Van de Borinage
naar de Centrumregio
Kastelen in het hart van de Waalse industrie
Autorit, wandeling en fietstocht
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Van de Borinage naar de Centrumregio
Kastelen in het hart van de Waalse industrie
Van het uiterste westen van Wallonië tot de Centrumregio loopt een route voor de ontdekking
van kastelen in het hart van een regio met een rijke industriële geschiedenis.
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Het Kasteel van Boussu
De middeleeuwse burcht van Boussu (13e eeuw), gebouwd in de drassige vallei van de Haine, zag
zijn architectuur ingrijpend aangepast in de 16e eeuw en hij werd het eerste kasteel in renaissancestijl ten noorden van de Loire. Dit koninklijke kasteel, getekend door architect Jacques Du Broeucq,
werd evenwel nooit volledig afgewerkt. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het verwoest
en vandaag rest enkel het oude poortgebouw dat grondig gerenoveerd werd. Het werd geklasseerd
als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië en herbergt momenteel het ‘Centre d’interprétation archéolo
gique’. Dat centrum toont het publiek de archeologische en historische verzamelingen uit de levensloop
van de site, van de Gallo-Romeinse tijd tot de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een
stenenmuseum en een 3D-reconstructie vervolledigen het parcours. Naast de tentoonstellingen
biedt de site een Engelse tuin van 12 hectare waar je aangenaam kan wandelen.
Het park is elke dag open voor het publiek: van maart tot oktober van 9 tot 18 u, en van november tot februari van 9 tot
16.30 u. Het informatiecentrum is open van maart tot oktober, van donderdag tot zondag van 13.30 tot 17.30 u.

Rue du Moulin, 43
7300 Boussu
+32 65 77 82 65
chateaudeboussu.be

Le Grand-Hornu in Saint-Ghislain
Dit oude mijncomplex werd in neo
clas
sicistische stijl gebouwd tussen 1810 en
1830, in het begin van de Industriële Revo
lutie. Het omvatte toen niet enkel ateliers
en kantoren, maar ook 450 woningen, een
school, een hospitaal, een bibliotheek,
een danszaal… Kortom, het was een stadje
op zich. De site werd verlaten in 1954.
Na restauratie herbergt ze nu het CID
(Cen
trum voor Innovatie en Design) en
het MACS (Museum voor Hedendaagse
Kunsten). Een mooi bezoek tussen oude
herinneringen en hedendaagse realisaties.
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Het Belfort van Bergen (Mons)
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Dit 87 meter hoge gebouw, door Unesco
opgenomen als Werelderfgoed, is het
enige belfort in barokstijl in België. Dit
symbool van de identiteit van de stad
werd opgetrokken in de 17e eeuw. Je
vindt er ook een informatiecentrum
over zijn geschiedenis en zijn nauwe
banden met de stad Bergen.

Het Kasteel van Trazegnies
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Trazegnies was ooit de zetel van een machtige heer
lijkheid en de wieg van een van de meest illustere
families van Europa. Het kasteel moest dus van hoog
niveau zijn. De burcht van de heer Gilles I, gebouwd
in de 11e eeuw, onderging in 1554 de aanvallen van
het leger van de Franse koning Hendrik III. Hij werd
vernield en geplunderd maar herbouwd rond het
einde van de 16e eeuw. In het begin van de 17e eeuw
werd een mooi hoofdgebouw opgetrokken in Lode
wijk XIII-stijl, een zeldzaam voorbeeld van die stijl
in België. Sinds 1950 is het kasteel geklasseerd als
historisch monument en onderging het verschillen
de restauraties. Het organiseert nu verschillende
artis
tieke of geschiedkundige tentoonstellingen.
Het bezoek aan het kasteel kan aangevuld worden
met een wandeling in het prachtige park. Bewonder
ook de plataan, een opmerkelijke en 300 jaar oude
boom die majestueus verrijst op het binnenplein.
Uitsluitend open voor rondleidingen op zon- en feestdagen
om 15u, van mei tot september.

Place Albert Ier, 32
6183 Courcelles
+32 71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be
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Het Mundaneum in Bergen (Mons)
Het Mundaneum is een uitzonderlijk archief
centrum en een expositieruimte in een art-de
cogebouw. Deze ‘papieren Google’, door Unesco
‘Memory of the World’ geklasseerd, bezit een be
langrijke documentaire erfenis. Het Mundaneum
werd opgericht op het einde van de 19e eeuw
met de bedoeling alle kennis van de wereld bij
een te brengen en te inventariseren. Het werd een
documentatiecentrum met universeel karakter
en was in de eerste helft van de 20e eeuw de wieg
van internationale humanistische instellingen.
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Het Kasteel van Seneffe

Elke dag open behalve op maandag wanneer het geen feest
dag is, van 10 tot 18 u.

Rue Lucien Plasman, 7-9
7180 Seneffe
+32 64 55 69 13
www.chateaudeseneffe.be
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Het Domein en het Kasteel van Seneffe, gebouwd van
1763 tot 1769 volgens plannen van Laurent-Benoît
Dewez, is een juweeltje in zijn genre. Met zijn zuilen,
frontons en kapitelen, is het kasteel een mooi voor
beeld van de neoclassicistische stijl. In de zalen met
een weelderig decor en meubilair, ontdek je de
mooiste verzameling edelsmeedkunst van België.
Profiteer ook van het buitengewone openluchtkader en ga wandelen in de Franse tuin en het Engelse
park. Je vindt er een prachtige volière, een theater
en ook een vijver met een eiland dat met een zeer ro
mantische brug verbonden is met de oever. Je kan
de site bezoeken met behulp van een applicatie op je
eigen smartphone. Proef tot slot van de smaken van
de Eeuw der Verlichting in het theesalon met een
historische aankleding.

Kijk in La Louvière omhoog en bewonder vier stalen monsters die
meer dan een eeuw oud zijn: de scheepsliften van het Centrumka
naal zijn de enige ter wereld die tot vandaag nog functioneren.
Langs het hele kanaal volgen de kunstwerken elkaar op: draai
bruggen, ophaalbruggen... Op het einde van de 19e eeuw lagen
de mijnen in de Centrumregio ingesloten en het was moeilijk om
de ertsen te vervoeren naar de grote steden en het noorden van
het land. Als antwoord daarop werd een kanaal gegraven. Een
technisch huzarenstukje voor die tijd, want over een afstand van
22 kilometer moest een hoogteverschil van 66 meter overbrugd
worden. Het kanaal werd de economische slagader van Wallonië.
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Het Historisch Centrumkanaal
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Le Bois-du-Luc
De mijnsite van Le Bois-du-Luc heeft een geschiedenis van
300 jaar. Hele generaties arbeiders hebben hier in totale auto
nomie geleefd: ze werden geboren en ze stierven in Le Boisdu-Luc. De site, vandaag omgevormd tot museum, omvatte
industriële gebouwen, een school, een gesticht, een kiosk,
arbei
ders
woningen en een kerk. Tijdens een wandeling in
deze goed bewaard gebleven microkosmos ontdek je het hele
raderwerk van een steenkoolmijn, samen met het werk, het
leven en het parcours van de arbeiders die uit alle horizonten
kwamen. De mijnsite van Le Bois-du-Luc is een uitzonderlijke
getuigenis van het industriële tijdperk en werd door Unesco
erkend als Werelderfgoed.
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Te voet

Langs het kasteel van Seneffe
Deze wandeling begint in het centrum van Seneffe,
voor de dienst voor toerisme. Ga in de richting van
de Rue Lintermans om op het jaagpad uit te komen,
langs het water. Je passeert sluis n°14 en vervolgens
de brug van de ‘Noire Bouteille’ (die haar naam ont
leent aan een oude drankgelegenheid in de buurt).
Als je je weg vervolgt, zie je aan je linkerkant het
‘Théâtre du Château de Seneffe’. Nog steeds op het
jaagpad, steek je vervolgens de Rue de la Maffle
over en ontdek je sluis n°13.

Neem dan de Rue Lucien Plasman bij het bord
Seneffe. Ze leidt je naar de ingang van de grote
binnenplaats van het kasteel. Neem de dreef weg
van het kasteel om naar het centrum van Seneffe
te gaan. Ga naar rechts op het jaagpad en je komt
terug aan het vertrekpunt.

© WBT - Bruno D’Alimonte

Een eindje verder kom je bij de brug ‘de l’Origine’
die je oversteekt. De brug kreeg deze naam omdat
vanaf dit punt de scheepvaartbelasting werd bere
kend, op basis van het aantal ton per kilometer.
Sla linksaf naar sluis n° 12 en vervolg je weg tot aan
de tunnel van Godarville. Verlaat het jaagpad aan
de rechterkant, bij het huis, en sla linksaf de Rue
du Bois Roulez in.

Vertrek
Dienst voor Toerisme van
Seneffe - Place de Penne
d’Agenais 13 - 7180 Seneffe.

Parking
Rue Lintermans.
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Niet-bewegwijzerd parcours
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Bekijk en download de route op visitwallonia.be
Tip
Maak van de gelegenheid gebruik om het kasteel te bezoeken.

Moeilijkheid
Een gemakkelijke wandeling, hoofdzakelijk op het jaagpad.

Hoogteverschil

130 m

Seneffe

125 m

Pont de l’Origine

130 m

Seneffe
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Met de fiets

Rond het Kasteel van Seneffe
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Je begint deze tocht op de pre-RAVeL (L 141) in een
heuvelachtige streek, bezaaid met bosjes, meidoorn
hagen en rijen wilgen en essenbomen. Aan de ingang
van Arquennes is de geklasseerde brug, gerealiseerd
door een zekere Gustave Eiffel, in perfecte harmonie
met de geplaveide straten en stenen huizen. Aan de
brug volg je het oude kanaal Brussel-Charleroi dat
een zekere charme vertoont. Langs deze oude water
weg word je ondergedompeld in de nostalgische sfeer
van kanaalpanden en sluiswachtershuizen. De reis
langs het kanaal gaat verder naar Ronquières met
zijn Hellend Vlak. Dat kunstwerk laat de boten toe 68
meter hoogteverschil te overbruggen. Je rijdt er voorbij
langs de gewestweg (W4). Kanalen, stromen en rivieren.
Bij de terugkeer kom je in Seneffe bij het prachtige
kasteel.

© WBT - Olivier Polet-Ecluse

Vertrek
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Van de rue Lintermans fiets je
langs de supermarkt naar de
RAVeL lijn L 141.

Parking
Rue Lintermans.
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Graphique pied Boussu

Bekijk en download de route op visitwallonia.be
26 m route
Soort

30 m

26 m

Geasfalteerde RAVeL.
Hornu

Boussu
Bewegwijzering

Boussu

Volg de knooppunten 51, 26, 2, 68, 70, 15, 4, 22, 59, 79, 63 en 61.

Moeilijkheid

Graphique vélo Seneffe

Een parcours langs eigen traject, zonder moeilijkheden.

Hoogteverschil
113 m

98 m
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Arquennes
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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)
• Verantwoordelijke uitgever: Etienne Claude, Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: Service Produits - A. Robert
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• Alle gegevens op deze brochure werden nauwgezet verzameld maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze
brochure is in geen enkel geval contractueel en de uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld. Alle
onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten de aansprakelijkheid van Wallonië
België Toerisme vzw. Gedrukt in 2022.

