De Laars van
Henegouwen
Kastelen en vestingen
Autorit, wandeling en fietstocht
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Met de auto

De Laars van Henegouwen
Kastelen en vestingen
Ontdek een land dat geregeerd werd door de machtige graven van Henegouwen.
Zij drukten hun stempel op de streek door de bouw van kastelen en versterkte steden.
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Scourmont

De Abdij van Scourmont

© WBT - Espace Chimay-Auberge de Poteaupré

In 1850 kwamen 17 monniken uit Vlaanderen, van
de Abdij van Westvleteren, een cisterciënzerabdij
stichten in een verlaten, ongastvrije en moerassige
streek. Maar dat hield hen niet tegen. Op 12 jaar
tijd verrees een abdij en een brouwerij die een
goddelijke nectar produceerde: het trappistenbier
Chimay, bekend in de hele wereld. De brouwerij
zelf kan niet bezocht worden, wel kan je wandelen
in de tuinen van de Abdij van Scourmont. Op een
steenworp kan je in de Auberge de Poteaupré de
bieren en kazen van Chimay proeven, waaronder de
‘Spéciale Poteaupré’, van het vat getapt, een zuiver
moutbier dat exclusief gebrouwen wordt voor deze
brasserie.

Het Kasteel van Chimay
Het kasteel is gebouwd op een rotsuitloper
die neerkijkt op de rivier de Eau Blanche.
Zijn geschiedenis is nauw verbonden met die
van de stad. Sinds 1486 is het doorlopend
bewoond door de prinsen en prinsessen van
Chimay, een familielijn die oorlogen en
bran
den heeft overleefd. Het kasteel werd
verschillende keren herbouwd. Ontdek de
charme van de site via een interactief bezoek en laat je bekoren door het audiovisuele spektakel dat wordt aangeboden in het
Theater van het kasteel. Dat werd gebouwd
in de 19e eeuw en is geïnspireerd door het
theater dat Lodewijk XV liet bouwen in Fontainebleau. In de tuin staat een opmerkelijke
boom, geplant in het jaar 1500 ter gelegenheid van de geboorte van Keizer Karel.
Open van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 17 u.
Zaterdag en zondag van 11 tot 13.30 u en van 14 tot 17 u.
Dagelijks open in juli en augustus van 11 tot 13.30 u
en van 14 tot 18 u.

© WBT - Bruno D’Alimonte

Rue du Château, 14
6460 Chimay
+32 60 21 45 31
chateaudechimay.be
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Chimay, middeleeuwse stad

© WBT - P Pauquay

Rondwandelen in Chimay, dat is je onder
dompelen in de geschiedenis van een plaats
die bijna 1000 jaar oud is. De stad was eerst
een heerlijkheid, daarna een graafschap en
nadien een prinsdom, ingesteld door Maxi
miliaan van Oostenrijk in 1486. Wandelend in
de steegjes met opeengepakte huizen, langs
trappen die naar publieke was
plaatsen en
de oude stadsmuren leiden, waan je je in de
middeleeuwen. De originele plattegrond van
de stad heeft overigens weinig of geen ver
anderingen ondergaan. In Chimay is de mid
deleeuwse leefwereld nog steeds aanwezig.
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Beaumont
Van de versterking van Beaumont, oorspron
kelijk gebouwd op een strategische plaats die
de streek domineerde, schiet weinig over.
Enkel de Salamandertoren, gerestaureerd in
1945, staat nog overeind en getuigt van de
tumultueuze 11e eeuw, een periode waarin
de stad ommuurd was. De toren herbergt
van
daag een klein museum over de lokale
geschiedenis. Iets verder, op enkele kilometers
van Beaumont, ligt Barbençon, een van de
‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. Daar ontdek
je een privékasteel, een restant van de
middeleeuwse versterking. Beaumont was ook
bekend voor zijn glas- en marmernijverheid.
Open in mei, juni en september, elke dag van 10 tot
16.30 u. In juli en augustus elke dag van 10 tot 17.30 u.
De zondagen van oktober van 10 tot 16.30 u.
Gesloten op woensdag.

© Yoshimura-Barbençon

Office du Tourisme
Grand’Place, 10 • 6500 Beaumont
+32 71 58 81 91
www.beaumont.be
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Binche, versterkte stad
De stad Binche werd gesticht in 1147. Van in het
begin was hij omringd door een muur die de inwoners moest beschermen. Vrij snel werd Binche
een vestingstad met een garnizoen. Door de
eeuwen heen werden de stadsmuren uitgebreid
en versterkt. Ze werden echter niet gewijzigd
door Vauban, zoals in veel andere steden gebeurde. In 1548 liet Maria van Bourgondië, vorstin
van de Nederlanden en zus van Keizer Karel, in
Binche een paleis bouwen op de fundamenten
van een burcht uit de 13e eeuw.

Zij deed daarvoor beroep op een architect uit
Bergen, Jacques Dubreucq, een grote naam in de
renaissancearchitectuur van Henegouwen. Het
paleis werd enkele jaren later helaas verwoest
tijdens twee opeenvolgende aanvallen. Wat vandaag rest van de verdedigingswerken zijn 2 km
stadsmuren uit de 12e en 14e eeuw, naast 27 gerestaureerde torens. Van het kasteel resten enkel ruïnes. Een mobiele applicatie laat je de stad,
zijn omwalling en zijn kasteel zoals het was tij
dens de middeleeuwen, bezoeken met de hulp
van virtuele realiteit.

© C. Collet

Lompret
Lompret, een van de ‘Mooiste Dorpen van Wal
lonië’, is ontstaan rond één straat in een meander
van de rivier de Eau Blanche. Het dorpscentrum
met de kerk en de resten van een kasteel, ligt
aan de voet van de kalksteenklif van Le Franc
Bois. Het homogene karakter van Lompret, met
zijn lichte kalksteen en donkere leien, kadert
goed in het harmonieuze landschap van de
Calestienne. De activiteiten van het dorp moesten
zich aanpassen aan deze streek met povere
oogsten. In de vallei liggen weiden en langs de
hellingen van de vallei zones die gereserveerd
zijn voor bosexploitatie. De landbouwactiviteiten
vinden plaats op de heuvelkam.
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Te voet

Rond Lompret

© Mark Rossignol-Lompret - The most beautiful villages in Wallonia

Deze wandeling voert je naar de plaats die bekend
staat als ‘la filature’ en waar zich in de 19e eeuw
een ijzersmelterij bevond. De plantengroei langs
de Eau Blanche is uitbundig. De Calestienne is een
streek waar de natuur zich volop uitleeft. Er is een
mooie diversiteit in de wouden, eikenbosjes en com
binaties zoals essen- en elzenbosjes. Dat valt te
verklaren door de rijkdom van de kalkbodem en
het weinig zure water van de Eau Blanche. Kort
nadat je de vallei hebt verlaten, stijg je naar de
heuvelkammen en hun velden. Verder kronkelt
het pad door een prachtig onderhout als voor
loper op de terugkeer naar het dorp. In het
centrum doorkruis je het oude binnenplein van de
feodale burcht die de hoofdweg is geworden. Het
hoge huis aan je linkerkant getuigt van het middel
eeuwse verleden van Lompret.

Vertrek
Dorpscentrum van Lompret.

© Mark Rossignol

Parking

6

In het dorp.
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Lompret
L’Eau Blanche

La Filature

Vaulx

Bekijk en download de route op visitwallonia.be

Tip
In de lente is het onderhout bedekt met duizenden bloemen.

Moeilijkheid
Wegen door onderhout en helling om naar een landweg te gaan.
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Hoogteverschil
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Graphique vélo Thiérache

© WBT - P Pauquay

Met de fiets

Op het mooie platteland
van de Thiérache

© WBT - P Pauquay

Chimay mag uitpakken met een mooie RAVeL die de stad
helemaal doorkruist. Deze voormalige spoorlijn kwam
er op aanzet van de graaf van Chimay die zijn streek
uit haar isolement wou halen en een snelle verbinding
wou met Brussel. Volg deze route die door het mooie
bos van Chimay loopt en uitkomt in de Thiérache, een
grensoverschrijdende streek. In Momignies verlaat je de
RAVeL om door te dringen in onbekend gebied. De route
lijkt op de rustige rijwegen van het Franse platteland die
een lint van asfalt trekken door het golvende landschap.
De ontdekking gaat verder: in elke bocht krijg je een
nieuw panorama of een groots landschap aangeboden.
En dan terug naar Momignies waar een sympathieke
‘bistrot de terroir’ op je wacht. De taverne bevindt zich
aan de rotonde, ter hoogte van knooppunt 58. Vanuit het
dorp keer je terug naar Chimay via Villers-la-Tour die
de typische elementen van de gehuchten uit de streek
vertoont. Langgerekte boerderijen en prachtige houten
schuurdeuren zijn elementen die mee zorgen voor de
charme van deze tocht die wel door een andere tijd lijkt
te verlopen.

Vertrek

© WBT - P Pauquay

Op het Place Léopold
(knooppunt 78) volg je
knooppunt 77.
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Parking
Parkeerplaatsen ter hoogte van
het oude station van Chimay.
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Bekijk en download de route op visitwallonia.be

Graphique pied Lompret

Soort route

RAVeL en plattelandswegen. Korte passages op verharde wegen.
190 m

205 m

190 m

Bewegwijzering
Volg de knooppunten: 78, 77, 81, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 60, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 77 en 78.
Lompret

La Filature

Lompret

Moeilijkheid
Geen moeilijkheden op het aanvangstracé. Kleine helling om naar Momignies te fietsen.

Graphique vélo Thiérache
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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
• Concept en prepress: Lielens • Foto’s cover: © WBT - Bruno D’Alimonte - © WBT - Bruno D’Alimonte • Map : © WBT – P. Pauquay
• 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.

