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Ten noorden van de Métropole ligt Charleroi, een boeiende 
post-industriële stad voor liefhebbers van activiteiten 
in de stad en/of underground. Aan de rand ervan liggen 
hoogvlaktes en groene landschappen vol afwisseling 
tussen beboste valleitjes en een beschermd architecturaal 
erfgoed.

Ten zuiden van de Métropole vind je 5 meren omgeven 
door een wilde, beschermde natuur met landschappelijke 
kenmerken die uniek zijn in Europa en er een geschikte 
plaats voor vrijetijdsbesteding en ontspanning van maken. 
Het hele jaar door biedt Charleroi Métropole mogelijkheden 
voor iedereen.

Charleroi Métropole, de perfecte bestemming om terug 
één te worden met de natuur, een sport te beoefenen, 
van het stadsleven te proeven, een uitzonderlijk 
erfgoed te ontdekken, te genieten van de plaatselijke 
gastronomie, uit te gaan...

Charleroi Métropole
Eropuit in

4
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Aiseau-Presles
Charleroi

Courcelles
Farciennes

Fleurus
Gerpinnes

Les Bons Villers
Pont-à-Celles

Tussenstop in
Le Pays de Charleroi

Gemeenten

UNESCO-

erkenningen

Souvenirs, souvenirs...
Bier, gin, strips, Gayettes 

Lodewijk XIV, Rimbaud, Magritte, Barbara…
hebben het Land van Charleroi bezocht.

Waarom jij niet?

De taal van Charleroi

“Bisous m’chou!” Ruim

TERRILS te beklimmen

De ideale bestemming!
Wandelingen, cultuur,  

uitstapjes en evenementen, 
winkelen, overnachten,

restaurants en nachtleven...

5
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1 dag
in Charleroi

Ontdek het stadscentrum
Je hebt keus genoeg!

Met onze mobiele apps die gratis te downloaden zijn 
ontdek je de stad aan de hand van een schattenjacht of 

Er zijn in de toeristische dienst, place Charles II, in het hartje van het historisch 
centrum, verschillende wandelkaarten

Greeters 
ontvangen je gratis en in beperkte kring en delen het reilen en zeilen uit 

Het Maison du Tourisme biedt op vaste data ook geleide wandelingen voor 
individuelen aan.

Geniet van “een pakje friet”
ter plaatse of om mee te nemen tijdens je dagje Charleroi.

De legendarische Friterie Robert is sinds 1952 een absolute must voor de 

Bezoek een van onze musea...
Maak gebruik van de gratis toegang in sommige musea op de 1ste zondag van de 

de BPS22, het Museum voor Schone Kunsten, het 
Museum van de jagers te voet.

Buiten het centrum, toegankelijk met het openbaar vervoer van aan het Gare 

Le Bois du Cazier, het Glasmuseum, het Wetenschappelijk Cultuurcentrum, 
het Pottenbakkershuis, het Museum van de folkloristische marsen van 
Entre-Sambre-et-Meuse...

6
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... of geniet van een (namid)dagje shopping
Winkelcentra, kleine winkeltjes, concept stores, winkelliefhebbers vinden er zeker 

het souvenir bij uitstek uit Charleroi te kopen of een lokaal gebrouwen biertje van 

Om de dag te eindigen...
kun je een aperitief drinken of een tafel reserveren in een van de talloze bars, 

Geniet van het nachtleven en de typische sfeer uit Charleroi: breng de nacht 

2 dagen
in Le Pays de Charleroi

Begin met het historisch centrum...

en bewonder het stadhuis en zijn belfort, dat op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat, en de 

Slenter tussen de kramen van de markt, de place to be voor alle inwoners uit Charleroi.

Treed daarna in de sporen  
van het industrieel erfgoed.
Talloze streetartkunstwerken kleuren het stadscentrum 
en de rand ervan, in de richting van de voormalige ijzer- en 
staalfabrieken. Deze stadskunst kun je ontdekken door 
kriskras door de stad te wandelen of via een uitgestippeld 
parcours van het Maison du Tourisme.

7
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Wandel je liever in de volle natuur?
Van aan het Zuidstation vind je met De Zwarte lus, een 
andere absolute must, een parcours van 23 km naar de 
top van de terrils, waar je een zicht van 360° krijgt op het 
industriële landschap.

Maak een natuurwandeling in een van de gemeenten van 

Zin in een shot adrenaline of fun?
Laat je verleiden tot een vrije val in de Airspace Indoor Skydiving 

beklimmen van blokken

ontsnappen uit een van onze escape rooms

De gamingzaal van Quai10 en de virtual reality-ruimtes zullen de 

3 dagen
in Charleroi Métropole
Breng de dag door aan het water!
Op 30 minuten met de auto bieden de Lacs de l’Eau d’Heure, met meer dan 70 km aan oevers rond 

middeleeuwse stad, het belfort en de hangende tuinen in Thuin, het Marmermuseum, het kasteel van 
Chimay, de Abdij van Aulne...

Een mooie kans om cultuur en natuur te combineren tijdens je verblijf bij ons!

HET TEAM VAN HET MAISON DU TOURISME HOUDT ZICH 
TER BESCHIKKING OM EEN PROGRAMMA OP MAAT  

VOOR TE STELLEN EN VAN JE VERBLIJF BIJ ONS  
EEN ONVERGETELIJKE HERINNERING TE MAKEN!

+32 71 86 14 14 – maison.tourisme@charleroi.be – cm-tourisme.be  
 Visit Charleroi

8
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i Klimmen naar de top van een terril en genieten van een 
zicht van 360° op het industrieel landschap (blz. 58).

Uw ogen de kost geven tijdens een stedelijke 
kunstwandeling langs de Samber of tussen de jugendstil- en 
art deco-gebouwen (blz. 50).

Een plaatselijk biertje proeven in een microbrouwerij 
(blz. 107).

De adrenaline door je keel laten gieren tijdens een vrije val, 
elektrisch karten of een blokkenparcours (blz. 24).

Een Greeter ontmoeten, een inwoner die jou “zijn” of “haar” 
Charleroi, het Charleroi van alledag en van zijn of haar hart 
zal laten ontdekken (blz. 11).

In minder dan 60 minuten proberen te ontsnappen uit 
een van onze escape rooms en virtual reality-ruimtes of 
de slapende geek in jou wakker maken in een gamingzaal 
(blz. 22).

Je longen laten vollopen langs een wandelpad of 
op een jaagpad of RAVeL (blz. 48).

Op jacht gaan naar typische souvenirs uit Charleroi: 

winkels afstruinen (blz. 25).

Met het gezin of vrienden een glaasje drinken of gaan eten, 
in een trendy bar, een gezellig café-restaurant of een bistro, 
op een terras of een rooftop (blz. 94).

Het nachtleven induiken en een onvergetelijk feestje 
bouwen: Big Five, festivals, bioscoop en concerten... (blz. 84).

Verblijven in een jeugdherberg, op een camping, bij 
inwoners, in een vakantiehuisje op het platteland of in de 
stad of op hotel (blz. 126).

9
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Charleroi bezoeken met een Greeter,  
dat is zoals gaan wandelen met een vriend.

Julie, journaliste

10
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Een goed idee...

... om de stad op een andere 
manier te bezoeken.

Met een mobiele app
“WAAG JE AAN HET ONVERWACHTE”  

Deze wandeling, die het midden houdt tussen een 
schattenjacht en geocoaching, leidt je tussen de 
benedenstad en de bovenstad naar een tiental 

 
een park, oude en nieuwe gebouwen,...

Verzamel tijdens de wandeling aanwijzigingen en ga 
naar de totem.

Gratis app, 7/7 dagen toegankelijk, vooraf te downloaden, ook 
beschikbaar voor andere Waalse steden.

“RUNNIN’CITY”

Deze app laat je toe al wandelend 
of lopend verschillende honderden 
steden uit de wereld te ontdekken! 
Charleroi is er één van en biedt 
drie parcoursen aan, van 5, 10 of 15 km. Kom via je 
oortelefoon meer te weten over de voornaamste 
bezienswaardigheden.

Gratis te downloaden app

Met een greeter
Beleef een originele ervaring met een Carolo die je 
zijn stad, het kloppende hart ervan en haar mooie 
projecten zal laten ontdekken.

Een ontmoeting met een greeter is volledig gratis, 
duurt tussen de 2 en 3 uur, voor maximaal 6 personen.

Het bezoek wordt aangeboden in het Frans, 
Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Spaans

Maison du Tourisme  du Pays de Charleroi
+32 71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be

100% fun100% digitaal100% gratis

Gratis musea op de 1ste zondag van de maand
BPS22

Le Bois du Cazier
Het Glasmuseum

Het Museum voor Schone Kunsten
Het Pottenbakkershuis

Vraag naar onze brochures:
Geleide wandelingen voor individuen

Geleide bezoeken voor groepen

Ook in 
Fleurus

11
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Hoe kun je ons bereiken?

MET HET VLIEGTUIG:

Op 10 km van het stadscentrum is de Brussels South Charleroi Airport 
de 2de grootste luchthaven van het land, geroemd om zijn stiptheid en de 
kwaliteit van de aangeboden diensten.

Een pendelbus (lijn A) verbindt de luchthaven met het stadscentrum van 
Charleroi, in de week om het halfuur, in het weekend om het uur.

MET DE TREIN:

Het Station van Charleroi-Sud is bereikbaar vanuit alle grote Belgische 
stations en alle grote Europese steden, dankzij een verbinding met 
Brussel-Zuid. Het station, dat in het centrum van de stad ligt, is het 
ideale vertrekpunt om de stad te ontdekken.

www.belgiantrain.be

MET DE BUS:

De steden en gemeenten van Le Pays de Charleroi zijn vanuit het station 
in het stadscentrum bereikbaar met de bus.

MET DE AUTO:

Charleroi ligt aan de kruising van de autosnelwegen E42 (Bergen-Luik) 
en A54 (Charleroi-Brussel). De stad is eveneens bereikbaar via de grote 
ring rond Charleroi (R3) en de rijkswegen N90 (Luik-Namen-Charleroi-
Bergen) en N5 (Charleville-Mézières-Charleroi-Brussel).

MET DE FIETS:

12
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STREET 
ART

In het hartje van
“underground”

Charleroi
Charleroi vindt zichzelf al enkele jaren 

opnieuw uit met een aanhoudend cultureel 
en artistiek aanbod, met uitgesproken 
eigentijdse expressievormen: graffiti, 
beeldhouwwerken, collages, stencils, 

mozaïeken...

Diversiteit die aansluit op het concept  
van urban art.

De street art is niet enkel een 
weerspiegeling van de eisen van een 

tegencultuur; ze heeft momenteel een 
ludieke verhouding met de stad. Deze 
kunstvorm kreeg erkenning dankzij 
evenementen als Asphalte, Couleurs 

Carolos, Urban Dream en Art Public, die 
kleurrijke sporen achterlieten in Charleroi!

Maak te voet of met de metro kennis 
met dit niet-alledaagse kunsterfgoed dat 

verspreid ligt langs een parcours  
in het stadscentrum of aan de oevers  

van de Samber.

Een kunstgalerij  

in de openlucht
!

In het stadscentrum
HET PARCOURS “STREET ART  
IN HET STADSCENTRUM”

In 2014 namen internationale sterren van de 
street art Charleroi in om deel te nemen aan de 
eerste editie van de urban art biënnale “Asphalte”. 
De meeste van de muurschilderingen die toen 
gerealiseerd werden zijn nog altijd zichtbaar. 
Boven op deze monumentale werken komen 

kunstenaars die hun talent de vrije loop laten op 
vrije-expressiemuren.

 Wandelroute verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be
16
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Langs de Samber
HET PARCOURS “STREET ART LANGS DE SAMBER”

neem de metro en kom te voet terug langs het 
jaagpad. Door het raam ontdek je het industriële 
universum, zoals afgebeeld in de schilderijen 
van Pierre Paulus, bezinger van het Zwarte Land, 

enorme ijzer- en staalfabrieken langs de oevers 
van de Samber, de talloze terrils die steeds 
groener worden,... Terugkeren naar Charleroi kan 
te voet gebeuren, via het jaagpad. De wandelaar 
bereikt het station van Charleroi Sud door langs 
de industriegebouwen van Charleroi de Samber 

muren kan bewonderen.

  Wandelroute verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be

LES ATELIERS INDIGEN

laten maken met de technieken en de kneepjes 
van het vak en je vertrouwd maken met dit 
bijzonder kleurrijke artistiek universum.

Workshops  
rue de la Providence 136  
6030 Charleroi  
+32 486 57 34 08 – indigenasbl@gmail.com  
Na reservering.

Andere activiteiten rond urban art op cm-tourisme.be

A
anraders
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JUGENDSTIL

 Wandelroute verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be

Charleroi, dat twee eeuwen lang een militaire 
vesting was, ziet zijn vestingwerken rond 1870 
ontmanteld worden om de stad ruimte te geven 
om uit te breiden en op de stadswal worden 
lanen aangelegd.

In het begin van de 20ste eeuw ziet een nieuwe 
woonwijk het licht, waar hoofdzakelijk 
bourgeoisie komt wonen die voortkwam uit de 
bloeiende ijzer-, glas- en kolenindustrie. Deze 
burgerij wil comfortabel wonen en haar nieuwe 
status tentoonspreiden door luxueuze woningen 
te bouwen als teken van het nieuwe succes.

Zo vond de jugendstil vruchtbare grond voor 
haar ontwikkeling en liet deze stijl sporen 

elementen van sierkunst...

Enkele bezienswaardige 
gebouwen

dat in 1899 gebouwd werd voor een rijke 
glasindustrieel, huisvest vandaag het Pershuis 
van Charleroi. De voorgevel is bijzonder kleurrijk 
dankzij het gebruik van gekleurde bakstenen en 

Het Doktershuis werd in 1908 ontworpen en in 
1994 beschermd en is een uitstekend voorbeeld 
van de manier waarop men destijds een zekere 
maatschappelijke welstand wilde etaleren. 
In deze voorgevel worden uiteenlopende 
materialen op een harmonieuze en veelkleurige 

verschillende kleuren, steen, hout, metaal, bas-
reliëfs en glas-in-loodramen.

MAISON LAFLEUR

Dit huis, dat in 1908 werd gebouwd, was de 
eerste jugendstilwoning die in Charleroi, in 
1989, werd beschermd. Dit hoge, heel rechte 
huis onderscheidt zich door zijn sober uitzicht, 
waarbij zijn algemene vorm verwijst naar 
de beweging van de Weense secessie met 
zijn trapeziumvormige ramen en een zekere 
geometrie in de ornamenten.

18
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ART DECO
MODERNISME

 Wandelroute verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be

De twee decennia, van 1920 tot 1940, maken een 
groot sociaal keerpunt mee. De maatschappij 

de werkgewoontes omver en leidt tot een 
nieuwe manier van wonen. De architecten 
voldoen aan de wensen van alle lagen van de 
maatschappij, dankzij de nieuwe technieken 
zoals het gewapend beton, waardoor er 
goedkoper gebouwd kan worden. Het proletariaat 
krijgt beetje bij beetje toegang tot een betere 
levenskwaliteit terwijl de bourgeoisie het 
stadscentrum begint te verlaten voor groenere 
buurten in de rand.

Naast meerdere talentrijke architecten zoals 
Léon Coton, Maurice Hosdain en zovele anderen 
zullen drie grote namen hun sporen achterlaten 

Leborgne, Joseph André en Marcel Depelsenaire.

De art deco wordt gekenmerkt door een 
geometrische en gestileerde stijl, terwijl 

toch de decoratieve geest behouden blijft 
die sinds de 18de eeuw zorgde voor een 

glorieperiode in de architectuur.

Het modernisme, van zijn kant, vindt de 
architectuur volledig opnieuw uit.

Deze nieuwe, heel sobere stijl met  
zijn zuivere lijnen en vormen,  

breekt volledig met het verleden.

Niet te missen!
HET STADHUIS

Dit gebouw van de hand van Jules Cézar 
en Joseph André werd ingewijd in 1936 en 
is een meesterwerk van de art deco.

DE PIANO’S DE HEUG

Dit gerenoveerde gebouw, dat langs de 
kaden ligt, is een van de grootste werken 
van architect Leborgne, met zijn zeer 
gekunstelde volumes, zijn elegante lijnen, 
een alomtegenwoordige bocht in de 
voorgevel en een verticaal element dat 
gekenmerkt wordt door de kolom met het 
trappenhuis en zijn grote ramen.

HET SPOORWEGHOTEL

De vele ramen die een glazen band 
vormen en het horizontale karakter van 
het geheel, dat gebouwd werd door Paul 
Nouille, doen onvermijdelijk denken aan 
treinen en snelheid.

A
anraders
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Strips

Charleroi wordt 
beschouwd als een  

van de bakermatten  
van de Belgische strip.

De School van Marcinelle is een stripstijl die 
geassocieerd wordt met het stripblad Journal 

door Jean Dupuis. Ze kenmerkt zich onder meer 
door haar sobere lijnen en ronde tekstballonnen, 
in tegenstelling tot de School van Brussel, dat 
geassocieerd wordt met het Journal de Tintin 

De eerste albums van uitgeverij Dupuis 
werden gedrukt in 1965. Franquin, Morris, 
Jijé, drie schrijvers waarrond de School van 
Marcinelle gevormd is. Vandaag vallen ruim 
200 striptekenaars en personnages met 
internationale uitstraling zoals Robbedoes, Baard 
en Kale, Bollie en Billie, Lucky Luke, Buck Danny, 
de Smurfen, Natasja, Guust, Yoko Tsuno, Papyrus, 
de Blauwbloezen, Melusine, Cédric, Largo Winch... 
onder de vleugels van de grote Dupuisfamilie.

Overal in de stad kleurrijke knipogen
HET METROSTATION LE PARC, dat aan het 
Koningin Astridpark ligt, is helemaal gewijd aan 
het universum van Lucky Luke, de bekendste 
cowboy die er is.

een cactus, de muurtegels die verwijzen naar de 

Billy the Kid, de Daltons, Rataplan,...

HET METROSTATION JANSON is volledig gewijd 

Robbedoes en Kwabbernoot, de Smurfen, 
Natacha, Agent 212, Guust...

20
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PALAIS DU BAS

Men vindt er alles in verband met het 
stripverhaal en andere kunstvormen die 

pop art en neopop. Deze galerie herbergt 
tijdelijke tentoonstellingen en is een echte 
ontmoetingsplaats voor verzamelaars van 
zeldzame voorwerpen.

rue de Marcinelle, 27 – 6000 Charleroi  
+32 477 25 73 79 – jeanmichel.net  
Open na afspraak.

DE STUDIO’S DREAMWALL EN KEYWALL.

De Uitgeverij Dupuis evolueerde mee 
met de tijd en maakt gebruik van nieuwe 
technologieën. De animatie- en ontwerpstudio 
DreamWall wordt wereldwijd erkend om zijn 
producties, waarvan de bekendste “Asterix, de 
Romeinse Lusthof” is. Keywall bezit een aantal 
studio’s waar uitzendingen opgenomen kunnen 
worden met virtuele decors. Studio 1 beschikt 
op z’n eentje over een greenkey van 200 m² en 
wordt beschouwd als de grootste Europese 
real-time virtuele studio.

 
neem contact op met het Maison du Tourisme.

GESPECIALISEERDE BOEKHANDELS, ECHTE 
TEMPELS VAN HET STRIPVERHAAL!

die verband houden met de wereld van de 

A
anraders

Gaaf!

We wisten niet  

geboren waren in Charleroi!
Maya, Arthur, Robin, Diego, Stessy, Lola, Basile, 
Thomas, Timéo et Ophélio, kleine toeristen

21
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ESCAPE 
ROOMS

“Misleidend, ingenieus,  
het was geniaal! ”

vriendinnen op weekend in Charleroi

Opgesloten in een vertrek 
met heel verschillende 

stemmingen, 
aanwijzingen en codes, 

zult u erin slagen in 
minder dan 60 minuten 

te ontsnappen?

HET KANTOOR VAN MEESTER HEMBISE

Deze escape room, die op de kaden ligt, brengt 

van een Amerikaanse oud-oud-tante en moet 
papieren van grote waarde terugvinden die 
weggestoken zijn in het advocatenkantoor.  

quai Arthur Rimbaud, 15 – 6000 Charleroi  
+32 498 52 83 08  
maxime@charlerooms.be – charlerooms.be  
Na reservering – Alle dagen, ook op zon- en feestdagen, 
van 10 tot 20 uur.

KALIKAZAN – HET NATUURGEHEIM

Onze duizendjarige boom, Kalikazan, is 
stervende... Hij heeft hulp nodig. Maar wie 

hem gekleed als padvinders redden en gebruik 
daarbij enkel je handen, neus en oren om 
aanwijzingen te verzamelen!

Galerie Bernard, 18 – 6000 Charleroi – +32 498 52 83 08 
louise@charlerooms.be – charlerooms.be  
Na reservering – Alle dagen, ook op zon- en feestdagen, 
van 10 tot 20 uur.

LUDO’SCAPE

Deze escape room, gelegen op de 
bovenverdieping van een winkel van 
gezelschapsspelen, brengt je naar de kern van 
een steenkoolmijn. Stuur de mechanismen in de 
war en los de raadsels op in een superrealistisch 
decor.

rue Emile Tumelaire, 6 – 6000 Charleroi  
+32 471 18 81 78 – +32 71 50 07 71  
info@ludoscape.be – ludoscape.be

22
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VIRTUAL 
REALITY / 
GAMING

GAMINGZAAL IN QUAI10

De videospelzaal van Quai10 is een culturele en 
pedagogische plaats die uniek is in België. Je kunt 
er een tweemaandelijkse selectie ontdekken van 
verschillende spelen die tentoongesteld worden 
voor hun originaliteit, hun suggestieve kracht, hun 
toegankelijkheid en hun gebruiksvriendelijkheid.

quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi  
+32 71 31 71 47  
info@quai10.be – quai10.be  
Op woensdag, vrijdag, in het weekend en op feestdagen 

13 uur tot 17.30 uur tijdens de schoolvakanties (behalve in 

Voor de fans  
van spelletjes!

ANOTHER WORLD

Voer met vrienden, het gezin of 
helemaal op je eentje een virtual 
reality-opdracht uit en dompel je 
onder in de wereld van je keuze om er 
ongelofelijke avonturen te beleven. 
Another World heeft verschillende 
virtual reality escape rooms.

avenue Paul Pastur, 237 – 6032 Charleroi 
+32 71 14 01 00 – +32 495 10 06 58  
info@anotherworld.be – anotherworld.be 
Enkel na reservering. Open van maandag tot 
zondag van 9 tot 23.30 uur.

SPACE BATTLE ACADEMY

Deze ruim 1000 m² grote 
gamingzaal is een ideale plek voor 
e-sportwedstrijden met meerdere 
consoles waar iedereen kan aan 
deelnemen.

rue Neuve, 71 – 6280 Gerpinnes  
+32 467 08 33 74  
spacebattleacademy@gmail.com 
spacebattleacademy.com  
Gesloten op maandag.

A
anraders
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KICKS

AIRSPACE INDOOR SKYDIVING

De Airspace, gelegen tegenover de luchthaven, 
is een van de krachtigste en stilste 
vrijevalsimulatoren. Voortgestuwd door 
een wind van 170 tot 270 km/uur vliegen de 
sensatiezoekers rond in een verticale tunnel 

coach en je bent klaar voor een buitengewone 
belevenis!

rue Charles Lindbergh, 26 – 6041 Charleroi  
+32 71 91 91 00  
booking@airspace.be – www.airspace.be  
Open van woensdag tot zondag, van 10 tot 20 uur.

EUROPEAN FLIGHT SIMULATOR

Kruip aan het stuur van een Boeing 737, 
bijgestaan door een professionele copiloot, en 
laat hem landen op de mooiste landingsbanen 
ter wereld!

avenue des Etats-Unis, 7 – 6041 Charleroi  
+32 71 35 61 17  
info@efsimulator.com – efsimulator.com  
Na afspraak, van maandag tot zondag, van 9 tot 18 uur.

MANIAK

Bij Maniak, een van de grootste klimzalen in 
België, kunnen de klimliefhebbers hun hart 
ophalen in een zaal van nagenoeg 1000 m². 
Of je nu een beginneling of een ervaren rot 
bent, iedereen beklimt de muren zonder 
zekeringsmateriaal. Hier geen harnassen of 
touwen! Bij deze discipline, die behendigheid, 
lenigheid en mentale kracht vereist, maak je 
hoofdzakelijk gebruik van je armen en benen. 

matten om je op te vangen! Je kunt er ook aan 
yoga doen of een bezoekje aan de sauna brengen.

chaussée de Bruxelles, 100 – 6020 Charleroi  
 

+32 71 18 20 05 – +32 471 11 86 72  
info@maniak.club – maniak-charleroi.club  
Open van maandag tot vrijdag, van 10 tot 23 uur,  
en in het weekend van 10 tot 22 uur (bij voorkeur na 

24
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SHOPPINGIDEETJES

Van kleine lokale winkels 
tot winkelcentra, van de 
traditionele ambachtsman tot 
shopping 2.0, van verkooppunten 
van streekproducten tot 
gespecialiseerde boetieks, er is 
voor iedereen wat wils!

VAN WINKELCENTRA

Rive Gauche
place Verte, 20 – 6000 Charleroi
+32 71 20 90 71 – rivegauche.shopping
Ville2
Grand’rue, 143 – 6000 Charleroi
+32 71 28 62 10 – ville2.be

route de Philippeville, 303 – 6010 Charleroi

City Nord
route Nationale, 5 – 6041 Charleroi

+32 71 25 92 59 – citynord.net
Bultia Village
rue du Bultia 85-87  
6280 Gerpinnes
bultiavillage.be

... TOT CONCEPTSTORES  
VOOR JE SOUVENIRS!

Tshirt Mania
rue de Dampremy, 39 – 6000 Charleroi
+32 71 43 23 63 – tshirtmania.be
Wonderfriends
rue de Montigny, 13 – 6000 Charleroi
+32 491 07 62 16 – wonderfriends.be

Gadgets,
decoratie,

t-shirts

A
anraders
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De ber
oemde Gayette, een

 

choco
ladetruf

fel d
ie doet 

terug
denken aa

n de stee
nkool 

uit he
t Zwarte 

Land...

LOKALE BIEREN, GIN, THEE, KOFFIE, 

CHOCOLADE...

Maison Pilloy

rue Neuve, 60 – 6000 Charleroi

+32 71 32 66 73

Neuhaus Charleroi

rue de Dampremy, 1 – 6000 Charleroi

+32 71 70 30 77

Bruyerre – Saveurs artisanales Ville2

Grand’rue, 143 – 6000 Charleroi

+32 71 41 44 19

Léonidas Ville2

Grand’rue 143/bte 48 – 6000 Charleroi

+32 71 41 46 84

Léonidas Rive Gauche

place Verte, 20 – 6000 Charleroi

+32 71 30 27 25

La Boutique de la Manufacture Urbaine

rue de Brabant, 2 – 6000 Charleroi

+32 71 30 60 13 – lam-u.com

L’épicerie de la Manufacture Urbaine Ville2

Grand’rue, 143 – 6000 Charleroi

+32 498 48 22 13

Au comptoir des Belges

+32 472 71 26 26 – aucomptoirdesbelges.be

Cafés Van Hove

rue de Montigny, 2 – 6000 Charleroi

+32 71 31 42 03 – cafes-vanhove.be

Brunardi

rue du Bultia, 17 – 6280 Gerpinnes

+32 499 90 82 14 – brunardi.be
26
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... EN VOOR DE LIEFHEBBERS VAN 
MOOIE BOEKEN EN STRIPVERHALEN

Librairie Molière
boulevard Tirou, 68 – 6000 Charleroi
+32 71 32 89 19 – moliere.com

Slumberland BD World
place Emile Buisset, 2 – 6000 Charleroi
+32 71 47 58 60 – slumberlandbd.com

Grandchamps-Fafouille
passage de la Bourse, 17 – 6000 Charleroi
+32 71 31 22 94 – librairiegrandchamps.com

Livre ou Verre
passage de la Bourse, 6 – 6000 Charleroi
+32 470 70 62 99 – librairiegrandchamps.com

Galerie des Bulles
rue de Marcinelle, 38 – 6000 Charleroi
+32 485 85 25 65 – galerie-des-bulles.be

BD Choc
rue de Marcinelle, 28 – 6000 Charleroi
+32 71 65 59 93

Koffiehuis-
boekhandel, 
workshops, 
concerten...
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ONTDEKKEN
MUSEA
ERFGOED
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Heropening  

in 2022!

VAN MAGRITTE TOT PAULUS...

Het Museum voor Schone Kunsten 
toont getuigenissen uit het 
artistieke verleden – 19de en  
20ste eeuw – en heden van Charleroi 
en omstreken, van het Henegouwse 
bekken en nog ruimer, van Wallonië.

De uitgebreide collectie schilderijen, 
beeldhouwwerken, gravures, 
tekeningen, foto’s, aardewerk, 
video’s en installaties is afkomstig 
van werken van kunstenaars die een 
band hebben met het grondgebied 
waarop ze geboren zijn, geleefd 
of gewerkt hebben of dat hen 

Pierre Paulus, Alphonse Darville, 
François-Joseph Navez …

Het museum schenkt ook aandacht 
aan hedendaagse kunstenaars 
die op de een of andere manier 
dit grondgebied en de grote 
maatschappelijke en menselijke 
bezorgdheden die eigen zijn aan ons 
tijdperk aanroeren.

Anciennes Ecuries Defeld – boulevard Mayence – 6000 Charleroi
+32 71 86 11 34 35 – mba@charleroi.be – charleroi-museum.be

Open van dinsdag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur, op zaterdag  
van 10 tot 18 uur en op de 1ste zondag van de maand  

van 12 tot 18 uur.  
Gesloten op maandag, de andere zondagen en feestdagen.30
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BPS22
HEDENDAAGSE KUNST

KUNSTMUSEUM VAN DE 
PROVINCIE HENEGOUWEN

boulevard Solvay, 22 – 6000 Charleroi
+32 71 27 29 71 – info@bps22.be – bps22.be

Open van dinsdag tot zondag, van 10 tot 18 uur.
Gesloten op maandag en op 24, 25, 31 december en 
1 januari evenals gedurende de periodes waarin de 

tentoonstellingen op- of afgebouwd worden.

Het kunstmuseum is gevestigd in een 
glazen industriehal met neoklassieke 
voorgevel opgericht ter gelegenheid van 
de Industrietentoonstelling van 1911 en 
organiseert tijdelijke tentoonstellingen.

De plaats behield zijn bijzonder karakter 

hoge grote hal beschikt over grote 
ramen en is perfect geschikt voor 
monumentale installaties. Een tweede 
zaal, van het type white box, biedt een 
modernistischere ruimte aan.

BPS22 zet kunstvormen in de kijker die 
gericht zijn op de maatschappelijke 
actualiteit en culturele verschijnselen 
die kenmerkend zijn voor ons tijdperk.

Indrukwekkend!

31
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FOTOGRAFIE- 
MUSEUM

Het park en het Museumcafé zijn 
ook de moeite waard!

De grootste 
fotoverzameling 
van Europa

Het museum, dat gehuisvest is in een voormalig 
neogotisch karmelietenklooster, schetst de volledige 

met de meest recente artistieke ontwikkelingen.

Aan de hand van zijn permanente collecties en tijdelijke 
tentoonstellingen maakt de bezoeker kennis met de 
artistieke en technische diversiteit van de 8ste kunst.

Achter het museum, beschermd door hoge muren met 
reproducties van beroemde kunstwerken, vormt het 
voormalige park van het karmelietenklooster met een 

staan twee beuken en een plataan die opgenomen zijn 
in de lijst van merkwaardige bomen van Wallonië en een 
treures.

avenue Paul Pastur 11
6032 Charleroi

+32 71 43 58 10
mpc.info@museephoto.be – museephoto.be

Open van dinsdag tot zondag,  
van 10 tot 18 uur.
Gesloten op maandag en op 25 december  
en 1 januari.

32
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LE  
BOIS DU 
CAZIER

HET SAMENSPEL VAN STEENKOOL, 
IJZER EN GLAS

De oude mijnsite, die op de Unesco-
Werelderfgoedlijst staat, huisvest drie 
museumruimtes.

L’espace 8 août 1956 roept met behulp 

momenten die symbolisch zijn voor de 
mijnramp en de immigratie op.

Het Industriemuseum doet de 
industriële revolutie herleven 
aan de hand van de voornaamste 
bedrijfssectoren en haalt het werk en 
leven van de arbeidende klasse voor 
de geest.

Het Glasmuseum stelt een 
archeologische en hedendaagse 
verzameling tentoon. Een workshop 
glasblazen is een mooie aanvulling 
van het bezoek.

Dit bijzondere architecturaal geheel 
beschikt over twee mijnschachttorens 
en wordt omringd door drie terrils 
waarop wandelpaden aangelegd zijn. 
Op de top biedt een observatiepost 
een zicht van 360° op het landschap.

UNESCO
erfgoed

rue du Cazier, 80 – 6001 Charleroi
+32 71 88 08 56 – info@leboisducazier.be – leboisducazier.be

Open van dinsdag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur en in het 
weekend en op feestdagen van 10 tot 18 uur.

Gesloten begin januari.
33
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Kom een 
demonstratie 

bijwonen!

GLASMUSEUM

Van schatten uit 
de oudheid tot 
hedendaagse 
creaties...

Het Glasmuseum, dat zich op de site van Le Bois du 
Cazier in Marcinelle bevindt, stelt zijn collecties op een 

oorsprong van het glas. Alle periodes worden belicht 

techniek.

De werkplaats van het Glasmuseum verwelkomt de 
bezoekers voor demonstraties van glasblazen aan de 

materie, de kleur... bezorgen hen een zeldzaam moment 
van magie en technische kunde.

Le Bois du Cazier
rue du Cazier, 80 – 6001 Charleroi
+32 71 88 08 56 ou +32 496 59 92 14
mdv@charleroi.be – charleroi-museum.be

Open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur,
op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.
Gesloten begin januari.
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Tussen wetenschap en natuur

Gelegen midden in het groen, beschikt het 
museum over een biotechnologieruimte 
en organiseert het tentoonstellingen 
over wetenschappelijke thema’s, 
praktijkworkshops waar bezoekers 
aangespoord worden tot gewaarworden 
en nadenken, maar ook evenementen zoals 
de Sterrennacht, Halloween, de Zondag 
van de Wetenschappen, de Lente van de 
Wetenschappen, enz...

Rond het gebouw ligt een park van 
20 hectare met tientallen opmerkelijke 
bomen die uitnodigen tot een wandeling.

WETENSCHAPPELIJK 
CULTUURCENTRUM  
VAN DE ULB

C.C.S.

rue de Villers, 227 – 6010 Charleroi
+32 71 60 03 00 – ccsinfo@ulb.ac.be – ulb.ac.be/ccs

Open van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur,
op de 1ste zondag van de maand van 10 tot 18 uur.

Gesloten op zaterdag en de andere zondagen.
35
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POTTEN- 
BAKKERS- 
HUIS

EEUWENOUDE KNOWHOW

geglazuurde zandsteen dankt zijn reputatie 
aan het bijzondere karakter van zijn 
zandsteen – hard, waterdicht, lichtdicht 
en geluid terugkaatsend – en zijn bakken 

toevoeging van zeezout, dat tijdens het 
bakken in de oven gestrooid wordt.

Het Pottenbakkerijhuis, dat in het 
dorpscentrum ligt, brengt hulde aan de 
pottenbakkers van gisteren en vandaag. 
Het laat de bezoeker kennis maken met 
hun technieken en hun beheersing van 
aarde, water en vuur aan de hand van 

evoluties toont, van de industriële procedés 
tot het ambachtelijke vakmanschap.

rue Général Jacques, 4 – 6200 Châtelet
+32 71 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

chatelet-poterie.be

Open op woensdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur.
36
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BOUFFIOULX,  
VALLEI VAN DE  
POTTENBAKKERS

HET DOMEIN VAN DE ZANDSTEENKUNSTENAARS

Vandaag houden twee pottenbakkerijen, Dubois en 
Lardinois, deze ambacht levendig.

Iedere pottenbakker beschikt over een 
tentoonstellingsruimte waar het publiek kennis 
kan maken met zandsteen voor alledaags gebruik 
of originele kunstcreaties...

POTTENBAKKERIJ DUBOIS
DE POTTENBAKKERSSCHUUR
Al 13 generaties lang pottenbakkers van vader 
op zoon bewerkt de familie Dubois in haar oude 

Om deze buitengewone erfenis beter met het 
publiek te kunnen delen, nodigt Pottenbakkerij 
Dubois je uit om echte ambachtslieden aan het 
werk te komen zien en getuige te zijn van de magie 
van het handdraaien. In het café-restaurant kun je 
streekproducten proeven in zandstenen glazen en 
borden.

POTTENBAKKERIJ LARDINOIS
Pottenbakkerij Lardinois opgericht in 1986, is 
een exclusief familiebedrijf gespecialiseerd in 
de productie van zoute, geglazuurde, artistieke 
zandsteen. Ze maakt een heel assortiment 
producten en levert eveneens bierglazen aan een 
groot aantal Belgische brouweren zoals Waterloo, 
Chimay en Rochefort.

Pottenbakkerij Dubois
rue E. Hermant, 20 – 6200 Châtelet

+32 71 38 17 61 – info@poteriedubois.be – poteriedubois.be
Museum van “De Pottenbakkersschuur”

Alle dagen open van 10 tot 18 uur.
Geleide bezoeken na afspraak.

Pottenbakkerij Lardinois
avenue Emile Vandervelde, 41 – 6200 Châtelet

+32 71 39 68 41 – la.poterie.lardinois@proximedia.be – 
la-poterie-lardinois.be

Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur  
en van 12.30 tot 17.45 uur.

Op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17.45 uur.
37
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MEMORIAL MUSEUM 
VAN DE JAGERS  
TE VOET

Het museum is ondergebracht in het 
poortgebouw van de Trésignieskazerne, 
een beschermd monument, en schetst onze 
geschiedenis door de ogen van de twaalf 
regimenten jagers te voet die tussen 1830 en 
vandaag opgericht werden.

In verschillende zalen zijn uniformen 
tentoongesteld die tonen hoe de jagers 
te voet van aan de Revolutie van 1830 
tot de operaties in voormalig Joegoslavië 
bijgedragen hebben tot het heroveren en het 
behoud van onze Vrijheid.

avenue Général Michel 1B – 6000 Charleroi
+32 71 30 07 48  

president.ancap@chasseurs-a-pied-belges.be
chasseurs-a-pied-belges.be

 
van 10 tot 13 uur.

MUSEUM VAN DE 
FOLKLORISTISCHE 

MARSEN VAN ENTRE-
SAMBRE-ET-MEUSE

De folkloristische marsen, die hun oorsprong 
vinden in de middeleeuwen, hebben zich 
voortdurend aangepast aan de belangrijke en 
historische periodes die Entre-Sambre-et-
Meuse gekenmerkt hebben.

Sinds 1801 trekken gewapende compagnies het 
uniform aan tijdens religieuze processies en 
optochten ter verering van de patroonheilige 
van de dorpen. Het museum stelt een 
verscheidenheid aan kostuums, hoeden en 

UNESCO
erfgoed

rue de la Régence, 6 – 6280 Gerpinnes
+32 474 61 46 44 of +32 71 21 30 35

conservateur@museedesmarches.be
museedesmarches.be

Open van 1 mei tot 30 september op zater-, zon-
en feestdagen van 14 tot 18 uur. Gesloten in juli.
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CHARLEROI, 
4 HISTORISCHE 

PLAATSEN

BELFORT, RELIËFKAART, WATERPUTTEN EN 
ONDERAARDSE GEWELVEN VAN DE VESTING

1666, ontstaan van een vesting

Ontstaan tijdens de militaire onlusten tussen 
de Spaanse Nederlanden en Frankrijk dankt 
de stad haar naam aan Karel II, koning van 
Spanje, die op vierjarige leeftijd na de dood 
van zijn vader Filips IV aan de macht gekomen 
was.

Op 3 september 1666 legde markies de Castel 
Rodrigo, landvoogd van de Nederlanden, de 

Charleroy. Daarna werd de stad opgegeven 
door de Spanjaarden. Lodewijk XIV kreeg de 
stad in handen en vroeg Vauban de vesting 
weer op te bouwen en de verdediging ervan te 
verbeteren.

Vandaag weerspiegelt de place Charles II 

het midden van het plein vertrekken er negen 
straten.

Ze zijn uitzonderlijk te bezichtigen op bepaalde data.
Neem contact op met het Maison du Tourisme  

du Pays de Charleroi voor meer informatie.
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SINDS DE VIERING IN 2016  
VAN 350 JAAR CHARLEROI  
OPENEN VIER HISTORISCHE PLAATSEN 
UITZONDERLIJK HUN DEUREN VOOR  
HET PUBLIEK.

Unesco
Erfgoed

HET BELFORT

Symbool van de gemeentelijke vrijheden en van de 
macht van de steden, is het belfort van Charleroi, 
een opmerkelijk art decogebouw, opgetrokken in 
blauwsteen, witsteen en speciale bakstenen en 
bedekt met brons.

Boven aan de 272 tredes zie je een beiaard met 
47 klokken en krijg je van op de vier balkons een 
panoramisch uitzicht van 360°.
De oriëntatietafels geven een overzicht van wat 
er in het landschap te zien is.
Dit gebouw staat op de Unesco-erelderfgoedlijst.

RELIËFKAART

In een van de zalen van het stadhuis staat er 
een gigantische maquette van de vesting van 
Charleroi. Het is de nauwgezette reproductie van 
de reliëfkaart die besteld werd door Lodewijk XIV, 
bewonderd kon worden in de grote galerij van het 
Louvre en vandaag bewaard wordt in het Museum 
voor Schone Kunsten van Rijsel.

WATERPUT VAN DE FRANSE VESTING

Wanneer je afdaalt in de onderaardse gangen 
van de place Charles II, kom je oog in oog te staan 
met een van de zeldzame overblijfselen van de 
Vaubanvesting uit 1667.

plein en de waterproblemen die de stad destijds 
kende.

ONDERAARDSE GEWELVEN VAN DE NEDERLANDSE 
VESTING

De onderaardse gewelven van de oude vesting 
zullen zeker en vast uw nieuwsgierigheid 
prikkelen.

150 meter galerijen werden in een tafereel 
gegoten, dat te bezichtigen is tijdens een geleid 
bezoek.
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HET STADHUIS 
VAN CHARLEROI 
EN ZIJN BELFORT

Unesco
erfgoed

Het stadhuis van Charleroi, dat in 1936 
ingehuldigd werd, is op alle vlakken een 
uitzonderlijk art decokunstwerk.

Het gebruik van edele metalen, het imposante 
belfort, dat op de Unesco-Werelderfgoedlijst 
staat, de meesterwerken die de zalen en gangen 
opsmukken en de monumentale vorm van het 
geheel zijn typisch voor deze architecturale 
beweging.

De inkomhal, de eretrap, het trappenhuis, de 
raadzaal zijn allemaal getuigen van het talent van 
de architect, Joseph André, die met de hulp van 
Belgische kunstenaars dit gebouw zijn luister en 
sierlijkheid gegeven heeft.

Ooit hief de beiaard van het belfort ieder kwartier 
enkele maten van de volksliedjes van Jacques 
Bertrand uit Charleroi aan.

place Charles II – 6000 Charleroi  
 

van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur uitgezonderd feestdagen.

Tussen 
classicisme 
en art deco
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place Charles II, 8 – 6000 Charleroi
Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur.

SINT-
KRISTOFFEL-
KERK

Het bouwwerk, dat oorspronkelijk 
“koninklijke Sint-Lodewijkkapel” 
genoemd werd en in 1667 op bevel van 
Lodewijk XIV opgericht werd voor zijn 
garnizoen, werd in 1722 verbouwd en 

Van dit gebouw blijven vandaag enkel 
nog het koor, de koorafsluiting en de 
gevel over, die beschermd werden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd er 
een indrukwekkende koperen koepel op 
gezet.

In 1956 schonk architect Joseph André 

enig in België en vervaardigd door de 
Venetiaanse meesters van het huis 
Orsoni naar tekeningen van Jean Ransy, 
die de Openbaring volgens Johannes 
voorstelt.

“Waar ik het meest van hou? 
De mozaïek, die bestaat uit 

steentjes in gekleurd glas of 
bedekt met bladgoud.”

Agatha,
Gids
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Dit uitzonderlijk gebouw, dat in 1877 
opgetrokken werd voor Jules Audent, een van 
de eerste burgemeesters van Charleroi, is 
hoogstwaarschijnlijk een van de eerste hoge 
huizen op de nieuwe lanen uit de 19de eeuw.

voorstellingen heeft het huis Audent de 
allure van een herenhuis, wat blijkt uit enkele 

en hun grootte, de omvang van de ruimtes, de 
indeling ervan en de goede staat van bewaring 
van het geheel.

Terwijl het consulaat van Italië er ongeveer 
50 jaar in gehuisvest was, is het vandaag op 
initiatief van de zangeres Melanie de Biasio 
een plek voor culturele uitwisseling en een 
residentie voor kunstenaars.

De Alba, Huis van gedeelde talenten is een 
multidisciplinaire ruimte voor scheppende 
kunst, verbreiding van kunst en artistieke 
ontwikkeling om het kunstenaars mogelijk 
te maken contacten te leggen, nieuw werk te 
creëren en ervaring op te doen. De plaats staat 
open voor zowel kunstenaars die er tijdelijk 
verblijven als burgers.

HUIS VAN GEDEELDE  
TALENTEN

L’ALBA

boulevard Audent, 24 – 6000 Charleroi  
+32 493 99 63 69  

contact@alba-charleroi.org – alba-charleroi.org
44
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MAGRITTE IN 
CHÂTELET

“DIT IS GEEN EERBETOON”

De surrealistische schilder René Magritte bracht 
zijn jeugdjaren van 1904 tot 1917 door in Châtelet. 
Vandaag is er een wandeling in het stadscentrum 
aan hem gewijd en kan zijn huis uit zijn kinderjaren 
bezocht worden.

MAGRITTEWANDELING
In de voetgangerszone van het stadscentrum 
brengt de wandeling historische en artistieke 
herinneringen aan het verblijf van de schilder in 
Châtelet naar boven.

HET HUIS UIT DE JEUGDJAREN  
VAN MAGRITTE
Op het parcours vind je het herenhuis in 
jugendstil terug, dat in 1911 op verzoek van de 
vader van Magritte gebouwd werd. In deze 
mooie, weelderige woning bracht de schilder 
zijn jeugd door. Van binnen ziet de architectuur 
er nog uit zoals in de tijd van de kunstenaar, met 
de parketvloer, de zuilen op een balustrade en 
de twee prachtige schoorstenen. De muren van 
de keuken zijn volledig bekleed met faience uit 

en van dit vertrek iets uitzonderilijks maakt.

Maison Magritte – rue des Gravelles, 95 – 6200 Châtelet
Van mei tot oktober op woensdag van 9 tot 12 uur  

en van 13 tot 17 uur

Cultuurdienst van de stad Châtelet
+32 71 24 49 26 –culture@chatelet.be

Dienst Châtelet Animé
+32 71 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

In het Museum voor Schone Kunsten van 
Charleroi hangen 9 doeken  

van Magritte omhoog.

La Fée ignorante, een meesterwerk van 
Magritte, siert de Congreszaal van het Paleis 

voor Schone Kunsten van Charleroi.
Toegankelijk op vaste data.  

Info bij het Maison du Tourisme  du Pays de Charleroi.

En in Charleroi?
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Een wandeling 
naar de tijd van 

de burchten

HET KASTEEL 
VAN 
TRAZEGNIES

PRESTIGIEUZE GETUIGE VAN 
HET FEODALE VERLEDEN 
VAN BELGIË

De familie de Trazegnies bezat een 
kasteel dat haar naam waardig was. 
Vandaag zijn van het oorspronkelijke 
kasteel nog de romaanse kelders 
overgebleven, zeldzame getuigen uit de 
11de eeuw.

Het kasteel werd in zijn geheel 
heropgebouwd op het einde van de 
16de eeuw, nadat het in 1554 geplunderd 
en in brand gestoken was. Tijdens de 
heropbouw liet Karel II, markies de 
Trazegnies, het prachtige woongedeelte 
bouwen, het pronkstuk van het huidige 
kasteel en in België nagenoeg het 
enige voorbeeld van de renaissance / 
Lodewijk XIII-stijl.

Het kasteel is sinds 1950 beschermd 
als historisch monument en stelt in zijn 
zalen schilderijen en beeldhouwwerken 
van Jean Ransy, Albert Mascaux, 
Charles Delporte … tentoon.

Op 7 november 1735 werd er door 
markies de Trazegnies op de 
binnenplaats van het kasteel een 
plataan geplant.

als het mooiste exemplaar in België, 
heeft een omtrek van 4,60 m en is 
44 meter hoog.

place Albert Ier, 32 – 6183 Courcelles
+32 71 45 10 46 – info@chateaudetrazegnies.be

chateaudetrazegnies.be
Open van mei tot september, op zon- en feestdagen,
van 14.30 tot 17.30 uur met geleid bezoek om 15 uur.46
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VZW Ancienne Abbaye de Soleilmont
Lieu-dit «Abbaye de Soleilmont» 1 – 6060 Charleroi

+32 475 80 64 41 – nathalie.zune@gmail.com – 
ancienneabbayedesoleilmont.be

Geleide bezoeken of wandelingen met audiogids voor 
individuelen, na reservering.

VOORMALIGE 
ABDIJ VAN 
SOLEILMONT

RELIGIEUZE OVERBLIJFSELEN 
EN ENGELSE TUINEN

Deze abdij zou gesticht zijn in de  
11de eeuw. Na een lange periode van 
welvaart werd het bestaan van de abdij 
bedreigd door periodes van oorlog en 
epidemieën. Na de Franse Revolutie 
werd de abdij nieuw leven ingeblazen en 
werden de gebouwen gerestaureerd of 
verbouwd.

In de kerstnacht van 1963 vernielde een 
vreselijke brand de abdij van Soleilmont. 
Er gingen onvervangbare schatten 

voorwerpen,... In 1973 zijn de nonnen naar 
een nieuwe abdij getrokken en werd de 
oude site verkocht aan particulieren.

Vandaag maken de interessantste 
overblijfselen – de resten van de kerk, het 
klooster, de grafstenen van de abdissen 

deel uit van een 89 are grote site, die 
beheerd wordt door de vzw “Ancienne 
Abbaye de Soleilmont”. Engelse tuinen 
met verschillende opmerkelijke planten 
en bomen dienen als decor voor de 
grafstenen, het klooster of ook nog het 
spitsboogvenster uit de 12de eeuw van 
Onze-Lieve-Vrouw van Rome-kapel.
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EROPUIT 
TREKKEN
WANDELINGEN
TERRILS
PARKEN EN BOSSEN
NATUURRESERVATEN
FIETSTOCHTEN
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DE SFEER VAN DE STAD 
OPSNUIVEN IN CHARLEROI

Historische wandeling 350 jaar
De wandeling vormt een lus langs 21 plaatsen, 
die bewegwijzerd wordt met pijlen en zeshoekige 
bordjes, die herinneren aan de vorm van de vesting 
van Charleroi. Dit stadsparcours laat de bezoeker 
kennis maken met het verleden van de stad en haar 
belangrijkste plaatsen zoals het belfort, het stadhuis, 
de huizen in jugendstil...

Jugendstilwandeling
In het begin van de 20ste eeuw ziet een nieuwe 
woonwijk het licht, waar hoofdzakelijk bourgeoisie 
komt wonen die voortkwam uit de bloeiende ijzer-, 
glas- en kolenindustrie. Deze burgerij wil comfortabel 
wonen en haar nieuwe status tentoonspreiden door 
luxueuze woningen te bouwen als teken van het 
nieuwe succes. Zo vond de jugendstil vruchtbare 
grond voor haar ontwikkeling en liet deze stijl sporen 
achter in de stadsarchitectuur.

Art decowandeling
De twee decennia, van 1920 tot 1940, maken een groot 

de industriële vooruitgang gooit de werkgewoontes 
omver en leidt tot een nieuwe manier van wonen. De 
architecten voldoen aan de wensen van alle lagen 
van de maatschappij, dankzij de nieuwe technieken 
zoals het gewapend beton, waardoor er goedkoper 
gebouwd kan worden.
Naast meerdere talentrijke architecten zoals Léon 
Coton, Maurice Hosdain en zovele anderen zullen 
drie grote namen hun sporen achterlaten op het 

André en Marcel Depelsenaire.

 Wandelroutes verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be

Charleroi Adventure City Safari
Charleroi Adventure nodigt de onverschrokken 
bezoeker uit voor een ronduit ongewone stadssafari. 
Met humor surfend op de clichés stelt de kunstige 
gids een parcours voor in het hartje van de 
“afgedankte industriële wereld”. Je wandelt langs 
verlaten industrieterreinen of klimt een terril op...
“Het is toeristische kunst” die met een korreltje zout 
genomen moet worden...
+32 494 98 26 43 – info@charleroiadventure.com
charleroiadventure.com
Na reservering.

TE 
VOET...

AL DAN NIET 
BEWEGWIJZERDE 

WANDELINGEN

Twee origine
le  

mobiele app
s

om de stad op een leuke manier /  
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Street artwandeling in het stadscentrum
In 2014 namen internationale sterren van de 
street art Charleroi in om deel te nemen aan de 
eerste editie van de urban art biënnale Asphalte. 
De meeste van de muurschilderingen die toen 
gerealiseerd werden zijn nog altijd zichtbaar. 
Boven op deze monumentale werken komen 

kunstenaars die hun talent de vrije loop laten op 
vrije-expressiemuren.

Street Art – Porte Ouest bovengrondse metro
Deze ronduit ongewone wandeling is een 
buitenkansje voor fotoliefhebbers die de 
betreden paden willen verlaten maar ook voor 
urban explorers. De rit met de bovengrondse 
metro Charleroi-Marchienne dompelt je onder in 
een indrukwekkend industrieel erfgoed dat nog 
waardevoller geworden is dankzij de street art.
De heenrit gebeurt met de metro van aan het 
Zuidstation en er wordt te voet teruggekeerd via 
het jaagpad.

Wandeling in de Benedenstad
De Benedenstad maakte net een 
indrukwekkende stedenbouwkundige 
transformatie door en nieuwe namen maken 
tegenwoordig ingang zoals Rive gauche 

Deze wandeling langs de Samber laat je de 
minder bekende aspecten van de geschiedenis 
van de binnenstad ontdekken.

Verborgen geveljuweeltjes
Aan de hand van een boekje zullen de jonge 
schattenjagers op ludieke wijze de verborgen 
geveljuweeltjes van Charleroi ontdekken tijdens 
11 haltes op het parcours. Ze zullen hun ogen 
moeten openhouden om de indringer te vinden, 
details in de gevels terug te vinden, woorden 
aan foto’s te linken.
Aan het einde van de wandeling wacht er de 
kinderen een verrassing in het Maison du 
Tourisme.

Dit is geen zwart
Deze wandeling loopt door het stadscentrum 
en roept herinneringen op aan de sociale en 
industriële geschiedenis van Charleroi. Op 
basis van historische feiten en anekdotes 
zal de route je Charleroi laten ontdekken 
doorheen de sociale strijd, de opeenvolgende 
immigratiegolven, de grote namen die zijn 
geschiedenis getekend hebben en de gebouwen 
die er vandaag de grootste Waalse metropool 
van maken.

Magrittewandeling in Châtelet
In de voetgangerszone van het stadscentrum 
brengt de Magrittewandeling historische en 
artistieke herinneringen aan het verblijf van 
René Magritte in Châtelet tijdens zijn jeugdjaren, 
van 1904 tot 1917, naar boven. Langs het hele 
parcours zijn er inlegwerk en werken van 

Evelyne Lemaire, Charles De Rouck, 
Alphonse Darville, Léon Moisse  
en Jean-Michel Folon.

  Wandelroutes verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be
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NATUURWANDELINGEN
BEWEGWIJZERDE WANDELINGEN  
IN DE DISTRICTEN VAN CHARLEROI

De Fontaine-qui-Bout in Marcinelle

Deze 3,4 km lange wandeling, bewegwijzerd 
met groene rechthoekjes, brengt de wandelaar 
naar onverwachte landschappen in de sterk 

hoogstamboomgaarden, landelijke omgevingen 
en vijvers. De noordkant van de vallei van de beek 
Fontaine-qui-Bout biedt je een vrij zicht op het 
massief van het Prinsbos.

Het Prinsbos in Marcinelle

Deze 4,5 km lange wandeling, bewegwijzerd met 
rode rechthoekjes, leidt langs de Saracenengrot, 
een Natura 2000-site die dienst doet als 
toevluchtsoord voor vleermuizen. Op de site van 
de Tempeliers zal de wandelaar kennis maken met 
zijn geschiedenis, doorspekt met lokale legendes. 

beek die weer aan de oppervlakte komt, een 
bospoel en de rijke geologische verscheidenheid.

Het Heignebos in Jumet

Deze 5,8 km lange wandeling, bewegwijzerd 
met rode rechthoekjes, start aan het voormalig 
gemeentehuis van Roux en doorkruist 
voornamelijk de gemeente Jumet, die met zijn 
verscheiden aanblik nog de welvaart van de kool- 
en glasindustrie oproept. De wandeling loopt 
langs het jaagpad van het kanaal, de RAVeL, het 
Heignebos en terrils. Het historisch erfgoed laat 
zich ook niet onbetuigd met het Bivortpark, de 
Heignekapel, de vroegere steenkoolwinplaatsen en 
de gedenksteen van de arbeidersstrijd van 1886.

Entre Roche et Eure en Natuurreservaat van de 
Bruine Eik (Réserve naturelle du Brun Chêne) in 
Mont-sur-Marchienne en Montigny-le-Tilleul

Twee wandelingen in één, met een lus van bijna 
4 km, bewegwijzerd met rode rechthoekjes, en een 
kleinere lus van 1 km, bewegwijzerd met blauwe 
rechthoekjes, in het Natuurreservaat van de Bruine 
Eik. Een mooie wandeling die je onderdompelt 
in een bewogen geologisch verleden, op de 
beboste oevers van de Eau d’Heure, dwars door 
een rustgevend coulisselandschap en langs een 
kalkheuvel en een voormalige groeve.

 Wandelroutes verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be

Plekken vol 
contrasten!
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BEWEGWIJZERDE WANDELINGEN  
IN AISEAU-PRESLES

Ga op ontdekking van vier verschillende, typische dorpen, 
Aiseau, Pont-de-Loup, Presles en Roselies, met hun scherp 

afstekende aanblik en hun huizen in natuursteen.
Gelegen in de vallei van de Biesme, beschikken ze over 

vredige en pittoreske landschappen en kan er gewandeld 
worden langs opmerkelijke heggen en bomen, historische 

monumenten en oude huizen.

Wandelen in Aiseau
Deze 10 km lange wandeling, bewegwijzerd met rode ruitjes, 

loopt via kleine paadjes door dit mooie dorp en brengt je 
naar de Ferme des Castors, de abdij van Oignies en haar park, 

de bossen van Zeulies en Vantelle. De vijvers van Oignies 
zijn echte juweeltjes. In de 13de eeuw aangelegd door de 

monniken van de abdij, dienden ze om vis te kweken en 
vormden ze in tijden van schaarste een waterreserve  

voor de bloemmolen.

Wandelen in Roselies
Deze 8,5 km lange wandeling, bewegwijzerd met blauwe 

ruitjes, brengt je naar de Samber en de sluis van Roselies,  
op het terrein van het waterzuiveringsstation en naar de 

Albart-boerderij uit de 15de eeuw.

Wandelen in Pont-de-Loup
Deze 9,5 km lange wandeling, bewegwijzerd met gele ruitjes, 

loopt langs een oude Romaanse toren, de zogenaamde 
wonderbron van Notre-Dame-Del-Manock  

en het bos van Broue.

Wandelen in Presles
Deze 13,5 km lange wandeling, bewegwijzerd met groene 

wijken waar oude en heel mooie stenen huizen met zorg 
in stand gehouden worden. Op dit parcours liggen er 

verschillende kapelletjes. De wandelaars passeren langs 
de Ferme des Golias, die in de 16de eeuw opgetrokken werd, 

het dorpscentrum en de brug over de Biesme, dicht bij 
het kasteel van de graven van Oultremont, en het bos van 
“Fond Coupe-Gueule”. Het kasteelpark, dat al vier eeuwen 

in handen van de familie van de graven van Oultremont is, 
opent eenmaal per jaar zijn deuren voor het publiek, dat er 

narcissen kan komen plukken.

 Wandelroutes verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be

Ook met de fiets!
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WANDELEN IN FLEURUS

Het gemeentelijke dienst toerisme 
in Fleurus biedt zijn bezoekers de 

mogelijkheid de gemeente te ontdekken via 
verschillende themas.

App Runnin’C
ity

Fleurus heeft 3 routes die je al  

Het oude Fleurus met zijn straten en steegjes

De stad Fleurus heeft een lang en tumultueus 
verleden, waar kleine en grote geschiedenis 
hand in hand gaan, dikwijls naar aanleiding 
van een veldslag. Terwijl de Geschiedenis (met 

blijft die van de stad zowel voor haar inwoners 
als voor de toeristen een mysterie waar 
waarheid en leugen, echte gebeurtenissen en 
legendes niet uit mekaar gehouden kunnen 
worden. Deze 3 km lange wandeling laat je de 
gemeente en de evolutie die ze in de loop der 
tijden doormaakte ontdekken.

Saint-Amand, de slag van 16 juni 1815

Deze ongeveer 10 km lange wandel- en 
mountainbikeroute, die rond het dorp loopt, laat 
je zien welke posities de Franse en Pruisische 
troepen in 1815 innamen.

De industriële route van Fleurus naar Roux

Loisirs en treedt in de voetsporen van de glas- 
en mijnindustrie. Hier en daar kun je nog een 
oude fabriek, een oude glasblazerij, een station, 
een kerk, een kapel, een school, een park en vele 
andere overblijfselen van het rijke industriële 
verleden van Charleroi zien.

De routes van het Forêt des Loisirs

In een prachtig, 65 hectare groot bosdomein 
kun je in een rustige sfeer genieten van de 

the place to be voor het toerisme in Fleurus, 
beschikt over dertien routes (wandel-, ruiter-, 

van tussen 1,5 km en 8 km. Het lommerrijke 
barbecueplein met speeltuin is gratis 
toegankelijk.
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WANDELEN IN GERPINNES

In het hartje van Gerpinnes – “Terugkeer naar 
de bron”
Deze korte wandeling van 2,5 km brengt je 
via straten en steegjes langs oude huizen, 
fonteinen en monumenten. Het is een 
terugkeer naar de bron, van het Gallo-Romeins 
verleden naar het industriële tijdperk.

Rond Gerpinnes – “Van de Romeinse 
oorsprong naar het heden”
Deze heuvelachtige wandeling tussen 
opmerkelijke landschappen en uitzonderlijke 
uitzichtpunten loopt langs rotsachtige 
veldwegen, rustige dorpswegen en graspaden 
en brengt je in de buurt van de “Romeinse 
villa”, de echte bakermat van Gerpinnes.

Rond de Flaches – “In de voetsporen van de 
Tempeliers”
Deze 6 km lange wandelroute start aan de kerk 
van Gerpinnes-Flaches en loopt door bossen 
en het “quartier de Bertransart” en leidt 
naar de gelijknamige hoeve, een voormalige 
commanderij van de Tempeliers. Op de 
terugweg nemen de wandelaars een veldweg 
die ingesloten ligt in het dal van de St-Pierre-
beek.

In Gougnies-Villers – “Het industriële 
verleden”
Langs de paadjes, straten en steegjes van 
de dorpen Gougnies en Villers-Poterie zul 
je hun industriële verleden (marmergroeve, 

verschillende natuursites, waaronder de 

 Routes te downloaden op si-gerpinnes.be en cm-tourisme.be

Het land van de... stappers!
Pays d’Acoz – “Wandeling van de drie 
klokkentorens”
Deze ongeveer 7 km lange wandelroute verbindt 
de kerk van Acoz in Lausprelle via het kasteel 
van Acoz met het dorp van Joncret. De terugweg 
loopt via een pittoreske veldweg die iedere 
pinkstermaandag genomen wordt door de 
“Heilige Rolandaprocessie”.

De Tournibus – “Tussen natuur en landelijkheid”
Deze route van om en bij de 10 km vertrekt van 
aan Fromiée en neemt bijna enkel bospaden
in het bos van de Tournibus. Ga zeker ook eens 
naar de Place d’Hymiée, die de omweg waard is.

Loverval – “Op ontdekking naar de art deco”
Deze 6 km lange wandeling brengt je naar de 

met de Saracenengrot en het Recreatiecentrum 
van Marcinelle met zijn grote meren, 

Heilige Rolendatocht
Deze 35 km lange wandeling langs de 
deelgemeentes van Gerpinnes start aan de Place 
des Combattants en brengt je in de voetsporen 
van de Heilige Rolenda. Via de straten en steegjes 
van Gerpinnes dwars je de dorpen van Hymiée, 
Hanzinne, Tarciennes, Les Flaches, Joncret, Acoz, 
Villers-Poterie, Gougnies en Fromiée om als 
een echte deelnemer aan de Entre-Sambre-et-
Meuse-marsen uiteindelijk weer Gerpinnes te 
bereiken.
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WANDELEN IN LES BONS VILLERS

Pittoreske dorpen, historische 
bezienswaardigheden, idyllische 
landschappen en velden,  
er is voor elk wat wils...

“L’encloître”-route
Op deze wandeling maak je kennis met het 
zuidelijk gedeelte van Frasnes-lez-Gosselies en 

de Schepenkamer of de Onze-Lieve-Vrouwkapel 
van Le Roux.

“Le Pierpont”-route
Deze route vertrekt aan de Onze-Lieve-
Vrouwkapel van Le Roux en belicht het andere 
deel van Frasnes-lez-Gosselies tot aan de 
Ferme du Grand Pierpont, die vandaag ingericht 
is als hotel-restaurant en golfclub.

“Les Hameaux”-route
Deze idyllische route brengt je langs de 

met de kasteeltoren, de Sint-Remigiuskerk en 
enkele plaatselijke hoeves.

“Les Fermes”-route
Deze wandeling, met zijn aaneenschakeling  
van verschillende hoeves, laat je het gehucht 

“La Bruyère”-route
Op deze wandeling in het dorp Villers-Perwin 
tref je verschillende erfgoedelementen 
aan zoals een bakstenen pastorie uit de 
17de eeuw die beschreven staat in het 
Monumentenerfgoed van België.

“Les Chapelles”-route
Deze route laat je kennis maken met het rijke 
verleden van Mellet dankzij onder meer de 
verschillende kapellen die op deze wandellus 
liggen.

“Les Fouilles”-route
Tijdens deze wandeling doorheen velden ontdek 
je oude overblijfselen van de Romeinse vicus 
van Geminiacum, een Romeinse heerbaan die 
eeuwenlang gebruikt werd door de legioenen 
van het Keizerrijk.

“La Taravisée”-route
Deze wandeling, die de naam van een hoeve 
in het dorp van Wayaux draagt, laat je kennis 
maken met verschillende kapellen en de hoeve 
van La Tourelle, een prachtige bakstenen hoeve 
uit de 17de eeuw die opgenomen is in het Waalse 
Monumentenerfgoed.

 Routes te downloaden op les-bons-villers.be en cm-tourisme.be
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WANDELEN IN PONT-À-CELLES

Thiméon
Thiméon, gelegen net ten noorden van de 
autosnelweg van Wallonië, kan erop prat gaan 
op zijn grondgebied te beschikken over iets 
dat vermeld wordt in het Orale en Immateriële 

al’danse. Deze 6 km lange wandeling voert langs 

de hoeve van het Bisschoppelijk paleis.

Rosseignies en Petit-Roeulx
Op deze 7,5 km lange wandeling ontdek je het 
platteland van Rosseignies en zijn prachtige 
Onze-Lieve-Vrouw van Liefdadigheidkapel. Ze 
loopt ook door het centrum van het charmante 

Martinuskerk.

Van Obaix naar Rosseignies via de 
waterscheiding Schelde – Maas
Bijzonder aan de vroegere gemeente Obaix is dat 
ze tussen het stroomgebied van de Maas en de 
Schelde ligt. Deze 6 km lange wandeling laat je 
volop bewust worden van het agrarisch karakter 

en genieten van de mooie dubbele rij bomen die 
je aantreft langs de hoofdweg tussen de beide 
dorpen en het windmolenpark.

Van hoeve naar hoeve rond Buzet
De vroegere gemeenten Obaix en Buzet delen 
de NMBS-halte van Obaix-Buzet maar hebben 
ook één gemeenschappelijke bebouwde kom. De 
8,6 km lange wandeling loopt langs veldwegen 
en paden door en rond deze bebouwde kom en 
laat je kennis maken met talrijke opmerkelijke 
vierkantshoeves.

Van Liberchies naar Odoumont
Van aan de Place de Liberchies, een opmerkelijk 
architecturaal geheel met een monument ter 
ere van Django Reinhardt, loopt deze 8 km lange 
wandeling dwars door velden langs de mooie 

trekt langs la Rampe.

Pont-à-Celles dwars door velden
Deze 10 km lange wandeling langs veldwegen en 

en geeft een gevarieerd beeld van de lokale 
landschappen. Ze doet belangrijke plaatsen 

kapellen, waterkasteel, bos van Courriaulx...

Van Hairiamont naar Biernimont
Deze 8 km lange wandeling ten noorden van 
het kanaal Charleroi-Brussel laat je langs 
landbouwwegen, paden en de RAVeL dwars 
door onze mooie velden kennis maken met de 
gehuchten Hairiamont en Biernimont.

Viesville, het bos van Manants  
en het natuurreservaat
Viesville is het groenste dorp van de gemeente. 
Van aan het voormalig spoorwegstation steek je 
op deze 7 km lange wandeling het gemeentelijk 
bos van Manants door, kom je langs de 
sluis van Viesville op het kanaal Charleroi-
Brussel, neem je de RAVeL en stap je langs het 
natuurreservaat.

Luttre en Viesville
Deze wandeling, die vertrekt aan de parking van 
de Champion in Luttre, dwarst het dorp Luttre 
en loopt langs de rivieren Rampe, Liberchies 
en Natry. Bij de aankomst in Viesville zie je de 
Sint-Joriskerk staan, die je kunt bezoeken. Op de 
terugweg via de RAVeL kom je voorbij de oude 
hoeve van Ployt.

 Routes downloadbaar op de app Wikilock
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TERRILS
DE TERRILS, KUNSTMATIGE, 

OOIT ZWARTE HEUVELS DOOR 
DE WINNING VAN STEENKOOL, 
ZIJN VANDAAG ECHTE GROENE 

LONGEN DIE HET LANDSCHAP VAN 
CHARLEROI KENMERKEN,  

VOL GESCHIEDENIS EN DOORSPEKT 
VAN SOCIALE WAARDEN.

Niet  
te missen!

ENKELE VRIJ 
TOEGANKELIJKE 
TERRILS...

Terrils van Martinet in Roux
Ga langs de talrijke wandelpaden 
op ontdekking naar de zonderlinge 
en gevarieerde biotopen van de 
grote terril van Martinet. Wilde, 
soms zeldzame plantensoorten 
hebben dit indrukwekkende verlaten 
industrieterrein van 53 hectare 
ingepalmd. Edele planten en vennen 
wisselen af met open zones vol 
pioniersoorten. Vandaag zijn op de 
site ook de brouwinstallaties van de 
Manufacture Urbaine en het Centre 
d’excellence du Pain (Kenniscentrum 

Toegang via de Place Frédéric.

Terril des Vallées in Gilly
Deze terril, die naast de velodroom 
van Gilly ligt, werd ingericht voor 
mountainbikers. Op de top waren 
de verscheidenheid aan hellingen 

bevorderlijk voor biotopen die net zo 
verschillend als rijk aan biodiversiteit 
zijn. Gedeeltelijk herbebost op zijn 

getooid met prachtige kleuren.

Toegang via de Rue des Grandes Vallées.

Terril Bayemont/Saint-Charles in 
Marchienne-au-Pont
De terril van Bayemont is ontstaan 
uit de winningen van de schacht nr. 
18 van de steenkoolwinplaatsen van 
Monceau-Fontaine. In de jaren ‘90 
werden de twee kegelvormige terrils 
van Bayemont en Saint-Charles 
ontgonnen voor hun reststeenkool. 
Daarna werd er één enkele terril 
van gemaakt. Er werden bomen en 
grasachtige planten op geplant en de 
biodiversiteit van de site werd verrijkt 
met spontaan opgedoken fauna en 

Toegang via de bovenkant van de Rue du 
Chemin de Fer.
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Terrils van Le Bois du Cazier
in Marcinelle

De voormalige steenkoolwinplaats, die nu 
opgewaardeerd is als museumruimte en 
beschermd wordt door de UNESCO, is omgeven 
door drie terrils.
De eerste en oudste is een vlakke terril die 
makkelijk toegankelijk is en van waarop je 
de kolenmijn vanuit een nieuwe hoek zult 
ontdekken. De tweede, waarop het groene 

de la Mémoire, beplant met 12 boomsoorten uit 

de mijnramp van 8 augustus 1956. Om de derde, 
kegelvormige en hoogste terril te bereiken, 
neem je een verbazingwekkende houten en 
metalen loopbrug over de Rue de la Gare. Op de 
top krijg je van op de landschapsobservatiepost 
op een hoogte van nagenoeg 250 meter een 
onvergelijkbaar panorama van 360° over de hele 
regio.

Toegang via de Rue du Cazier of de Rue de la Gare.

Terril des Piges in Dampremy

Wanneer je naar de top klimt, zul je er de 
overblijfselen van steenkoolwinning ontdekken 
en krijg je een uitzonderlijk zicht van 360° over 
de stad, de ijzer- en staalfabrieken en andere 
terrils.

De klim naar de steile top is redelijk zwaar, aangepast 
schoeisel is onontbeerlijk.

Toegang via de Rue Arthur Decoux in Dampremy.

Je vindt alle info op het 
grensoverschrijdend platform
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BEWEGWIJZERDE 
WANDELINGEN  
OP DE TERRILS

Wandeling van de “Terril Saint-Charles” 
in Marchienne
Deze 1,1 km lange wandeling klimt zachtjes aan 
naar het tussenplateau van de terril Saint-
Charles, waar je oog in oog komt te staan met 
een voormalig bezinkingsbekken uit de jaren ‘90 
waar vandaag riet op groeit. Je kunt er vrij de 
“droge graslanden” verkennen op zoek naar 
wilde bloemen en zeldzame insecten. Het pad 
gaat vervolgens langzaam omhoog naar de 
top van de terril, van waarop je een fantastisch 
uitzicht hebt op de reeks terrils en de ijzer- en 
staalfabrieken van Marchienne.

Wandeling “Tussen IJzer, Steenkool en Water 
van de terrils” in Marchienne en Dampremy
Via een stuk weg dat voorafgaat aan de RAVeL 
kun je je opwarmen alvorens je aan een reeks 
van vier terrils met een verbazingwekkende 

Saint-Charles, de Saint-Théodore Ancien en 

een buitengewoon panorama op de ijzer- en 
staalfabrieken van de Porte-Ouest. Enkel de 
beklimming van de terril Saint-Théodore is wat 
lastiger maar als je af en toe een adempauze 
neemt, is ze zeker te doen. Je kijkt uit over 
het kanaal Charleroi-Brussel, staalfabrieken 
met een spectaculaire architectuur en andere 
industriële landschappen die bijzonder gewild 
zijn bij fotografen en cineasten.

Ideaal voor een 
familie-uitstapje.

Laurence, mama

 Wandelroutes verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be
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Afspraak in april voo
r een 

kunstwandeling
BOUCLE 
NOIRE
NIET TE MISSEN JAARLIJKSE CULTURELE 

IS HET HELE JAAR DOOR DE MOEITE WAARD.

GR van de Terrils of het pad GR412
Dit ruim 300 km lange pad verbindt Bernissart 
met Luik via Charleroi. De talloze wandelaars 
maken er kennis met de overblijfselen van 
het prestigieuze mijnverleden van Wallonië. 
Het nummer van dit wandelpad, aangegeven 
door witte en rode strepen, verwijst naar 

mijnwerkers de Heilige Barbara vierden.

De meest veeleisende trekkers krijgen
een extra lus van 23 km bij de GR412. De lus, die 
tot aan het station van Charleroi verlengd is, 
komt voorbij toeristische bezienswaardigheden 
zoals de kastelen van Marchienne en van 
Monceau, de site en de terrils van Martinet en 
de rij terrils van Dampremy en La Docherie.
Op het parcours worden vier terrils beklommen, 
die met mekaar verbonden zijn door passages 
en paden. Soms zullen er secundaire wegen 
overgestoken moeten worden. De weg wordt 
aangegeven door driehoekige tegels die 
verwijzen naar de vorm van de terrils.

 Wandelroute verkrijgbaar bij het Maison du Tourisme en op cm-tourisme.be
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Onder de groene weiden  
Onder lieflijke bosjes  
Vol vrolijk gezang  

Ligt de donkere steenkool...
Jacques Bertrand, Pays de Charleroi

62

NL_220786_Guide_NL_E5BAT.indd   62 10/02/21   12:54



PARKEN 
EN  
BOSSEN

IN HET STADSCENTRUM...

Het Koningin Astridpark
In dit ruim 2 ha grote Engelse park, dat 
tussen de boven- en de benedenstad ligt, 
staan talrijke opmerkelijke en exotische 
bomen, zoals de Japanse notenboom  

40 daalders” genoemd wordt, de prijs die 
in de 17de eeuw neergeteld werd voor dit 
levende fossiel, waarvan men tot dan dacht 
dat hij uitgestorven was. Verschillende 
bustes en standbeelden getuigen van het 
culturele en historische leven in Charleroi.

boulevard Audent, Charleroi

Het Depelsenairepark
Gelegen op het voormalig militair 
oefenterrein tussen het gerechtsgebouw 
en de rechtbank van koophandel is deze 
groene ruimte van 72 are een park waar 
iedere kunstliefhebber graag vertoeft. Hij 
vindt er immers zowel beeldhouwwerken en 
hedendaagse kunstwerken als watervlakken. 
De geschiedenisliefhebber vindt er de 
leeuwen van het vroegere gerechtsgebouw, 
Totor en Tutur... verkleinwoordjes die 
gegeven werden aan de zonen van de 
toenmalige conciërge, Nestor en Arthur.

boulevard Defontaine, Charleroi

Bewonder  

zijn p
aviljo

en!
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EN IN DE BUURT...

Het Nelson Mandelapark  
in Monceau-sur-Sambre

De vierhonderd jaar oude zomereik in het 
park zou er getuige van geweest zijn dat 
de koets van Lodewijk XIV hier voorbijreed 
tijdens zijn verblijf in het kasteel van Monceau 
in 1667, na de inname van de vesting van 
Charleroi. Het gedeelte van het park dat 
uitkijkt op de zuidvleugel van het kasteel werd 
aangelegd in Franse stijl, met bloemperken 
en geometrische vormen. Het park heeft 
zijn huidige pittoreske en landschappelijke 
aanblik te danken aan de populariteit van de 
Engelse tuinen in de 18de eeuw. Het park werd 
genoemd naar Nelson Mandela, omdat zijn 
67 hectare overeenkomt met het aantal jaren 
strijd in Zuid-Afrika.

Het kasteel van Monceau is een herenhuis 
uit de 17de en 18de eeuw. Het kasteel werd 
verwoest in 1554, heropgebouwd na 1607 
en was achtereenvolgens in handen van de 
families de Trazegnies, de Hamal en de Gâvre. 
De 17de-eeuwse hekkens geven toegang tot 
het paviljoen, dat bestaat uit een portaal en 
twee vleugels met aan het uiteinde een toren. 
De 19de-eeuwse westelijke vleugel valt op door 
zijn klassieke indeling, die kenmerkend is voor 
de Lodewijk XVI-stijl. Dankzij de toevoeging 
van deze vleugel kon er een voorplein 
aangelegd worden met aan weerszijden  
twee paviljoenen uit de 18de eeuw.

place Albert Ier, Monceau-sur-Sambre

Sport,
spel,

arboretum

“Een heel mooi kasteel en 
een park vol bloemen...  

Let goed op,  
er zijn eekhoorns te zien!”

Mel and the Flamingo, blogster
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Het de la Sernapark in Jumet
In het 16 hectare grote park, dat in een 
halfwilde staat gehouden wordt, staan 
opmerkelijke inheemse plantensoorten zoals 
een ruim 150 jaar oude buks, een sequoia en een 
majestueuze moerascipres. Het park, dat in de 
19de eeuw in Engelse stijl aangelegd werd, heeft 
drie prachtige vijvers.

rue du Bosquet, Jumet

Het Bivortpark in Jumet
Het park dankt zijn naam aan de glasblazerijen 
Bennert en Bivort en is ingericht volgens 
heel Engelse landschappelijke regels. In het 
midden ligt een waterpartij in de vorm van een 
druppel, waar talrijke zeldzame boomsoorten 

een witte esdoorn, een reuzenlevensboom 
en een zilveresdoorn, die bij de drie mooiste 
onderwerpen van Wallonië en België staat 
met zijn stam met een omtrek van vijf meter 
vijfentwintig.

rue Joseph Bivort / rue Maximilien Wattelar, Jumet

Het Stadspark in Châtelet
Aan de oevers van een vijver en een beekje kan 
de wandelaar opmerkelijke bomen bewonderen, 
zoals uitzonderlijk grote zilverlindes en rode 
beuken en bomen van exotische oorsprong die 
zelden voorkomen in onze streken. Kinderen 
kunnen hun hart ophalen op drie speciaal 
aangelegde speelpleinen. Aan de zonnekant 
van het park ligt een burgerboomgaard 
met 25 fruitbomen, 218 heesters en een 
bloemenweide.

rue des Campagnes, Châtelet

Het Stadsbos in Châtelet
Dit 200 hectare grote bos heeft een grote 
ecologische, landschappelijke en esthetische 
waarde. De “grotte de l’Agouloir” in het midden 
van het bos is beschermd en een van de laatste 
plaatsen waar vleermuizen kunnen overwinteren. 
Blijf op de bewegwijzerde wandelpaden!

rue de la Justice, Châtelet

In de lente!
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NATUUR- 
RESERVATEN

Het Natuurreservaat van de Bruine Eik (Réserve 
naturelle du Brun Chêne) in Mont-sur-Marchienne

De groeve, die op de site van twee voormalige 
kalkgroeves in de buurt van de Eau d’Heure ligt, heeft 
ook een interessant industrieel erfgoed met zijn kleine, 
artisanale kalkovens en monumentale industriële 
ovens waarin de torenvalk en de kauw nestelen.

De droge of natte natuur van de site, de taluds, 
de bosranden en zijn geschiedenis op het vlak 

verbazingwekkende biodiversiteit aan. De 16,5 ha grote 
groeve huisvest meerdere soorten kikvorsachtigen, 
waaronder de meeste bedreigde in Wallonië, zoals de 
rugstreeppad en de vroedmeesterpad maar ook drie 
soorten watersalamanders en kikkers.

In de uitgebreide rietvelden huizen sinds enkele 
jaren opmerkelijke vogels zoals de kleine karekiet 
en de rietgors en libellen. Wij wijzen ook nog op 
de aanwezigheid van de blauwvleugelsprinkhaan, 
een beschermde soort uit de droge milieus, en een 

Het Natuurreservaat van de Bruine Eik is onder 
bepaalde voorwaarden toegankelijk voor voetgangers. 
Ze moeten absoluut op de paden blijven en hun 
honden aan de leiband houden. Ter herinnering, 

motorvoertuig in het reservaat te rijden, er afval achter 
te laten, planten te plukken, vuur te maken of een 
barbecue te houden.

Voor iedere bijkomende informatie kan er via het formulier 
op de website valdheure.be contact opgenomen met de 
beheerders. + 27 vlindersoorten!
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!

paden, zijn diverse planten en bomen, insecten, vogels, roofvogels 
en vleermuizen terug te vinden. De wandeling leidt je langs de 
ondergelopen groeve, zijn kalkovens en de blauwe vijver, het juweeltje 
van dit reservaat.

Het Natuurreservaat van Gouy-lez-Piéton in Courcelles
Deels gelegen in Gouy-lez-Piéton en deels in Chapelle-lez-Herlaimont, 

bosgebied, droge weilanden en een sparrenbos van 40 are.

Het Natuurreservaat van Viesville in Pont-à-Celles
Het reservaat, dat ontstaan is tijdens de werken voor de aanleg van 
het oude kanaal Charleroi-Brussel in de jaren 1950, toen er allerlei 
sedimenten op een hoopje gegooid werden op de linkeroever van het 
kanaal, heeft vandaag bijna 50 ha aan bossen en weilanden, met meer 
dan 500 plantensoorten en 200 soorten paddenstoelen.

+ 4 km aan 
wandelpaden!
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MET DE 
FIETS...

RAVEL, VERHUUR, ERKENDE 
ETABLISSEMENTEN EN 

BEWEGWIJZERDE ROUTES

Het  
RAVeL-
NETWERK

DE RAVEL IS EEN NETWERK 
VAN WEGEN VOORBEHOUDEN 
VOOR TRAGE, D.W.Z. NIET-

VOETGANGERS, FIETSERS, PERSONEN 
MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT, 
ROLSCHAATSERS, RUITERS (ALS DE 
BREEDTE VAN DE WEG DIT MOGELIJK 

HET GRONDGEBIED VAN LE PAYS 
DE CHARLEROI IS EEN BIJZONDER 
BELANGRIJK KRUISPUNT VAN 
HET REGIONALE EN EUROPESE 
FIETSKNOOPPUNTENNETWERK.

De RAVeL-lijn 1 “La Houillère”
is een verbazingwekkend mooi traject 
dat in een eigen bedding ligt en 
door het volledige noordoosten van 
Charleroi loopt. Op de oude lijn 119, die 
14 km lang is, sluit een stuk van 6 km 

verbindt de beide oevers van de 
Benedensamber in Châtelet met die 
van het kanaal Charleroi-Brussel in 
Roux.

Op de RAVeL-lijn 3
die langs de jaagpaden loopt, kunnen 

Het Samberjaagpad loopt naar Namen 

jaagpad van het kanaal Charleroi-

 Andere routes die langs de RAVeL-lijnen lopen zijn te downloaden op de 
website ravel.wallonie.be

68

NL_220786_Guide_NL_E5BAT.indd   68 10/02/21   12:55



Het Fietspunt
Het Fietspunt van het station Charleroi-Zuid 

aankoop van klein materiaal, verhuur van gewone 

square des Martyrs du 18 Août – 6000 Charleroi  
 

+32 496 24 93 97 – cyclo@brillo.be  
Na reservering.

Le Relais du RAVeL
Dit onthaalcentrum, gevestigd in het voormalige 
station van Gilly Sart-Allet, op de lijn 119 

aan de gebruikers van de trage wegen die er halte 

 –

 –
 –
 –

Voormalig station van Gilly Sart-Allet  
rue du Coquelet, 104 – 6060 Charleroi
+32 71 41 81 64 – cycloravel@faimetfroid.be – faimetfroid.be 
Na reservering.

De VVV van Gerpinnes
Verschillende routes in de buurt, zoals het 

Marcheurs de Sainte-Rolende” of de lijn 138 van het 
RAVeL-netwerk.

rue Edmond Schmidt, 1 – 6280 Gerpinnes  
+32 71 50 14 85 – info@rsi-gerpinnes.be – si-gerpinnes.be 
Na reservering.

Het sportcomplex van Les Bons Villers

meerdere dagen. Landelijke gemeente met 

rue Jean-Baptiste Loriaux 3A – 6210 Les Bons Villers  
+32 71 85 25 82 – les-bons-villers.be  
Na reservering.

DE FIETSVERHUUR- 
PUNTEN
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DE ERKENDE 
FIETS WELKOM-
PUNTEN

LOGIES, BEZIENSWAARDIGHEDEN, MUSEA... 
MAAR OOK HET MAISON DU TOURISME 
VERWELKOMEN FIETSTOERISTEN MET EEN 
PARKEERRUIMTE VOOR HUN FIETSEN, EEN 
REINIGINGS- EN HERSTELLINGSKIT DIE TER 
BESCHIKKING GESTELD WORDT, DRINKWATER EN 
TOERISTISCHE INFORMATIE.

het Maison du Tourisme  du Pays de Charleroi,
de VVV van Gerpinnes,

le Relais du RAVeL,
het sportcomplex van Les Bons Villers,
Le Bois du Cazier,

het vakantiehuisje La Haie aux Loups,
de gastenkamer 76Tour in Charleroi,
het Novotel Charleroi Centre,
de Jeugdherberg van Charleroi
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Fietsroutes

werden, lopen ook langs Charleroi, waaronder de Route UNESCO en Hainaut 
184 km de Route 

Napoléon en Wallonie à vélo – 118 km.

“Friches, art urbain et patrimoine du Pays de 
Charleroi” – 25,6 km – loopt langs de Samber, van Marchienne-au-Pont tot 
Charleroi. Het indrukwekkende industriële erfgoed langs de Samber en het 

stadscentrum, waarin de street art eveneens een grote plaats inneemt.

“Dans les pas des marcheurs de   
Sainte-Rolende” (15,9 km) de toerist in de voetsporen van de deelnemers 
aan de mars ter ere van de heilige Rolanda en de heilige Oger, die ieder jaar 
op pinkstermaandag plaatsvindt. Deze lus laat u genieten van de open 
landschappen, typische dorpskernen en bospaden.

De routes 
kunnen gevolgd 

worden door middel van 
met internetverbinding of er kan 

een roadbook of een wandelgids 
worden.cirkwi.com

71

NL_220786_Guide_NL_E5BAT.indd   71 10/02/21   12:55



UITGAAN: 
SPORT EN 
VRIJETIJD
SPORTLIEFHEBBERS
KICKS
VOOR DE JONGSTEN
ZALEN VOOR PUBLIEKSVOORSTELLINGEN
BIOSCOPEN
KUNSTGALERIJEN
TEAMBUILDING

NL_220786_Guide_NL_E5BAT.indd   72 10/02/21   12:55



NL_220786_Guide_NL_E5BAT.indd   73 10/02/21   12:55



CHARLEROI LES BAINS
Openluchtzwembad van 950 m², kinderbad, 
waterglijbaan, trampolines en zonneterrassen, 
alles is aanwezig om te ontspannen in en aan de 
rand van het water.

minigolf met 18 holes, wandelingen in de bossen 

allée des Cygnes – 6001 Charleroi
+32 71 29 74 02
rca-charleroi.be/sports-piscines-charleroi-les-bains.php
Open in de zomer.

BINNENZWEMBAD HELIOS
rue de Montigny, 103 – 6000 Charleroi  
+32 71 86 23 25

LE GOLF DE PIERPONT
De golfclub in de buurt van de luchthaven ligt in 
een groene plattelandsomgeving. Het golfterrein 
met 18 holes is aangelegd in het park van 
een prachtige 17de-eeuwse hoeve die volledig 
gerenoveerd en ingericht werd als hotel, waar 
sport en ontspanning in de volle natuur hand in 
hand gaan.
Grand Pierpont, 1 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 88 08 30 – info@pierpont.be – pierpont.be
Het hele jaar door open van maandag tot zondag  
van 9 tot 18 uur

SPORT- 
LIEF- 
HEBBERS
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KICKS

WEST STATION SKATEPARK
Skaten, BMX’en, skeeleren... liefhebbers kunnen 
er naar hartelust hun sport beoefenen!  
De overdekte ruimte van goed 2000 m² 
verwelkomt hen in een gezellige sfeer.

+32 488 43 72 74
m.timellini@gmail.com
facebook.com/WestStationSkatepark/

rue Charles Lindbergh, 26 – 6041 Gosselies
+32 71 91 91 00
booking@airspace.be – airspace.be

avenue des Etats-Unis, 7 – 6041 Gosselies
+32 71 35 61 17
info@efsimulator.com – efsimulator.com

BRUSSELS SOUTH KARTING
zoning Industriel de Frasnes, 4 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 82 73 21
bskarting.be

GREEN POWER KART
rue de l’industrie, 12 – 6040 Charleroi
+32 71 35 49 10
info@greenpowerkart.be – greenpowerkart.beelektrische 

karting!
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Grote 
openluchtschaatsbaan 

tijdens de  
kerstmarkt

SCHAATSBAAN VAN CHARLEROI
rue Neuve 75a – 6061 Charleroi
+32 71 322 183
info@patinoire.be – patinoire.be

KLIMZAAL
chaussée de Charleroi, 26 – 6061 Charleroi
+32 71 33 16 95
espace.grimpe1@gmail.com – espace-grimpe.be

Klimzaal, yoga, sauna en bar
chaussée de Bruxelles, 100 – 6020 Charleroi
+32 471 11 86 72
info@maniak.club – maniak-charleroi.club

quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi
+32 71 31 71 47
info@quai10.be – quai10.be

BOWLING CIRCUS
route Nationale, 5 – 6041 Charleroi
+32 71 34 50 41
gosselies@circus.be
circus.be/fr/etablissements/bowling

BOWLING FLASH BOWL
rue de Montigny, 141 – 6000 Charleroi
+32 492 12 81 01
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VOOR  
DE JONGSTEN

Gelegen op een tiental kilometer van Charleroi, in een idyllische bosomgeving, opent het Beverhol 

koetstochten, kinderboerderij, speelplein...
rue du Faubourg, 16 – 6250 Aiseau-Presles
+32 71 76 03 22
info@castor.be – castorland.be

FORÊT DES LOISIRS

mountainbike- of ruiterparcours, speelplein, lommerrijk en gratis toegankelijk barbecueplein.
rue de la Virginette, 2 – 6220 Fleurus
+32 71 88 50 72

Permanent open

Met het gezin?
Met vrienden?
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ZALEN VOOR 
PUBLIEKS-
VOORSTELLINGEN

Café-restaurant 
s middags en 

op avonden van 
opvoeringen open.

EDEN
Eden, dat tegelijkertijd een cultuurcentrum 
en een centrum voor expressie en creativiteit 
is, opent zijn deuren voor opvoeringen voor 
groot en klein, concerten, workshops, slam, 
debatontmoetingen, breicafé, vieruurtjes, om de 
creaties van de burgers voor het Carnaval van 
Charleroi niet te vergeten.
boulevard Jacques Bertrand 1/3 – 6000 Charleroi
+32 71 20 29 95
info@eden-charleroi.be – eden-charleroi.be

THÉÂTRE DE L’ANCRE
De Ancre, een centrum voor hedendaagse 
creatie, biedt hoogstaande voorstellingen 
aan die een blik op de wereld werpen. Een 
toegankelijke programmatie met een mix aan 
theater, dans, poëzie, muziek, video...
rue de Montigny, 122 – 6000 Charleroi
+32 71 31 49 70
info@ancre.be – ancre.be

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
Met zijn 1 800 plaatsen is het PSK een van de 
grootste zalen in Wallonië. Door de gevarieerde 

theater tot opera, over klassieke muziek, circus, 
muzikale blijspelen en dans. Er worden door 
externe organisatoren ook talrijke concerten en 
solovoorstellingen georganiseerd.

+32 71 31 12 12 – info@pba.be – pba.be
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LE POCHE THÉÂTRE
Le Poche biedt een programma aan dat open 
staat voor allerlei thema’s, zowel ernstige, 
schrijnende, lichte als humoristische en 
komische.
rue du Fort, 70 – 6000 Charleroi
+32 493 76 67 55 – info@lepoche.be – lepoche.be

LE COMÉDIE CENTRALE
Deze instelling geeft de humoristen van 

muzikanten, zangers, auteurs.
rue du Grand Central, 33 – 6000 Charleroi
+32 71 30 50 30 – charleroi@comediecentrale.com
comediecentrale.com

CHARLEROI DANSE
Charleroi danse, het danscentrum van de 
Federatie Wallonië-Brussel, laat u kennis maken 
met de creaties van Belgische en internationale 
hedendaagse choreografen. Café-restaurant 
open op avonden van opvoeringen.
boulevard Pierre Mayence 65c – 6000 Charleroi
+32 71 20 56 40
contact@charleroi-danse.be – charleroi-danse.be

THÉÂTRE MARIGNAN
Het gezelschap van Cabaret 2000 zorgt 
samen met partners uit de cultuursector voor 
entertainment op deze mythische plaats in 
Charleroi.
boulevard Joseph Tirou, 53 – 6000 Charleroi
+32 0495 10 20 14 (van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 

info@theatremarignan.be – theatremarignan.be

HET KONINKLIJKE RUCHE THÉÂTRE
Dit gebouw uit 1920, dat verbouwd werd tot een 
multiculturele ruimte, biedt allerlei vertoningen 

variété...
avenue Marius Meurée, 1 – 6001 Charleroi
+32 473 39 00 82
info@laruchetheatre.be – laruchetheatre.be

DÔME
De Dôme organiseert allerlei evenementen voor 

voorstellingen, concerten, sportwedstrijden, 
restaurant, bedrijfsevenementen en zoveel 
meer...
rue des Olympiades, 2 – 6000 Charleroi
+32 71 20 60 40
info@dome-events.be – dome-events.be
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Bioscopen

Café-restaurant  en terras met zicht op de kades  en de Samber

QUAI 10

kleinsten te vergeten, die hier ook 

terecht kunnen. De richtlijn van 

ondertitelde kwaliteitscinema in 
originele versie
quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi
+32 71 31 71 47
info@quai10.be – quai10.be

CINÉMA PATHÉ!
Pathé, dat zijn 15 zalen en 
3748 zetels in het hart van uw 
streek. De bioscoop is uitgerust 

stoelen die bewegen, geuren die 
verspreid worden of regen of wind 
die nagebootst worden.
Hij beschikt eveneens over een 

Wallonië.
Grand’rue 141-143 – 6000 Charleroi
+32 71 28 04 28
info@pathe.be – pathe.be
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GALERIJ ALAIN BECIANI
rue de Montigny, 36 – 6000 Charleroi
+32 71 31 82 17 – galeriealainbeciani.be

rue de Marcinelle, 27 – 6000 Charleroi
+32 477 25 73 79
Open na afspraak.
contact@jeanmichel.net – jeanmichel.net

V2, GALERIE DU VECTEUR
rue de Marcinelle, 30 – 6000 Charleroi
+32 71 27 86 78
info@vecteur.be – vecteur.be

GALERIE JACQUES CERAMI
route de Philippeville, 346 – 6010 Charleroi
+32 71 36 00 65
info@galeriecerami.be – galeriecerami.be

ESPACE GARANCE
Galerie Frédéric Tillier
avenue Paul Pastur, 52 – 6032 Charleroi
+32 496 93 28 40

KUNST- 
GALERIJEN
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Op zoek naar een huurzaal voor uw zakenvergaderingen of 

Neem gerust contact op met het team van
het Maison du Tourisme  du Pays de Charleroi

+32 71 86 14 14 – cm-tourisme.be
maison.tourisme@charleroi.be

TEAMBUILDING
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PHOTO MANQUANTE

BIG
DE BIG FIVE

OP DE KALENDER STAAN VIJF GROTE 
FEESTEVENEMENTEN.

CARNAVAL
Het is een door het hele gezin ervaren vreugdegevoel  

van Vastenavond, waarop gilles en gemaskerden koning  
zijn tot genot van groot en klein.

DE BROCANTE DES QUAIS

kwaliteitsvolle curiosa, artiesten aan het werk, een dorp met food 
trucks, heel wat animatie en concerten georganiseerd  

in het raam van de Muziekfeesten.

QUARTIER D’ÉTÉ
Quartier d’été, een echte oase, met zijn prieeltjes, zand en 

ligstoelen, biedt allerlei activiteiten aan tijdens de vakantie. 
Mooie momenten met het gezin of vrienden in het vooruitzicht!

DE WAALSE FEESTEN
Charleroi komt in beweging voor de Waalse feesten, met allerlei 

animatie, concerten en ludieke activiteiten, die afgesloten worden 
met een prachtig vuurwerk en de rondgang  

van de Reuzen uit Charleroi.

HET KERSTDORP
Op de place de la Digue biedt het kerstdorp, dat op het einde van 

het jaar een echte must is voor zowel de plaatselijke bewoners 
als de toeristen, straatanimatie, culinaire specialiteiten, 

geschenkartikelen en ambachtelijke artikelen aan. Op de Place 
Verte, aan de voet van het winkelcentrum Rive Gauche,  

is er een skateterrein in de openlucht aangelegd.
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AGENDA
NIET TE MISSEN EVENEMENTEN!

februari
CARNAVAL VAN CHARLEROI

GROOT GEMASKERD BAL 
VAN DE CLIMBIAS

Spreiding van het FESTIVAL 
ANIMA IN QUAI10

maart
DE 10 MILES  

Een loopwedstrijd door de 
deelgemeenten van Charleroi.

april
CAVALCADE VAN CHÂTELET  
Op Palmzondag wonen een 
groot aantal bezoekers de 

optocht bij van groepen die 
even divers als kleurrijk zijn.

CAVALCADE VAN FLEURUS 
Op paaszondag animeren 
folkloristische groepen en 

gillesverenigingen de straten 
van Fleurus met een optocht.

DE 15 KM VAN CHARLEROI 
Eén van de grootste 

amateursportevenementen 
van Wallonië, waar de 

deelnemers de voornaamste 
bezienswaardigheden van de 
stad en de omringende natuur 
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mei
FESTIVAL DJANGO

IN LIBERCHIES

FESTIVAL MAI’TALLURGIE 

FESTIVAL PÉPITES, L’ART  
ET LES TOUT-PETITS

SINT-ROCHUSMARS  
IN CHÂTELET  

Deze folkloristische mars telt 
nagenoeg 800 deelnemers 

met kostuums uit het Empire 

FESTIVAL “LA RÉCRÉ DES 
DÉCIBELS”

TENNISTOERNOOI 
ASTRID BOWL CHARLEROI 
Internationaal evenement 

waaraan reeds atleten 
deelgenomen hebben die nu 

beroemd zijn.

juni
TERRILSPORT VOOR ELKEEN

Een veelzijdigheid aan sporten op 
de terrils van Le Bois du Cazier!

MARS VAN DE HEILIGE ROLANDA
De belangrijkste mars van 

Gerpinnes is door de UNESCO 
erkend als Wereldcultuurerfgoed.

FEEST VAN DE MUZIEK
Een niet te missen muziekgebeuren 

van Wallonië-Brussel. Het feest 
is volledig gratis toegankelijk en 

dompelt pleinen, parken en straten 
onder in de meest gevarieerde 

muziek.

BROCANTE DES QUAIS

JOHANNES DE DOPEROPTOCHT  
IN GOSSELIES  

Woon de Johannes de 
Doperoptocht en zijn gevolg van 

ruiters, geniesoldaten, voltigeurs, 
keursoldaten, muzikanten en jonge 

herderinnen bij.

juli
POTTENBAKKERSFEEST  

IN BOUFFIOULX  
Dit evenement draait 

volledig rond de artisanale 
pottenbakkers die hun kunde 

tentoonspreiden.

INTERNATIONAAL FESTIVAL  
VAN HET KERKGEZANG IN  

Le Bois du Cazier

DE MARIA MAGDALENAMARS  
IN JUMET

Een van de meest pittoreske 
folkloremanifestaties aan de 

Samber. Door de UNESCO erkend 
als Wereldcultuurerfgoed.

QUARTIER D’ÉTÉ
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augustus
SINT-ROCHUS- EN
SINT-FREGOMARS  

De compagnieën van Acoz 
en Lausprelle eren deze 

twee heiligen ieder jaar op 
de zondag na 15 augustus. 

Door de UNESCO erkend als 
Wereldcultuurerfgoed.

INDUSTRAIL  
Dit parcours van respectievelijk 
5 en 10 km laat je kennis maken 

met het industriële verleden 
van Charleroi!

september
ERFGOEDDAGEN  

Tientallen sites en private 
huizen openen uitzonderlijk 
hun deuren voor bezoekers.

PARDON DE LA BATELLERIE  
(Feest van de 

heel weekend animatie op 
de Samberkaaien terwijl 

er bootjes van allerlei slag 
voorbijvaren.

WAALSE FEESTEN

UZINE FESTIVAL
SAC SALON ARTISTIQUE  

DE CHARLEROI  
Schilders, beeldhouwwerkers, 

fotografen, illustratoren, 
beeldende kunstenaars tonen 

hun creaties in een gastvrije en 
professioneel uitziende ruimte.

oktober

FESTIVAL “LIVRESSE”
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november
GROOT WIT BAL IN DE EDEN 

tikkeltje extravagantie en 
enkele tierelantijntjes!

FESTIVAL BIS-ARTS

december
CAROLORIDA  

Een straatloop in het centrum 
van de stad, waar sport 
samengaat met fun. De 

deelnemers aan de 5 en 10 km 
lopen verschillende keren voorbij 

de kerstmarkt.

KINDERKERST
Van 11 tot 17 uur volgen Engelse 

bussen een omloop in het 
stadscentrum en houden halt aan 

talrijke ludieke, didactische en 
pedagogische activiteiten.

KERSTDORP

NACHT VAN DE HEILIGE STEFAAN 
IN BOUFFIOULX

De heilige Stefaan is de 
patroonheilige  

van de pottenbakkers. Om hem 
te vieren, kun je in pottenbakkerij 

bijwonen waar op traditionele 
wijze aardewerk in de oven 

gebakken wordt.
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Festivals
Het hele jaar door leeft Charleroi op het ritme 
van zijn festivals.

voor elk wat wils, samen met het gezin of onder 
vrienden!

Hierna een selectie aan niet te missen 
evenementen om de feestelijke en culturele kant 
van onze stad te leren kennen!

Hoogstaande 
programma’s voor 
telkens weer een unieke 
ervaring!
Matteo, student

FEBRUARI

Spreiding van het festival Anima in Quai10
Dit is hét festival bij uitstek voor liefhebbers 

Kicks Festival (biënnale)
Aan de hand van verschillende theater- en 
dansvoorstellingen stelt deze biënnale 
de jeugd, haar angsten, verlangens 
en uitdagingen ter discussie terwijl ze 
aangemoedigd wordt een blik op de wereld te 
werpen!

MAART

Festival “Printemps de Saint-Laurent”
De concerten van dit festival van de klassieke 
muziek vinden in maart plaats in de prachtige 
Sint-Laurenskerk van Couillet.

MEI

Djangofestival in Liberchies
Het geboortedorp van Django Reinhardt 
herdenkt deze mythische jazzmuzikant.

Festival MAI’tallurgie (biënnale)
Veelzijdig festival (plastische kunsten – 

Festival Pépites, Kunst voor de 
allerkleinsten
Het doelpubliek van dit festival zijn 
kinderen van 0 tot 3 jaar en hun 
begeleiders.

Festival “La Récré des décibels”
Langzaam maar zeker maakt dit pop/
rockfestival naam en faam in Frasnes-lez-
Gosselies.

JULI

Internationaal festival  
van het kerkgezang
Dit festival verloopt in de vorm van 
wandelconcerten in Le Bois du Cazier.

SEPTEMBER

Uzine Festival
Een niet te missen afspraak voor de 
liefhebbers van rap, elektronische en 
alternatieve muziek!

OKTOBER

Biënnale Charleroi danse
Dit danscentrum van de Federatie 
Wallonië-Brussel is wereldbekend om zijn 
creaties van eigentijdse dansspektakels.

Festival “Livresse”
Ontmoetingen, projecties, debatten, 
concerten, workshops, pop-
upboekhandel...

NOVEMBER

Festival Bis-ARTS
Multidisciplinair en onwijs festival!
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Zondags- 
markt

Kerstmarkten

De geur van kaneel vermengd met de damp van 
glühwein, kerstliederen die weerklinken...  

De feesten komen er snel aan!

Om je nu al onder te dompelen in de magische 
kerstsfeer, vind je hieronder een selectie aan 

kerstmarkten in Le Pays de Charleroi.

KERSTDORP CHARLEROI

KERSTMARKT IN HET KASTEEL  
VAN TRAZEGNIES

KERSTMARKT IN LE BOIS DU CAZIER

KERSTMARKT IN DE ROCKERILL

KERSTFEEËRIE EN SCHAATSBAAN  
IN COURCELLES

KERSTFEEËRIE IN LIBERCHIES

De pittoreske markt van Charleroi trekt iedere 
zondagochtend een massa volk.

Ontstaan in 1709 is ze een van de oudste 
markten van Wallonië.

groenten, kruiden, bloemen en planten of 
huishoudelijke toebehoren...

 Programma terug te vinden op Visit Charleroi

92

NL_220786_Guide_NL_E5BAT.indd   92 10/02/21   12:55



Feesten in Charleroi? 
Enkele adressen

Harpers
boulevard Tirou, 88 – 6000 Charleroi
+32 471 88 53 79

Irish Times Pub
boulevard Tirou, 86 – 6000 Charleroi
+32 71 31 61 52

Nautilus
rue de Montigny, 104 – 6000 Charleroi
+32 475 30 73 70

Manolo Bar
rue de Montigny, 6 – 6000 Charleroi
+32 71 30 18 38
manolobar.be

Le Carolopolitan
rue de Marchienne, 25 – 6000 Charleroi
+32 785 63 76 79

Kosmopolitan
rue d’Orléans, 26 – 6000 Charleroi
+32 479 01 56 27

UK Bar
rue de Montigny, 97 – 6000 Charleroi
+32 475 54 21 20

Nirvana Bar
boulevard de l’Yser – 6000 Charleroi
+32 484 99 96 32

Le Vecteur
rue de Marcinelle, 30 – 6000 Charleroi
+32 71 27 86 78 – info@vecteur.be – vecteur.be

Rockerill
rue de la Providence, 136 – 6030 Charleroi
rockerill.com

Zin in een feestje 
met vrienden of 
gewoon in een 
glaasje om op 

adem te komen 
na een dagje 

Plaatsen genoeg 
in Charleroi 
om te gaan 
feesten...
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WAAR GAAN DE 
INWONERS UIT 
CHARLEROI ETEN?

Café-restaurants, Franse, Italiaanse, 
Aziatische... keuken. In Le Pays de Charleroi 
heb je een grote keuze aan trendy en gezellige 
restaurants.

Hiernaast vind je de favoriete 
restaurants van de inwoners van 
Charleroi! *
* gebaseerd op de mening van onze volgers op Facebook

Café-restaurants

La Brasserie du Quai10
quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi
+32 71 18 12 03 – quai10.be

L’Atelier de la Manufacture Urbaine
rue de Brabant, 2 – 6000 Charleroi
+32 71 30 60 13 – lam-u.com

Le Bistro
rue de Dampremy, 8 – 6000 Charleroi
+32 71 32 13 43

La Quille
rue de Marcinelle, 33 – 6000 Charleroi
+32 71 31 41 48

L’Originel – Lokaal café-restaurant met bioproducten
boulevard Joseph Tirou 73
6000 Charleroi
+32 71 53 54 23

La Brasserie de la Digue
place de la Digue, 43 – 6000 Charleroi
+32 71 31 77 27 – brasseriedeladigue.be

La Brasserie de la Cour
rue Emile Tumelaire, 43 – 6000 Charleroi
+32 71 47 16 34 – brasseriedelacour.be

Chez Duche
avenue de Waterloo, 5 – 6000 Charleroi
+32 71 31 16 42 – chezduche.be

rue de Marcinelle, 8 – 6000 Charleroi
+32 71 36 84 37

Franse en  
traditionele keuken

Papilles et Pupilles
rue Charles Dupret, 15 – 6000 Charleroi
+32 488 99 85 95

L’APtit restaurant
rue du Grand Central, 51 – 6000 Charleroi
+32 71 53 53 83 – laptit.be

Au Trou normand
rue du Comptoir, 12 – 6000 Charleroi
+32 71 12 73 59 – autrounormand.be
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Bistronomische/
gastronomische 
keuken
La Table de la Manufacture Urbaine
place Emile Buisset, 10 – 6000 Charleroi
+32 71 70 20 18 – lam-u.com

Chermanne
avenue de l’Europe, 62 – 6000 Charleroi
+32 71 12 41 14 – restaurantchermanne.be

Tribeca
rue de Bertransart, 10 – 6280 Gerpinnes
+32 71 31 97 44 – tribeca-gerpinnes.be

Italiaanse keuken

Osteria Romana
boulevard Joseph Tirou, 74 – 6000 Charleroi
+32 71 30 02 50

Emozione Latina
rue de Dampremy, 29 – 6000 Charleroi
+32 473 62 00 80

Al Piccolo Mondo
Grand’Rue, 87 – 6000 Charleroi
+32 71 42 00 17

All’Osteria
chaussée de Fleurus, 237 – 6060 Charleroi
+32 71 41 20 95 – restoallosteria.be

Spaanse keuken

Casa José
rue d’Oignies, 35 – 6250 Aiseau-Presles
+32 71 16 16 23
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Wijnbars

Blahblahwine
rue de Marcinelle, 6 – 6000 Charleroi
+32 493 74 91 94 – blablahwine.business.site

SAKA 20
rue de la Chapelle, 66 – 6030 Charleroi
+32 475 25 91 59 – www.saka20.com

La Vigneraie
avenue Paul Pastur, 32 – 6032 Charleroi
+32 476 06 83 08 – lavigneraie.com

Griekse keuken

Athena
boulevard Joseph Tirou 144
6000 Charleroi
+32 71 31 47 99

Le Kamiros
rue de l’Industrie, 84 – 6032 Charleroi
+32 71 47 20 71 – kamiros.be

Le Socrate
Grand-Place, 13 – 6240 Farciennes
+32 71 39 43 95 – www.restaurantsocrate.be

Aziatische keuken

Pot au Pho
rue de Montigny, 34 – 6000 Charleroi
+32 71 32 20 03 – potaupho.be

boulevard Joseph Tirou, 79 – 6000 Charleroi
+32 2 888 80 80 – thaicafe.be

An-Nam
rue Charles Dupret, 14 – 6000 Charleroi
+32 71 30 10 70

L’Esprit Bouddha
place des Martyrs, 30 – 6041 Charleroi
+32 71 37 22 05 – espritbouddha.be

Oosterse keuken

La Palmeraie
place de la Digue, 26 – 6000 Charleroi
+32 71 30 44 54 – lapalmeraie-express.be

Orient thé vous
place Franklin Roosevelt – 6180 Courcelles
+32 71 95 31 05
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Zin in een ijsje  
of een andere lekkernij?

Rive Gauche – place Verte, 20 – 6000 Charleroi
+32 484 41 45 27
fbwic.com

Dreams Donuts
boulevard Tirou, 24 – 6000 Charleroi
+32 470 94 45 66
dreamsdonuts.be

Hill’s Donuts Charleroi
Rive Gauche – place Verte – 6000 Charleroi
hillsdonuts.com

rue de Dampremy, 76 – 6000 Charleroi
+32 71 70 01 82

Sotto il Ponte
route de Philippeville, 342 – 6010 Charleroi
+32 71 47 37 57 (ijssalon open van woensdag  

Gelateria Osvaldo
rue la Tombe, 192 – 6001 Charleroi
+32 71 95 89 22

Les Délices d’Achille – Ambachtelijk ijssalon

+32 473 39 25 27
lesdelicesdachille.be

Gelatissimo – Ambachtelijke ijsverkoper
chaussée de Gilly, 214 – 6220 Fleurus
+32 71 39 54 60 – gelatissimo.be

Marceline Gourmandine
rue Neuve, 77 – 6280 Gerpinnes
+32 71 80 05 03

Brunchen op zondag?
Novotel Charleroi Centre – Gourmet Bar
place Verte, 17 – 6000 Charleroi
+32 71 28 28 28

Quai10
quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi
+32 71 18 12 03 – quai10.be

Pain Quotidien
boulevard Tirou, 67 – 6000 Charleroi
+32 71 32 27 82 – lepainquotidien.com

Hôtel Charleroi Airport
chaussée de Courcelles, 115 – 6041 Charleroi
+32 71 21 00 50 – hotelcharleroiairport.be

Les Filles de l’Atelier Gourmand
rue Brigade Piron, 339 – 6061 Charleroi
+32 71 12 29 79

Zin in een pakje friet  
of een mitraillette*?

Robert La Frite
place de l’Ouest – 6000 Charleroi
+32 71 16 40 39 – robertlafrite.be

Je vindt op praktisch iedere straathoek  
een frietkraam!

*friet en vlees tussen twee stukken stokbrood en saus naar keuze!
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Ferme du Centre
Biofruit en -groenten
rue du Centre, 42 – 6250 Aiseau-Presles
+32 495 44 21 20
lafermeducentre.sitew.be

Ferme Wyngaert

rue Grande, 32 – 6250 Aiseau-Presles
+32 71 39 45 77 – +32 479 29 27 58

LaM.U – Epicerie

en andere afgeleide producten. 100% lokale 
producten
rue de Brabant, 2 – 6000 Charleroi
+32 71 30 60 13 – lam-u.com

Chèvrerie des Saules
Melkproducten op basis van geitenmelk.
allée Centrale, 90 – 6040 Charleroi
+32 475 61 71 71
chevreriedessaules.be

La ferme de Nauwes
Aardappelen, seizoensgroenten, kip.
rue des Nauwes, 1 – 6181 Courcelles
+32 474 33 90 79
ferme-des-nauwes.business.site

Ferme du Moulin de Caillet
Kinderboerderij.
Boter – roomijs.
rue du vert Fagot, 2 – 6181 Courcelles
+32 64 54 16 80

Ferme Emplit
Verse kaas, gezouten hoeveboter, smeerchoco, 
melk en yoghurt.
rue du Chaufour, 49 – 6181 Courcelles
+32 71 84 00 68

Ferme Houtet
Groenten en aardappelen.
rue de Monceau, 4 – 6180 Courcelles
+32 71 45 36 30

Ferme Le Sauruvin
Melkproducten. Harde kaas van koeienmelk 

rue Fonds des Rys, 52 – 6181 Courcelles
+32 71 84 41 35

Streekproducten / 
hoeverestaurants

Er zijn talrijke producenten van streekproducten in 

kaas, room en melk, kruidenplanten en bloemen, 
bier, wijn en likeur.

Hier zijn enkele goede adressen om de korte 
keten te steunen en lokaal te consumeren!
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Les Cafés Ervka

rue du Bosquet, 10 – 6181 Courcelles
+32 472 36 45 07 – cafeservka.be

Les Vergers de Fleurus
Allerlei appelsap, bruisend appelsap, 
aperitieven.
chaussée de Charleroi, 473 – 6220 Fleurus
+32 478 04 43 02

Ferme du Grand Bois
Bio-eieren, kip, seizoensgroenten, appelen en 
appelsap.
rue des Hauts Droits, 99 – 6280 Gerpinnes
+32 473 81 60 00

Ferme des Trieux des Montois
Productie van melk en afgeleide producten, 
aardappelen, smeerpasta, eieren, kip, konijn.
rue de Biesmes, 45 – 6280 Gerpinnes
+32 71 50 12 67
caroline.moreaux@skynet.be

Ferme de Raz Buzée
Kaas, roomijs, yoghurt.
rue des Flaches, 42 – 6280 Gerpinnes
+32 476 26 68 32
ferme-raz-buzee-fromagerie-glace-yaourt-
artisanale.be

Ferme du Limousin
Slagerij, charchuterie.
avenue Albert Ier, 33b – 6280 Gerpinnes
+32 71 50 53 47
lelimousin.be

Ferme du Trieu
Fruit en groenten.
rue du Trieu Gilson, 22 – 6280 Gerpinnes
+32 71 32 20 91

Ferme du Warchais
Verse kaas, kaaswrongel, melk, karnemelk, 
slagroom, boter.
rue Dominique Seret, 2 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 85 10 41
fermeduwarchais@gmail.com

Ferme de la Chapelette
Fruit en groenten van duurzame teelt
rue de la Chapelette, 1 – 6210 Les Bons Villers
+32 472 92 79 60
fermedelachapelette.com

Fromagerie Van Landschoot
Boter, kaas, melk, eieren, yoghurt.
rue du Berger, 8 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 84 40 55

Boucherie Thierry et Fabienne
Slagerij-charcuterie in de korte keten. BBQ-
vlees en ruim assortiment aan huisbereide 
charcuterie. Assortiment kazen.
rue Vanbeneden, 8 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 85 11 86
boucheriethierryfabienne.com

Om zelf
 op te et

en 

of... 
te sch

enken!
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Les Ruchers Rèvois
Ambachtelijke productie van honing en 

koninginnebrij, propolis kauwgom, honingsiroop, 
honingsnoepjes, bijenwas of propoliszalf, 
propolistinctuur.
rue Wattimez-Haut, 47 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 84 62 08

Ferme de la Couronne
Boter, natuurlijke of gekruide verse kaas, 
slagroom, tarte al Djote, quiche, seizoensfruit en 
-groenten, desserts.
rue de la Couronne, 1 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 85 13 30

Ferme de l’Estangue
Sap persen tegen maakloon voor particulieren 
en professionelen. Verkoop van verschillende 

3 liter.
rue Sart-Bas, 18 – 6210 Les Bons Villers
+32 474 40 77 30
fermedelestangue.be

Groentenboerderij
Ruim assortiment aan seizoensgroenten 

rue Wattimez-Bas, 48 – 6210 Les Bons Villers
+32 476 52 59 13
lafermeauxlegumes.com

Aromarêves – pluimveehouderij
Braadklare kippen, legrijp jong pluimvee, 
kuikens, legklare jonge kippen, kweekkippen, 
voedingsmiddelen, strooisel en kweekmateriaal.
rue du Moulin Charon, 1 – 6210 Les Bons Villers
+32 71 84 61 54
elevagesdevolaille.be

Ferme Kairet
Melkproducten, aardappelen, groenten.

+32 71 35 11 64 – +32 476 59 75 39

Ferme De Vriese
Melkproducten.

+32 479 34 51 12

La tête dans les salades
Biofruit en -groenten

+32 487 70 14 29
latetedanslessalades.be

Chèvrerie du Cadeau
Geitenkaas, kaasbereidingen, boter, quiche, 
gestremde melk, cake.

+32 67 21 40 28 – +32 473 55 12 02
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Bieren 
en café-
restaurants 
uit  
Charleroi

La Manufacture Urbaine (LaM.U)  
& la Brasserie du Pays Noir

LaM.U, druk bezocht door de inwoners uit Charleroi en 
toeristen, brouwt verschillende bieren, op traditionele wijze 
en in de korte keten.
Onlangs fusioneerde LaM.U met een andere legendarische 

brouwen gebeurt in de microbrouwerij in het stadscentrum 
terwijl het bier tegenwoordig gebotteld en opgeslagen wordt 
op de oude mijnsite van Martinet.

rue de Brabant, 2 – 6000 Charleroi
+32 71 30 60 13 – +32 477 41 06 47
lam-u.com

Bieren gebrouwen door La Manufacture 
Urbaine:
CharlesRoy 350, l’Asphalte, la Bancloque, la Blanc-Seing, 
la Cherry, l’Équinoxe, l’IPA, la Zébrée, la Bisous m’chou, la 
Seize 66, la Blonde du Pays Noir, la Brune du Pays Noir, 
l’Experience Berliner Weisse BPN, l’Experience NEIPA BPN IPA, 

verwijst naar de legende van de vampiers van het kasteel 
van Farciennes, en la Cazi’elle, ter ere van de mijnwerkers, die 
enkel in Le Bois du Cazier verkrijgbaar zijn.
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La Brasserie de 
l’Abbaye d’Aulne

De brouwerij is gevestigd in de voormalige 

de cisterciënzerabdij van Aulne. Bezoekers 
kunnen er net zoals de monniken destijds 
terecht voor de beroemde bieren van de 
abdij van Aulne met het label “erkend 
abdijbier”.

Wij bevelen u de Blanche de Charleroi aan, 
een bier dat zich van de andere bieren 
onderscheidt door zijn redelijk fruitige 
geur en heel verfrissende smaak,... of 
de Sambrée, een origineel amberkleurig 
bier van hoge gisting, uitgebracht ter 
gelegenheid van 350 jaar Charleroi!

De Sambrée-praline matcht perfect met 
dit bier. Ze bestaat uit ambachtelijke 60% 
hazelnootchocoladevulling en een licht, 
krokant koekje bedekt met een dun laagje 
zwarte chocolade.

rue Vandervelde, 273 – 6534 Gozée
+32 71 56 20 73 – abbayedaulne.com
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Andere bieren uit Charleroi, 
om met mate te drinken...  

of  mateloos weg te schenken!

Cuvée Gerpinnoise Brune 

Cuvée Gerpinnoise Blonde 

Cuvée de Trazegnies of ‘Troubouly’ (Brasserie 

Brasserie des Arondes
De brouwerij, die gevestigd is in een voormalige 

niet gepasteuriseerde en hergiste bieren met 

De Brasserie des Arondes geeft voorrang aan de korte 
keten, steunt de lokale handelaars en benadrukt dat 
het belangrijk is de natuurproducten te herontdekken 
die gemaakt worden volgens eenvoudige technieken 
die door onze voorouders gebruikt werden. Hetzelfde 
geldt voor de distributie, die gebeurt in lokale winkels 
en op de markten in de omgeving van Villers-Perwin.

rue Gaston Boudin, 18 – 6210 Les Bons Villers
+32 475 92 02 78
brasseriedesarondes.be

Brasserie Schokmel
Ambachtelijke brouwerij waar karakterbieren 
gebrouwen en verkocht worden.
Bieren gebrouwen door de Brasserie 

 

rue de Bruxelles, 13 – 6210 Les Bons Villers
brasserie.schokmel@gmail.com
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Een lekker biertje drinken?  
Dat kan in

L’Atelier de la Manufacture Urbaine
rue de Brabant, 2 – 6000 Charleroi
+32 477 41 06 47

L’Originel
boulevard Tirou, 73 – 6000 Charleroi
+32 71 53 54 23

Brasserie de l’Eden
boulevard Jacques Bertrand, 68 – 6000 Charleroi
+32 498 84 49 82

Brasserie de la Digue
place de la Digue, 43 – 6000 Charleroi
+32 71 31 77 27

La Cuve à Bières
boulevard Jacques Bertrand, 68 – 6000 Charleroi
+32 71 32 68 41

La Quille
rue de Marcinelle, 33 – 6000 Charleroi
+32 71 31 41 48

Chez ta Mère
place de la Digue, 29 – 6000 Charleroi
+32 475 54 41 45

La Kavadom

+32 17 99 77
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EROPUIT  
IN DE 
PAYS DE 
CHARLEROI
AISEAU-PRESLES
CHÂTELET
COURCELLES
FARCIENNES
FLEURUS
GERPINNES
LES BONS VILLERS
PONT-À-CELLES
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14 km van Charleroi

Aiseau-Presles
100% NATUUR

Aiseau, Pont-de-Loup, Presles en Roselies zijn vier 
typische dorpen met hun huizen in natuursteen 
en hun bijzondere geschiedenis. Gelegen in het 

dal van de Biesme hebben ze alle troeven om de 

velden zo ver je kan zien, terrils, vijvers, een jaagpad 
en opmerkelijke monumenten en sites. Aiseau-

Presles onderscheidt zich eveneens door zijn talrijke 
initatieven op milieugebied, zijn sportinfrastructuur, 

zijn cultuurcentrum en het pretpark Castorland.

VVV van Aiseau-Presles
rue du Faubourg, 16-18 – 6250 Aiseau-Presles

+32 71 76 03 22 – syndicatdinitiative@castor.be
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A
iseau-P

resles

Erfgoed
Abdij van Oignies

Kerk en romaanse toren van Pont-de-Loup
Militair kerkhof van Belle Motte
Kasteel van Presles en zijn park

Folklore

Streekproducten
Ferme du Centre in Aiseau

Ferme Wyngaert

Wandelen
Bewegwijzerde wandelingen

in Presles, Pont-de-Loup, Aiseau en Roselies

Collectieve logies
Ferme des Castors in Aiseau

Voor de kinderen
Castorland

Evenement

In maart narcissen plukken  
in het kasteel  
van Presles!
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BUS 18 9 km van Charleroi

Châtelet
IN DE VOETSPOREN VAN MAGRITTE  

EN DE POTTENBAKKERS

Châtelet, sinds eeuwen befaamd om zijn keramiek en bekend 
als de stad waar de beroemde surrealistische schilder 

René Magritte zijn jeugd doorbracht, is een veelzijdige stad 
gelegen vlak bij Charleroi.

Deze tegelijkertijd stedelijke en landelijke stad is 
buitengewoon dynamisch. Hoewel er nog altijd industrie 
te vinden is, heeft ze immers haar groene ruimtes weten 

te behouden, waaronder het Sébastopolreservaat, de 

heel wat mogelijkheden om te herbronnen in de volle natuur, 
of het nu op de bovengenoemde plaatsen is of tijdens een 

Toeristische dienst – Châtelet Animé  
rue Général Jacques, 4 – 6200 Châtelet  
+32 71 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

chatelet-anime.jimdofree.com

rue Haute, 11 – 6200 Châtelet
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C
hâtelet

Folklore

Wandelen
Sébastopolreservaat

Gemeentelijke parken en bossen
Magrittewandeling

Beklimmen van terrils
RAVeL

Erfgoed
Magrittehuis

Pottenbakkershuis
De Pottenbakkersschuur

Ambachten
Pottenbakkerij Lardinois

Pottenbakkerij Dubois
Pottenbakkerij Biron

Het huis uit de 
jeugdjaren van 

Magritte
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12 km van Charleroi

Courcelles
TUSSEN KASTEELLEVEN EN NATUUR

Courcelles, het groen geworden zwarte land, kon van de 
overblijfselen van zijn mijnverleden een groene omgeving 

maken waar gewandeld kan worden en er zich een 
verbazingwekkende biodiversiteit ontwikkelde.

De gemeente, waar negen waterlopen door lopen en terrils 
niet ver weg zijn, beschikt over contrastrijke landschappen. 

Terwijl de deelgemeentes een ruraal karakter hebben en 
er veel landbouwgrond te vinden is, bestaat zijn centrum 

hoofdzakelijk uit woon- en winkelbuurten. Gelegen aan 
de kruising van talrijke hoofdwegen, telt Courcelles 

verschillende toeristische troeven zoals het kasteel van 
Trazegnies, verscheidene wandelpaden, een dynamisch 
cultuurcentrum maar ook een publiek natuurreservaat.

Toeristische dienst van Courcelles  
 

+32 71 46 68 02 – christel.poilvache@courcelles.be
courcelles.eu
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C
ourcelles

Evenementen

Erfgoed en cultuur
Het kasteel van Trazegnies en het museum  

 

Cultuurcentrum “La Posterie”

Wandelen
RAVeL  

Bronwandeling  
Mijnenwandeling  

Croix-Tournewandeling  
Kasteelwandeling  

Site van de terrils Six-Périer-Chenoit 
Natuurreservaat van Gouy-lez-Piéton

Gastenkamers  
en vakantiehuisjes

Gîtes de l’Araucaria  
Gîte du Petit-Bois

Streekproducten
Ferme pédagogique du Moulin de Caillet 

De hoeve Ferme de Nauwes
De hoeve Ferme Emplit
De hoeve Ferme Houtet

De hoeve Ferme Le Sauruvin
Les Cafés Ervka

Prachtig 16 de-eeuws 
kasteel!

Coups de coeur
 

 
Le Rendez-vous des Gourmets
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BUS 35 12 km van Charleroi

Farciennes
EEN GEMEENTE IN TRANSITIE!

Gelegen aan de oevers van de Samber, heeft Farciennes 
veel te bieden. Koop een plaatselijk souvenir met la 

Farciennoise, een 100% lokaal bier verkocht door de 
Confrérie du Marquisat de Farciennes. Volgens de legende 

woonden er vroeger vampieren in het kasteelpark, dat 
vandaag een echt wandelparadijs geworden is!

Langs de wandelpaden ligt een meer waar regelmatig 
op gevist wordt. Of ze nu dienen als springplatform voor 

paragliders of als decor voor wandelaars op de GR412, 
de terrils van Farciennes zijn getuigenissen van het rijke 

mijnverleden van de fusiegemeente. Tot slot moet de street 
art niet onderdoen voor de terrils, met onder meer de 

monumentale muurschildering van het sportcomplex,  
een werk van El Niño.

Farciennes Plus  
rue Le Campinaire, 215 – 6240 Farciennes  

+32 476 98 52 72 – henri.vanhole@gmail.com
farcienneplus.be

116

NL_220786_Guide_NL_E5BAT.indd   116 10/02/21   12:56



Farciennes

Folklore
Confrérie du Marquisat  

De legende van de vampieren 
 van het kasteel

Wandelen
Kasteelwandeling  

Rotonwandeling  
Monardbos  
EuroVelo 3  

Erfgoed
Jugendstilhuis op de Grote Markt  

Beschermd 17de-eeuws kasteel en zijn park Toren 
van de steenkoolwinplaats “Le Roton”

Streekproducten
Bier la Farciennoise  

Gregory Lambotte – imker  
Le Rucher du Louât – imker

Evenementen

 
 

De steenk
oolwinplaats van Roton 

is de laatste die in W
allonië 

gesloten
 werd (1984)

.

Coups de coeur
La Farciennoise,  

in La Manufacture Urbaine gebrouwen bier 
waarvan het etiket verwijst  

naar de legende van de vampieren
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BUS 710 13 km van Charleroi

Fleurus
DE STAD DIE DRIEMAAL ZEGEVIERDE

Fleurus kende een zwaar verleden van rampen en glorie. 
De naam van deze Waalse stad, die door haar gelijkaardige 

oorsprong en taal sterk verbonden is met Frankrijk, is terug 
te vinden op de Arc de Triomphe in Parijs en roept bij de 

Fransen prettige herinneringen op dankzij de overwinningen 
van François de Montmorency op de Oostenrijkse troepen 

Een geschiedkundige wandeling langs de straten en 
steegjes van Fleurus laat u kennis maken met de grote en 

kleine Geschiedenis van de stad van de Bernardijnen.

Gemeentelijke dienst toerisme van Fleurus  
rue de la Virginette, 2 – 6220 Fleurus  

 

Een “keizerlijke” 

plek
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Fleurus

Erfgoed
Kasteel van de Vrede en  

Kamer van Napoleon  
Naveaumolen  

Monument “Aux Trois Victoires françaises”

Folklore
Cavalcade van Fleurus

Streekproducten
Les Vergers de Fleurus

Wandelen
Het oude Fleurus

met zijn straten en steegjes

Saint-Amand, de slag van 16 juni 1815

de industriële route
van Fleurus naar Roux

3 Runnin’City-parcoursen

Voor de kinderen

Gastenkamers  
en vakantiehuisjes

Het kasteel van Wanfercée
De hoeve “Au Gros Buisson”

Yurterra

Stap in de voet
sporen v

an 

de Keizer o
p de Route 

Napoléon

Coups de coeur
 
 

een lokale lekkernij.
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17 km van Charleroi

Gerpinnes
VOOR FIJNPROEVERS EN 

LIEFHEBBERS VAN FOLKLORE

Gerpinnes, met zijn nieuwe woonwijken, oude huizen, 
landelijke woningen en mooie landschappen, is 

De gebeurtenis bij uitstek voor zijn inwoners en de 
20.000 toeschouwers is de optocht ter ere van de 

Deze is en blijft een prachtig spektakel,  
dat op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat  

en van Gerpinnes zonder enige twijfel de hoofdstad  
van de marsen maakt.

Royal Syndicat d’Initiative de Gerpinnes  
rue E. Schmidt, 1 – 6280 Gerpinnes  

+32 71 50 14 85 – info@rsi-gerpinnes.be  
si-gerpinnes.be

De natuur op een boogscheut!
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G
erpinnes

Folklore

Museum van de folkloristische marsen  
van Entre-Sambre-et-Meuse

Lekkernijen
Les Fraises du Village

Streekproducten
Ferme du Raz Buzée

Ferme des Trieux Montois
Ferme du Grand Bois

Limousin de la Neuve Cense
Ferme du Trieu

Wandelen
Terugkeer naar de bron

Van de Romeinse oorsprong naar het heden
In de voetsporen van de Tempeliers

Het industriële verleden
Wandeling van de drie klokkentorens

Tussen natuur en landelijkheid
Op ontdekking naar de art deco

Heilige Rolandatocht
Knooppunten /  

Voor de geeks
Space Battle Academy

Gastenkamers  
en vakantiehuisjes

La Quairelle

La Haie aux Loups

+ 3000 
deelnemers!

Coups de coeur
Het bier “Cuvée Gerpinnoise”

Het roomijs van de Ferme de Raz Buzée
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BUS 73 20 km van Charleroi

Les Bons Villers
CULTUUR EN ZACHTE MOBILITEIT

Etymologisch gezien betekent Les Bons Villers  
“de goede gronden”, een verwijzing naar de geschiedenis  

en het landelijk karakter van dit dorpje,  
dat nog grotendeels gericht is op landbouw.

De fusiegemeente Les Bons Villers bestaat uit 5 dorpen en 
kenmerkt zich niet enkel door de voordelen van het leven 
op het platteland maar ook door de charme van de mooie 

woningen. Ook erfgoed is hier goed vertegenwoordigd met 
onder andere een schepenkamer uit de 12de eeuw,  

de mooie romaanse kapel Onze-Lieve-Vrouw van Le Roux, 
een opmerkelijke vestingtoren uit de 13de eeuw,  

van het Kasteel De Dobeleer in Frasnes-lez-Gosselies.

Les Bons Villers zet volop in op zachte mobiliteit!

Gemeentehuis – Les Bons Villers  
place de Frasnes, 1 – 6210 Frasnes-lez-Gosselies  

+32 71 85 81 00 – infos@lesbonsvillers.be
les-bons-villers.be
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Les Bons V
illers

Folklore

Streekproducten

Ferme de la Couronne
Ferme de l’Estangue

Ferme du Warchais

Ferme de la Chapelette
...

Voor de fietsers
 

in het sportcomplex van Les Bons Villers

Wandelen
“L’encloître”-route

“Le Pierpont”-route
“Les Hameaux”-route

“Les Fermes”-route

“Les Chapelles”-route
“Les Fouilles”-route

“La Taravisée”-route

Voor de sportievelingen
Brussels South Karting

Golfterrein van Pierpont

Gastenkamers  
en vakantiehuisjes

Gîte de Pierpont

Gîte de l’Espinette
Gîte des 3 Sources

Gîtes Joli Jean

Evenement
Pop/rockfestival “La récré des décibels”  

Alles in de buurt  

van de luchth
aven!
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18 km van Charleroi

Pont-à-Celles
JAZZ EN MARSEN

hoofdzakelijk een landbouw- en woongemeente ten 
noorden van Charleroi. De landschappen van deze gemeente 

bestaan in grote landbouwvelden rond charmante 
dorpjes. Er zijn ook drie natuurreservaten te vinden – 

het natuurreservaat van de vijver van Launoy, dat van 

kenmerken, waar je in deze streek met veel akkerbouw  
echt frisse lucht kunt happen.

Ieder jaar laat het Djangofestival de gemeente een weekend 
lang meeslepen op het ritme van de gipsyjazz. In de marge 

reeks animatie aan, zoals straattoneel, muziekworkshops 
en tentoonstellingen. In de zomer doen meer dan 

2000 deelnemers aan de Maria Magdalenaprocessie, een 
als UNESCO-Werelderfgoed erkende religieuze optocht, en 

Gemeentehuis  
 

+32 71 84 90 50 – info@pontacelles.be
pontacelles.be
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Pont-à-C
elles

Folklore
Djangofestival

Maria Magdalenaprocessie

Fijnproeverij
La Ruchette

Wandelen
Thiméonroute

Rosseignies en Petit-Roeulx
Van Obaix naar Rosseignies via de waterscheiding 

Schelde – Maas
Van hoeve naar hoeve rond Buzet

Van Liberchies naar Odoumont

Van Hairiamont naar Biernimont
Viesville, het bos van Manants  

en het natuurreservaat
Luttre en Viesville

Streekproducten
Ferme du Kairet

Ferme De Vriese

Vakantiehuisjes  
en gastenkamers

Aux trois princesses
Ferme de Courriaulx
Gîtes de Rosseignies

Le Temps d’un Week-end
Conciergerie du Cheval Blanc

Coteau du Buzet

Camping
Le Trieu du Bois
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SLAPEN
HOTELS
VAKANTIEHUISJES
GASTENKAMERS
VAKANTIEWONINGEN
CAMPINGS
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Van de recent gebouwde 
jeugdherberg tot het 
viersterrenhotel, met 
daartussen in gastenkamers 
en vakantiehuisjes in de 
stad of op het platteland, 
biedt Le Pays de Charleroi 
verschillende soorten 
accommodatie aan naar 
ieders smaak en budget!

HOTELS

IN HET STADSCENTRUM  
VAN CHARLEROI

Novotel Charleroi Centre  
place Verte, 17 – 6000 Charleroi
+ 32 71 28 28 28
HB134@accor.com – all.accor.com

Le Mayence – Apart Hôtel 
rue du Parc, 53 – 6000 Charleroi
+ 32 495 43 92 80
lemayence@gmail.com – lemayence.be

Ibis Charleroi Centre Gare 
quai Paul Verlaine, 12 – 6000 Charleroi
+ 32 71 20 60 60
H2088@accor.com – all.accor.com

Jeugdherberg
rue du Bastion d’Egmont, 3 – 6000 Charleroi
+ 32 71 15 81 28
lesaubergesdejeunesse.be
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IN DE BUURT VAN DE LUCHTHAVEN

Hotel Charleroi Airport Van der Valk  
chaussée de Courcelles, 115 – 6041 Charleroi
+ 32 71 25 00 50
charleroi@valk.com – hotelcharleroiairport.be

Hôtel Best Western Plus Aero 44 
rue Louis Blériot, 4 – 6041 Charleroi
+ 32 71 31 32 11
info@aero44hotel.com – aero44hotel.com

Park Hotel Airport 
rue Grand Piersoulx, 8 – 6041 Charleroi
+ 32 71 30 31 40
info@parkhotelairport.be – parkhotelairport.be

DC Hotel Charleroi Airport 
rue Santos Dumont, 39 – 6041 Charleroi
+ 32 71 34 77 00
reception.ch@dchotel.be – dchotelcharleroi.be

Ibis Charleroi Airport 
chaussée de Charleroi, 590 – 6220 Fleurus
+ 32 71 81 01 30
h2195@accor.com – all.accor.com

Charleroi Hotel South 
chaussée de Gilly, 206 – 6043 Charleroi
+ 32 71 25 65 65
info@charleroi-hotelsouth.be
charleroi-hotelsouth.be

Ibis Budget Charleroi Airport 
avenue Jean Mermoz, 33 – 6220 Fleurus
+ 32 71 37 36 32
h5517@accor.com – all.accor.com

IN LE PAYS DE CHARLEROI

Golf & Hôtel de Pierpont 
chemin Grand Pierpont, 1 – 6210 Les Bons Villers
+ 32 71 88 08 30 – pierpont.be
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VAKANTIEHUISJES /  
GASTENKAMERS /  
VAKANTIEWONINGEN

IN HET STADSCENTRUM  
VAN CHARLEROI

76 Tour – Gastenkamer a a a
boulevard Pierre Mayence, 76 – 6000 Charleroi
+ 32 473 55 31 00
laurence.mundschau@skynet.be – 76tour.be

The Vertex – Vakantiehuisje in de stad a a a
rue de Montigny, 93 – 6000 Charleroi
+32 485 37 47 91
vaelvalerie@hotmail.com – 
gitesdupaysdecharleroi.com

Les Alpes Noires – Vakantiehuisje in de stad a a a
rue de Montigny, 93 – 6000 Charleroi
+ 32 485 37 47 91
vaelvalerie@hotmail.com – 
gitesdupaysdecharleroi.com

La Houille – Vakantiehuisje in de stad a a a
rue de Montigny, 93 – 6000 Charleroi
+ 32 485 37 47 91
vaelvalerie@hotmail.com – 
gitesdupaysdecharleroi.com
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IN LE PAYS DE CHARLEROI

Gîte Citadin de l’Araucaria 1 a a a

+32 476 34 73 99
avama@skynet.be – gites-araucaria.be

Gîte Citadin de l’Araucaria 2 a a a

+32 71 84 62 43 – + 32 476 34 73 99
avama@skynet.be – gites-araucaria.be

Le Gîte du Petit-Bois – Landelijk  
vakantiehuisje a

legitedupetitbois@gmail.com
airbnb.com – legitedupetitbois

Gîte au Gros Buisson – Bouton d’Or – 
Hoevevakantiehuisjes a a a
rue du Gros Buisson, 1 – 6220 Fleurus
+ 32 472 52 99 60
gites-au-gros-buisson.be

Gîte au Gros Buisson – Coquelicot – 
Hoevevakantiehuisjes a a a
rue du Gros Buisson, 1 Bte 4 – 6220 Fleurus
+ 32 472 52 99 60
gites-au-gros-buisson.be

La Haie aux Loups I – Landelijk  
vakantiehuisje a a a
bois d’Hymiée, 3 – 6280 Gerpinnes
+ 32 71 50 33 31
githalou.be

La Haie aux Loups II – Landelijk  
vakantiehuisje a a a
bois d’Hymiée, 3 – 6280 Gerpinnes
+32 71 50 33 31
githalou.be

L’Adèle – Landelijk vakantiehuisje a a a
rue Principale, 7 – 6280 Gerpinnes
adele.fromiee@gmail.com
gite-adele-fromiee.jimdofree.com

Gîte Les Bruyères a a a

+32 497 84 75 58
lesbruyeresgerpinnes.com

Gîtes Joli Jean – Les Hirondelles – 
Hoevevakantiehuisje a a
rue Sart Haut, 1 – 6210 Les Bons Villers
+32 474 51 33 06
joli-jean.vhb@busmail.net
users.skynet.be/fa439902/
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GÏtes Joli Jean – Les Mésanges – 
Hoevevakantiehuisje a a a
rue Sart-Haut, 1 – 6210 Les Bons Villers
+32 474 51 33 06
joli-jean.vhb@busmail.net
users.skynet.be/fa439902/

Gîte des 3 Sources – 1 –  
Hoevevakantiehuisje a a a
rue de la Baille, 15 – 6210 Les Bons Villers
+32 473 29 81 31
chantal.francotte@gmail.com

Gîte des 3 Sources – 2 –  
Hoevevakantiehuisje a a a
rue de la Baille, 15 – 6210 Les Bons Villers
+32 473 29 81 31
chantal.francotte@gmail.com

Gîte de Pierpont – Landelijk vakantiehuisje a a a
chemin de Pierpont, 4
6210 Les Bons Villers
+32 71 88.08.30
richarddepierpont@skynet.be
gitedepierpont.wikeo.be

Château de Wanfercée « Le Saule » –  
Landelijk vakantiehuisje
rue de la Chapelle, 72 – 6224 Fleurus
+32 71 81 80 85
chateaudewanfercee.be

Gîte de la Conciergerie du Cheval Blanc – 
Vakantiehuisje in de stad a a a
Rue du Cheval Blanc, 17-A – 6238 Luttre
+32 71 37 43 09
gite-de-la-conciergerie-du-cheval-blanc-luttre.
business.site

Gîte de Rosseignies – Rosa – 
Hoevevakantiehuisje a a a

+32 477 84 41 62
vanzandeeric@gmail.com – gitederosseignies.be

Gîte de Rosseignies – Le Grand Gîte – 
Hoevevakantiehuisje a a a

+ 32 477 84 41 62
vanzandeeric@gmail.com – gitederosseignies.be

Aux Trois Princesses – Vakantiehuisje  
in de stad a a a

+32 475 39 61 15

Ferme de Courriaulx – Gîte, 2 – Landelijk 
vakantiehuisje a a a
rue de la Ferme de Courriaulx, 7

+32 496 32 74 84
phl.pieters@gmail.com – gites-courriaulx.be

Ferme de Courriaulx – Gîte, 1 – Landelijk 
vakantiehuisje a a a
rue de la Ferme de Courriaulx, 7

+32 496 32 74 84
phl.pieters@gmail.com – gites-courriaulx.be

Le Coteau du Buzet – Gastenkamer a a a

+32 71 84 39 38

Château de Wanfercée – Gastenkamer a a a a
rue de la Chapelle, 72 – 6224 Fleurus
+ 32 71 81 80 85
chateaudewanfercee.be
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Au Fil des Rêves – Gastenkamer a a a
rue de Bruxelles, 95 – 6210 Les Bons Villers
+32 485 17 28 14
carine.hamdis@belgacom.net

Le Temps d’un Weekend – Gastenkamers

+32 475 77 52 13 – giobuccella@hotmail.com
letempsdunweekend.be

La Cantinière – Gastenkamer
Route de Florennes, 2 – 6280 Gerpinnes
+32 475 98 33 99

La Quairelle Gerpinnes – Gastenkamer
rue Armand Dancart, 12 – 6280 Gerpinnes
+32 472 39 70 38
delbovebrigitte@gmail.com

Yurterra – Gastenkamer
rue Try du Wez, 15 – 6223 Fleurus
+ 32 473 77 07 68
yurterra.be@gmail.com – yurterra.be

La Lodelinsartoise – Vakantiewoning 
chaussée de Bruxelles, 367 – 6042 Charleroi
bedandbreakfast.eu/chambre-d-hote/
charleroi/la-lodelinsartoise-meuble-de-
vacances-3-cles/5866684/

Gîte de l’Espinette – Vakantiewoning 
rue de Bruxelles, 124 – 6210 Les Bons Villers
+32 477 45 19 34
info@gitedelespinette.be – gitedelespinette.be

CAMPINGS

Patro Saint-Martin – Kamp voor 
jeugdbewegingen
Rue Aurélien Thibaut, 10 – 6001 Charleroi
+32 478 23 47 14
patromarcinelle@gmail.com

Trieu du Bois – Camping 

+ 32 71 84 59 37
trieudubois@hotmail.com
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CHARLEROI

Foto’s:
L. Artamonow – J.-F. Laurent – G. Santin – 
M. Stassens – M. Launois – Stad Charleroi 
– Communicatie – Toeristische dienst van 

Charleroi – Museum voor Schone Kunsten van 
Charleroi – Alba, Huis van gedeelde talenten 

– Maniak – Le Dôme – Green Power Kart – 
Farciennes Plus – Gemeente Les Bons Villers.

Verantwoordelijk uitgever:
Thomas Parmentier, Voorzitter van het Maison 

du Tourisme du Pays de Charleroi, 2020.

Met de steun van Hainaut Tourisme V.Z.W.  
en het Commissariaat Generaal voor Toerism.
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Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 – 6000 Charleroi – Belgique

Tél. : +32 71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be  –  cm-tourisme.be

 Visit Charleroi

 @visitcharleroi

  Visit Charleroi




