenietend van een 
rustige nacht die al beloftevol lonkt.

U wordt ondergedompeld in de intimiteit van de 
feestcoulissen en bent getuige van het 
plechtige moment waarop de carnavalsfiguur 
minutieus wordt aangekleed. U zult opgaan in 
het ritmisch geluid van klompen, de cadans van 
trommels en u zult onvermijdelijk worden 
meegesleept en gehypnotiseerd door 
klarinetten en dwarsfluiten in die 
bovennatuurlijke carnavalssfeer. Oesters, 
champagne en sinaasappels; gekke dansen en 
kleurrijke rondeaus: magie zal er in elk geval zijn. 
En u?
U kunt er ook bij zijn op zondag 11 maart tijdens 
het carnaval van la Cité des Loups dat wordt 
geleid door een rasechte Louviérois.

Programma van het geleid bezoek*
3u30: afspraak in het Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux.
- Het aankleden van de carnavalsfiguur.
- ‘Verzamelen’: van huis tot huis gaan om de 
carnavalsfiguren mee te nemen.
- Traditioneel ontbijt: champagne en 
oesters/zalm.
9u: ‘Rondeau aux Masques’ op het Jules 
Mansart-plein.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Laetare au 
fil du temps’.
12u30: ‘Grande rondeau’ op het 
gemeenteplein.
*Buiten de uren om af te spreken zijn de 
hierboven vermelde uren bij benadering 
opgegeven.
Prijs : Geleid bezoek: 20 €/pers*
*De toegang tot de tentoonstelling en het 
traditioneel ontbijt zijn inbegrepen in de prijs.
Opmerkingen : Indien u wenst te logeren in 
het hotel tijdens de nacht van zaterdag 10 tot 
zondag 11 maart, gelieve dan contact op te 
nemen met het Maison du Tourisme.

Wanneer ?
11, 12, 13 februari 2018

11, 12, 13 maart 2018

« Een verblijf van twee dagen in het thema 
van carnaval»  (p43)

Wanneer ?
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Geleide bezoeken op maat...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

Kom op adem… 

Veel plezier… 

1 , 2 of 3 dagen… 

Waar eten…

Verblijf...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

Gemaakt in 2000 door Franco Dragone, heeft de 
stedelijke opera «Décrocher la Lune» gegroeid. 
Het is een vlaggenschip project van de stad La 
Louvière geworden. Een vzw werd in 2014 
opgericht door de oprichting van een vaste baan, 
na de benoeming van de show. Dit gebeurtenis 
brengt vele culturele actoren en de burgers in 
een echte dynamiek van opleiding en uitwisseling 
over meerdere disciplines van de straat kunst. Zo 
zijn er meerdere «Lunar Companies» naar voren 
zijn gekomen: De «Grand National Lunar 
Orchestra» (80 amateurs en zangers 
muzikanten), het «Bedrijf Altitude 80» 
(steltlopers), de « «Toneelgezelschap van Seven 
Places» (grote poppen), «The Filoups» 
(koorddansers) en «Counter-Point» 
(airdanseurs). Deze «Lunar Companies» rollen 
hun bazen overal La Louvière en België, maar ook 
in het buitenland!

 

Tot ziens op 29 september 2018 voor de zevende 
editie!

www.decrocherlalune.eu 

Décrocher la lune
Stedelijke opera
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UNESCO IN LA LOUVIÈRE 

Voormiddag : Bezoek van de Mijnsite van Bois-du-Luc (zie p. 14)

Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 46)

Namiddag : Excursie heen en terug op het historisch Canal du 
Centre (zie p. 9)  

GASTRONOMIE

Voormiddag : Bezoek van de Brouwerij St-Feuillien (zie p. 24)

Middag : Vrije maaltjd in een gastronomisch restaurant 
(zie p. 46)

Namiddag : Bezoek van het Kasteel van Seneffe + atelier over 
chocolade of verleiding zoals in de 18de eeuw (zie p. 21)

CULTUUR EN NATUUR

Voormiddag : Bezoek van Koninlijk museum van Mariemont 
(zie p. 17)

Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 46)

Namiddag : Cruise op de historische centrumkanaal (zie p. 9)
  

KUNST

Voormiddag : “Artistieke afdrukken” -  geleid bezoek aan het 
stadscentrum van La Louvière gericht op kunst, architectuur 
en ambacht (zie p. 4) 
Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 46)

Namiddag : Bezoek in een museum van La Louvière (Keramis, 
MILL, Centrum voor graphische kunst en het gedrukte beeld, 
Daily-Bul & Co) + bezoek van « Gallery/Shop « Brock’n’ Roll » 
(geopend donderdag van 2u tot 6u, vrijdag van 2u tot 6u - 
zaterdag van 10u tot 6u).  ) (zie p. 12) 

EEN DAG 
IN HET PARK VAN KANALEN EN KASTELEN

UNESCO IN CŒUR DU HAINAUT  (in het hart van Henegouwen) 

Dag 1
Voormiddag : Bezoek van de Mijnsite van Bois-du-Luc 
(zie p. 14)

Middag : Vrije maaltijd (zie p. 46)  

Namiddag : Excursie heen en terug op het historisch Canal du 
Centre (zie p. 9)  

Dag 2
Voormiddag : Bezoek van International Museum van het 
Carnaval en het Masker (zie p. 18)

Middag : Vrije maaltijd in de stad van Mons (Bergen) 

Namiddag : Bezoek van het historische centrum van Mons 
(Belfort en/of Doudou Museum)  

ONONTKOOMBAAR VAN HET PARK VAN KANALEN 
EN KASTELEN

Dag 1
Voormiddag : Bezoek van Koninlijk museum van Mariemont 
(zie p. 17)

Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 46)

Namiddag : Cruise op de historische centrumkanaal (zie p. 9) + 
bezoek van de Kabellift van Strépy-Thieu (zie p. 10)

Dag 2
Voormiddag : Bezoek van Keramis/ Centrum voor graphische 
kunst en het gedrukte beeld / Mijnsite van Bois-du-Luc 
(zie p. 12)

Middag : Vrije maaltijd in La Louvière (Restaurants op p. 46) 

Namiddag : Bezoek van het Kasteel van Seneffe (zie p. 21)

TWEE DAGEN
IN HET PARK VAN KANALEN EN KASTELEN

CARNAVAL + "DANS MET DE CARNAVALSFIGUREN"  (alleen 
van 10 tot 11 maart 2018) 

Dag 1
Voormiddag : Bezoek van het historische centrum van Binche 
(middeleeuwse stad) (zie p. 6) 

Middag : Vrije maaltijd in Binche   

Namiddag : Bezoek van International Museum van het Carnaval 
en het Masker (zie p. 18) 
Avond : Vrije maaltijd in La Louvière of in de restaurant « La 
Planche » (dichtbij het hotel)

Dag 2
Voormiddag : Geleide tocht « Dans met de carnavalsfiguren » 
(zie p. 39) 

Namiddag : terug naar het hotel
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Geleide bezoeken op maat...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

Kom op adem… 

Veel plezier… 

1 , 2 of 3 dagen… 

Waar eten…

Verblijf...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

ONONTKOOMBAAR VAN HET PARK VAN KANALEN 
EN KASTELEN

Dag 1
Voormiddag : Bezoek van Keramis, Centrum voor Keramiek  (zie p. 13)

Middag : Vrije maaltijd in La Louvière (zie p. 46) 
Namiddag : Excursie heen en terug op het historisch Canal du Centre 
(zie p. 9)

Dag 2
Voormiddag : Bezoek van de Mijnsite van Bois-du-Luc (zie p. 14)

Middag : Vrije maaltijd in La Louvière (zie p. 46)

Namiddag : Bezoek van Koninlijk museum van Mariemont (zie p. 17) + 
Bezoek van de Brouwerij St-Feuillien en en proeverij bieren (zie p. 24)

Dag 3
Voormiddag :  Bezoek van International Museum van het Carnaval en 
het Masker (zie p. 18) + Belfort van Binche (zie p. 6)

Middag :  Vrije maaltijd in Binche

Namiddag : Bezoek van het Kasteel van Seneffe (zie p. 21)
 

DRIE DAGEN 
IN HET PARK VAN KANALEN EN KASTELEN
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RESTAURANTS* 

LA TOUR GLACÉE
Route Baccara 4
7090 Ronquières
Tel : ++32(0)67/64.61.16
www.latourglacee.be

LE VÔTRE
Chaussée de Bruxelles, 390
7090 Braine-Le-Comte
Tel : ++32(0)67/55.61.22
www.levotre.be

LA CANTINE DES ITALIENS
Rue Tout-y-Faut, 90
7110 Houdeng-Goegnies
Tel : ++32(0)64/ 84.78.32

L’ORIGINE
Rue de l’Arbre Borne, 2
7100 Trivières
Tel : ++32(0)64/26.42.64
www.lorigine.be

LES BRASSERIES DU MANSART
Place Mansart, 1
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 26.12.59
www.brasseriesmansart.be

PIZZERIA GRAZIELLA
Rue de la Houssière, 32
7110 Strépy-Bracquegnies
Tel : ++32(0)64/ 57.03.00
www.pizeria-graziella.be

LA DOLCE VITA
Place Maugrétout, 3
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 21.74.40
www.geletaria-dolcevita.be

BRASSERIE “LA TERRASSE
DE MARIEMONT”
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
Tel : ++32(0)64/ 27.37.63
www.musee-mariemont.be

LES GOURMANDS DISENT
Rue Sylvain Guyaux, 8
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 28.40.95
www.lesgournadsdisent.be

BRASSERIE L’ORANGERIE
Rue L.Plasman 7/9 
7180 Seneffe
Tel : ++32(0)64/ 23.93.68
http://www.traiteur-lmdt.be/

LA PLANCHE
Chaussée du Pont du Sart, 240
7110 Houdeng-Aimeries
Tel : ++32(0)64/ 45.15.17
http://newsites.resto.com/laplanche/

LE TOURNEBRIDE
Rue Grégoire Jurion 18,
 7120 Vellereille-les-Brayeux
Tél.: +32(0)64/33.11.47
http://www.bonneesperance.be/fr/le-
tournebride 

LE DAMIER
Rue de l’Hospice 59,
7110 Houdeng-Aimeries
Tél : ++32(0)64/22.28.70 
www.labrasseriedudamier.be
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LA HALLE AUX DRAPS
Grand Place, 5
7060 Soignies
Tel : ++32(0)67/55.32.23
ww.lahalleauxdraps.com

LA TABLE DE MARYLOU
Rue de Mons, 15
7060 Soignies
Tel : ++32(0)67/21.13.00
ww.latabledemarylou.be

LA BRACE
Place Verte, 9
7060 Soignies
Tel : ++32(67)/33.30.08



HOTELS*

BEST WESTERN PLUS
ORANGE HOTEL ***
Chaussée du Pont du Sart, 238
7110 La Louvière
Tel: ++32(0)64/77.33.00
info@orangehotel.be
www.orangehotel.be

CASTEAU RESORT HOTEL ****
Chaussée de Bruxelles, 38
7061 Casteau
Tel: ++32(0)65/32.04.00
info@casteauresort.be
www.hotelcasteauresortmons.be

LE TRISTAR ****
Place Maugrétout, 5
7100 La Louvière
Tel: ++32(0)64/23.62.60
info@hoteltristar.be
www.hoteltristar.be

HOTEL BELLE-VUE ***
Rue de Belle-Vue, 126
7100 La Louvière
Tel: ++32(0)64/43.18.00
info@hotel-belle-vue.be
www.hotel-belle-vue.be

HOTEL IBIS STYLE
Rue du Wavrin, 4
7110 Houdeng-Goegnies
Tel: ++ 32(0)64/66.44.44
iHA8G3@accor.com
www.ibis.com 

LE MANOIR DU CAPITAINE ***
Chemin de Boulouffe, 1
7181 Feluy
Tel: ++32(0)67/87.45.40
welcome@manoirducapitaine.com
www.manoirducapitaine.com

HOTEL LE VAL-FAYT ***
Rue de la Croyère, 21
7170 Fayt-Lez-Manage
Tel : ++32(0)64/ 23.90.85
reception@valfayt.be
www.valfayt.be

DOMAINE DE LA LOUVE
Rue Léopold III, 6
7100 Saint-Vaast
Tel : ++32(0)64/ 22.95.80
       ++32(0)64/ 22.57.12

morethansleep.be

Reserveer uw hotel op :
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Geleide bezoeken op maat...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

Kom op adem… 

Veel plezier… 

1 , 2 of 3 dagen… 

Waar eten…

Verblijf...

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 

in het Park van Kanalen en Kastelen 



NEEM CONTACT MET ONS OM UW REIS VOOR TE BEREIDEN !

 Will graag ontspannen, wil je verbaasd worden, wil je afleiding, wil je proeven ? 
Kom onze regio een of meerdere dagen ontdekken met uw gezin of vrienden.
Bent u hier met een school of een bedrijf en wenst u een educatieve of culturele 
uitstap te organiseren? Bent u hier met een vereniging of een groep vrienden en 
kunt u niet weerstaan aan de charme van het Park van Kanalen en Kastelen ?
Conctateer het Huis voor Toerisme, wij zullen u helpen om uw traject samen te 
stellen!

Voor inlichtingen, reservatie (15 dagen vóór de dag van het bezoek), gelieve dan 
contact op te nemen met het Huis voor Toerisme van het Park van Kanalen en 
Kastelen :
Tel : ++32(0)64/26.15.00 / Fax : ++32(0)64/31.22.88 

Place Jules Mansart, 21-22, 7100 La Louvière (Belgïe) 
maisondutourisme@lalouviere.be

www.parcdescanauxetchateaux.be 
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HET HUIS VOOR TOERISME VAN 
HET PARK VAN KANALEN 

EN KASTELEN

Place J. Mansart, 21 - 22
7100 La Louvière

Tel :++32(0)64/26.15.00
Fax : ++32(0)64/ 31.22.88

maisondutourisme@lalouviere.be

www.parcdescanauxetchateaux.be


