Picardisch
Wallonië
Kastelen door de eeuwen heen
Autorit, wandeling en fietstocht
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Met de auto

Picardisch Wallonië
Kastelen door de eeuwen heen
Deze route verbindt de uitzonderlijke historische sites van Picardisch Wallonië. Dat erfgoed
laat je in schoonheid wandelen doorheen eeuwen en stijlen, van de middeleeuwen tot de
19e eeuw.
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Het Kasteel van Belœil, omgeven door een park van
25 ha, is een ode aan het
classicisme. Het wordt ove
rigens ook het ‘kleine Belgische Versailles’ genoemd.
Het interieur bevat rijkelijk
ingerichte en gemeubileerde
za
len. Dat meubilair, dat
nog steeds in zijn originele
kader staat, werd gemaakt
door de grootste Franse
meubelmakers van de 17e en
18e eeuw. Ook de bibliotheek
die 20.000 boeken bevat, is
bijzonder. De tuinen zijn het
resultaat van het werk van
tien generaties tuinmannen
en tuinarchitecten die erop
toezagen dat de originele
tekening van 1664 geres
pec
teerd bleef. Een treintje
neemt je mee voor een rit
tussen groen en water, tussen
schaduw en licht. De tuin
werd erkend als uitzonderlijk
en opmerkelijk erfgoed.
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Het Kasteel van Belœil

Rue du Château, 11
7970 Belœil
+32 69 68 94 26
www.chateaudebeloeil.com
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In april, mei, juni: weekends en
feestdagen van 13 tot 18 u. In juli,
augustus en september: dagelijks
van 13 tot 18 u.

De Archeosite van Aubechies
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1

Dit museumpark toont een reeks
archeologische
wedersamenstel
lin
gen. Elke woning in dit dorp
vertegenwoordigt een tijdperk. Je
route gaat van start met het begin
van het neolithicum (5000 voor
JC.) en eindigt in het Romein
se
tijdperk (met een schitterende
villa), in de 3e eeuw.
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Ath en de Burbanttoren
De Burbanttoren is de enige getuige van de burcht
van Ath die de geschiedenis heeft overleefd. Hij
dateert uit de 12e eeuw en werd opgetrokken om
het hoofd te bieden aan de eeuwige vijand, de
graaf van Vlaanderen. De donjon, erkend als be
langrijk erfgoed van Wallonië, maakt indruk van-
wege zijn massieve constructie (20 m hoog en muren
van 4 m dik). In het interieur, in de wachterszaal,
vertellen Boudewijn IV, de graaf van Henegouwen,
en zijn schildknaap de geschiedenis van deze mid
del
eeuwse militaire versterking via een audio
visuele montage met de naam ‘Bâtisseurs de ville’
(Stadbouwers). Profiteer van je be
zoek om een
wandeling te maken in de mooi gerenoveerde stad
en het lokale bier te proeven, de ‘Gouyasse’.
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Iedere dag op afspraak

Rue du Gouvernement - 7800 Ath
+32 68 68 13 00
www.visitwapi.be
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Het Kasteel van Attre
Dit is een van de meest romantische kastelen van Picardisch
Wallonië. Sinds de bouw in de 18e eeuw in Lodewijk XV-stijl is niets
veranderd. Het heeft nog steeds zijn originele decor en meubilair.
Achter het kasteel wacht je een landschapspark van 17 ha. Het
is opgevat als Engelse tuin en zorgt voor enkele verrassingen,
zoals paviljoenen, valse ruïnes en ook de artificiële rots die
zou gediend hebben als uitkijkplatform voor de jacht voor
aartshertogin Marie-Christine van Oostenrijk, de zus van MarieAntoinette… De tuin is geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed.

Het verbaast niet dat het in de 17e eeuw beschouwd werd als
een van de mooiste tuinen van Europa. De charme die uitgaat van
deze plaats maken er een oase van rust van in volle stadscentrum.
Je ontdekt er een schitterend voorbeeld van tuinarchitectuur
die speelt met geometrie en perspectief, met bloemenkunst en
hydraulische techniek. Het Park van Edingen bestaat uit een
mozaïek van meren, bossen en tuinen. Het is zowel uit botanisch
als ecologisch standpunt een opmerkelijke site. De alleenstaande
toren, omgeven door bosjes, is het enige overblijfsel van de oude
burcht die door de heren van Edingen werd opgetrokken in het
midden van de 12e eeuw. Het was de toren van de castrale kapel.
Het huidige kasteel in Lodewijk XVI-stijl dateert van 1930. Bij het
verlaten van het park kan je de smalle straten volgen waar je
mooie gevels uit de 17e en 18e eeuw ontdekt.
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Het Park van Edingen

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik
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Deze parel uit het Werelderfgoed van Unesco
is ongetwijfeld de mooiste kathedraal van
België. Ze werd opgetrokken in de 12e eeuw
en het grootste gedeelte van het gebouw is
in romaanse stijl. Het koor werd in gotische
stijl afgewerkt in 1254. De afmetingen van
de kathedraal zijn buitengewoon: ze is 134
m lang en 67 m breed. De zuilen van het
indrukwekkende schip vertonen kapitelen
met vaak een plantenmotief en zijn allemaal
verschillend. De vijf klokkentorens vertolken
de almacht van de Kerk in die periode. Zij
kijken uit op het belfort, symbool van de
burgerlijke macht.

Het Kasteel van Antoing
Al is de stijl van het Kasteel van Antoing neogotisch, toch ligt zijn oorsprong in de middeleeuwen.
Daarvan getuigen de versterkte muren en het bastion. Deze privéresidentie van de Prinsen de Ligne
bevindt zich op een domein van 72 hectare. Het
hoofdgebouw werd in de 19e eeuw opgetrokken
door Clément Parent, leerling van de beroemde architect Viollet-le-Duc. Het kasteel zelf is privé, maar
het bolwerk (bastion), het stenenmuseum, de onderaardse kerkers en de ridderzaal zijn toegankelijk
voor het publiek.
Rondleiding op afspsraak elke donderdag, zondag en feest-
dag van half mei tot eind september om 15 u, met vertrek
aan het ernaast gelegen Office du Tourisme.

Place Bara, 18 - 7640 Antoing
+ 32 69 44 17 29
www.visitwapi.be
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Het Belfort van Doornik
In Doornik is ook het oudste belfort van België
(12e eeuw) opgenomen als Werelderfgoed door
Unesco. Het getuigt van de burgerlijke macht en
is het symbool van de gemeentelijke vrijheden.
Het is 72 meter hoog en domineert nog altijd
met fierheid de stad Doornik. Het belfort kwam
er al in de 12e eeuw maar onderging op het
einde van de 14e eeuw en in de 19e eeuw tal van
bouwkundige aanpassingen.
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Te voet

Rond Belœil
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Vanuit het centrum van Belœil brengt de wandeling
je naar de oevers van het kanaal Blaton-Ath dat
in de 19e eeuw de Dender verbond met het kanaal
van Pommeroeul-Antoing. Deze waterweg toont een
idyllisch landschap waarin het leuk wandelen is. In
Huissignies wacht je een ander erfgoed. Het Museum
van het Plattelandsleven geeft je een beter inzicht
in de vroegere activiteiten op de velden en akkers.
En waarom geen glaasje drinken in ‘Au Barbechin’,
de kroeg van het museum? De route loopt verder
door het platteland om na zeven kilometer aan te
komen in Aubechies en zijn Archeosite. Via kleine
landwegen kom je bij het domein van het Kasteel
van Belœil. Vanaf de laan wandel je langs prachtige
Franse tuinen, een natuurlijke verlenging van deze
erfgoedparel.

Vertrek
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Aan het Office du Tourisme ga
je richting kanaal.
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Parking
Op het dorpsplein van Belœil.
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Bekijk en download de route op visitwallonia.be
Tip
Bezoek zeker het kasteel.

Bewegwijzering
Volg de knooppunten 89, 82, 81, 86, 75, 64, 34, 35, 37, 44, 27, 29 en 89.

Moeilijkheid
Een parcours op RAVeL en kleine wegen.

Graphique pied Beloeil
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Graphique vélo Chièvres
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Met de fiets

In de omgeving van Ath

Je arriveert nu in de mooie stad Ath die mag uitpakken
met een uitzonderlijk erfgoed. De knooppunten voeren
je naar de Grand’Place waar je even halt kan houden
en een glas drinken in een van de vele brasserieën.
In het centrum zorgen de huizen met puntgevels, de
Burbanttoren en de toren van de Saint-Julienkerk voor
een middeleeuwse sfeer. Al sinds de 15e eeuw zien ze de
reuzen door de straten trekken, een traditie waar de stad
heel fier op is. De fietstocht eindigt via de RAVeL 4 langs
het mooie kanaal Blaton-Ath.
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Deze landelijke tocht neemt je mee langs het kanaal, ver
weg van de drukte die de grote steden kenmerkt. Na zeven
kilometer kom je in Moulbaix waar je een houten molen
ontdekt die nog steeds werkt. De tocht gaat verder naar
Irchonwelz, waar je de Brasserie des Légendes vindt.
De brouwerij produceert bieren van hoge gisting, 100%
natuurlijk en zonder additieven. Kort voorbij het dorp
komt de tocht in de periferie van Ath. In de omgeving
van de stad hebben de steen-, hout- en textielindustrie
bijgedragen aan de industriële ontwikkeling. Zij hebben
evenwel het landschap niet aangetast, de wegen zijn er
landelijk gebleven.

Vertrek
Op de Grand’Place van
Chièvres.

Parking
Op de Grand’Place van
Chièvres.
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Graphique
pieddeBeloeil
Bekijk
en download
route op visitwallonia.be
Soort
58 m route
Plattelandswegen en RAVeL.

BBelœil
ewegwijzering

58 m

54m

Aubechies

Belœil

Volg de knooppunten 80, 76, 79, 78, 75, 64, 65, 66, 57, 62, 58, 53, 54, 60, 61, 1,74, 84, 86, 73 en 80.

Moeilijkheid

Graphique
vélo Chièvres
Tocht
zonder noemenswaardige
moeilijkheden.
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Volg ons op
wallonie.ardennen
Echte Ardennen en veel meer
Ardennen België Toerisme

(België)

(Nederland)

Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (Wallonië België Toerisme) (WBT) vzw – Ondernemingsnummer 0888.366.085.
Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel)
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