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Bergen

Bergen
(Mons)

Als Culturele Hoofdstad van Europa in 2015, heeft Bergen
(Mons) heel wat musea met ‘oude’ en hedendaagse kunstwerken. Daarnaast heeft de stad ook een groot hart voor
wetenschap en geschiedenis.
De stad wordt gekarakteriseerd door haar houvast aan het
verleden maar evengoed door haar blik op de toekomst. Het
architecturale patrimonium en de oude straatjes geven de stad
een charmante en historische uitstraling.
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De volgende erfgoedpareltjes zijn te bezoeken: het Belfort
(Unesco-werelderfgoed), de collegiale Sint-Waltrudiskerk, de
Grote Markt, de tuinen van Mayeur, het kasteel van Havré…
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De lokale folklore is alomtegenwoordig. Het is duidelijk dat de
inwoners eraan verknocht zijn. Maar deze stad bruist evenzeer
van het leven. Elke gelegenheid is goed om te feesten.

VisitMons
Grand’Place 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • visitmons.be

Openbaar vervoer
Station van Bergen

Waar overnachten
Au petit Dragon

Hotel Van der Valk Mons Congres

Deze B&B, met het label van een kwalitatief hoogstaand
en professioneel onthaal én een ecoverantwoorde
aanpak, is de ideale plek voor een verblijf met een
gezin van 4 personen. De gastenkamers liggen een
beetje buiten het centrum. Er is een aparte ingang en
een aparte woonruimte. Je voelt je er meteen thuis.

Dit gloednieuwe, gezellige 4-sterrenhotel heeft ruime
en elegante kamers. Je hebt er een prachtig uitzicht
op de stad. Het hotel ligt op slechts enkele minuten van
het centrum. De arrangementen, diensten en faciliteiten
spreken een breed publiek aan.

Rue de la Genièvrerie 49 • 7022 Harmignies
aupetitdragon.be

Avenue Melina Mercouri 7 • 7000 Mons
hotelmons.eu

Barrière Alezane
Mons Dragon House
Deze comfortabele stadsgîte met 3 korenaren ligt in het
hart van Bergen, op een steenworp van de Grote Markt
en de voetgangerszone. De gîte is autonoom ingericht.
Je geniet dus optimaal van je vrijheid.
Rue de la Grande Triperie 7 • 7000 Mons
monsdragonhouse.be

Deze B&B met 4 korenaren ligt in een gerenoveerde
boerderij, op 7 km van Bergen. Het gastenverblijf
combineert een hedendaagse inrichting met respect
voor de ziel van de plek. Gemakkelijk bereikbaar met
de auto en het openbaar vervoer. Het is de ideale
locatie om Bergen, Binche en de kleine dorpen in de
buurt te bezoeken.
Rue de Vellerelle-le-Sec 1 • 7031 Villers-Saint-Ghislain
barriere-alezane.be

Jeugdherberg
De jeugdherberg, die ultramodern is ingericht, ligt op
de hoek van een geplaveid straatje, in de schaduw van
het Belfort. De Grote Markt ligt op amper drie minuten
en het station op 1 km. De ideale plek om de stad en
de omgeving te verkennen.
Rampe du Château • 7000 Mons
lesaubergesdejeunesse.be/mons

B&B Compagnons 11
Deze prachtige B&B met 4 korenaren ligt in het historische centrum van Bergen. Charme en comfort staan
er voorop. Het gastenverblijf is gelegen in een rustige
omgeving tussen het station en de Grote Markt.
De belangrijkste bezienswaardigheden liggen op
wandelafstand (5 of 10 minuten).
Rue des Compagnons 11 • 7000 Mons
compagnons11.be
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Jeugdherberg
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

BAM (Museum voor Schone Kunsten)
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Het BAM is ondergebracht in een eigentijds en strak gebouw.
In deze ruimte ontdek je artistieke creaties in al hun vormen.
Elk jaar worden er twee tentoonstellingen met internationale
allure georganiseerd, ideaal om kennis te maken met een
kunstenaar, een artistieke stroming of een thema rond
bepaalde collecties. De klemtoon ligt op de 20e eeuw.
Tegelijkertijd zijn er artistieke evenementen die aansluiten
bij de tentoonstelling die op dat moment loopt.

Huis Losseau

Het Huis Losseau is een art-nouveaupareltje in het
centrum van Bergen. Dit oude herenhuis werd in het begin
van de 20e eeuw door de eigenaar opgeknapt
volgens de smaak van die tijd. Je kan nog steeds het
decor en het meubilair van die periode bewonderen:
marmeren
mozaïeken,
kleurrijke
glas-in-loodramen, lambrisering en meubilair in waardevol hout...
In het Interpretatiecentrum maak je kennis met de
erfenis die Losseau heeft nagelaten. De originele scenografie neemt je mee naar zijn bibliotheek en
rariteitenkabinet. Je ontdekt de bezigheden en de passies van
de advocaat, de art nouveau waar hij zo van hield,
zijn prachtige verzameling medailles en het moment
waarop hij de originele uitgave van Rimbaud’s ‘Une Saison
en enfer’ (‘Een seizoen in de hel’) vond.

Rue Neuve 8 • 7000 Mons
bam.mons.be

Rue de Nimy 37-39 • 7000 Mons
maisonlosseau.be
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Museum van de Doudou

In het museum van de Doudou, dat in de Mayeurtuin ligt,
ontdek je de Ducasse, een pareltje van Unesco-werelderfgoed en een belangrijk stuk folklore van de stad Bergen. Treed
binnen in dit universum en neem deel aan het legendarische
gevecht van Sint-Joris en de draak.
Jardin du Mayeur
Grand’Place • 7000 Mons
museedudoudou.mons.be
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Belfort
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Dit 87 meter hoge gebouw, Unesco-werelderfgoed, is het
enige belfort in barokstijl in België. ‘El catiau’, zoals het
door de inwoners wordt genoemd, werd gebouwd tussen
1661 en 1669. Zijn typische dak bestaat uit een centrale
bol met een lichtkoepel en vier kleine hoekbollen. Vroeger
werd het gebruikt als wachttoren en als officieel uurwerk
van de stad. Het interpretatiecentrum vertelt de
geschiedenis van het Belfort en de nauwe banden met de
stad. Boven geniet je van een weergaloos uitzicht.

Place du Chapitre • 7000 Mons
tresorsaintewaudru.mons.be

Parc du Château • 7000 Mons
beffroi.mons.be
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Collegiale Sint-Waltrudiskerk

De impressionante collegiale kerk is tussen 1450 en 1621
opgetrokken in gotische stijl. Je zal overdonderd worden door
de prachtige albasten beelden van Jacques Du Brœucq,
de glas-in-loodramen uit de 16e eeuw en de schat, een van
de mooiste religieuze goudsmidcollecties van België. Deze
collegiale kerk verbergt ook andere pareltjes die stevig
verankerd zijn in de folklore van de stad.

Mons Memorial Museum

7

Dit museum vertelt de geschiedenis van de stad gedurende
de oorlogsjaren. Het is gevestigd op de site waar vroeger
de machine stond die de stad van water voorzag. Je neemt
er een duik in de geschiedenis, van de middeleeuwen tot
de Shape (NAVO), via het ancien régime en de Eerste en
Tweede Wereldoorlog. De voorwerpen die tentoongesteld
worden, geven – in de vorm van getuigenissen - een
gevoelige inkijk in het dagelijkse leven van de soldaten
en de burgers. Ze doen bezoekers van alle leeftijden
stilstaan bij de complexe realiteit van het fenomeen oorlog.

Parcours ‘Kunst bewoont de stad’

Ga op ontdekkingstocht langs de vele streetartwerken in
Bergen en omgeving. Volg het parcours van ongeveer 7 km,
te voet of met de fiets. De werken zijn gerealiseerd in het
kader van het festival ‘Kunst in de stad’.
Grand’Place 27 • 7000 Mons
visitmons.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/bergen

Boulevard Dolez 51 • 7000 Mons
monsmemorialmuseum.mons.be
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