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Charleroi

Charleroi

Charleroi werd vroeger dikwijls bekritiseerd. Toch heeft de
stad hard gewerkt aan een geslaagde reconversie. Het rijke
industriële verleden zorgt ervoor dat Charleroi nu een trendy
bestemming geworden. Het is de perfecte mix van diverse
facetten.
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Enerzijds is er de erfenis van de zware industrie. Charleroi is
de bakermat van het Zwarte Land met zijn terrils, schoorstenen
en fabrieken, die de sobere arbeiderswoningen overschaduwen.
Het is een verrassend anarchistisch plaatje.
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Aan de andere kant is er het stripverhaal, de streetart en de
alternatieve cultuur! Het Museum van de fotografie en het
Bois du Cazier, Unesco-werelderfgoed, zijn internationaal
gerenommeerd. De indrukwekkende stadsrenovatiewerken en
het rijk cultuur- en verenigingsleven bezorgen de stad een
tweede jeugd.

Praktische informatie
Toeristische Dienst Pays de Charleroi
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14 • cm-tourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Charleroi-Sud
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Waar overnachten
Jeugdherberg

Gîtes du Pays de Charleroi

De jeugdherberg ligt in het hart van de benedenstad in
een buurt die nieuw leven is ingeblazen. De ligging is
perfect: aan de oevers van de Samber met het station op
wandelafstand (5 minuten). De naam Arthur Rimbaud is
een verwijzing naar de illustere dichter die hier 148 jaar
geleden verbleef. Na Luik is het de tweede grootste
jeugdherberg in Wallonië.

Deze gîte met 3 korenaren bestaat uit 3 appartementen
in een huis van begin 20e eeuw. De appartementen liggen
in het centrum, op 5 minuten van het station en de metro,
in de buurt van historische bezienswaardigheden en
winkels.

Rue du Bastion d’Egmont 3 • 6000 Charleroi
lesaubergesdejeunesse.be/charleroi

76 tour
Deze grote en lichte gastenkamer heeft 3 korenaren. Vanop
de kamer en de kleine suite heb je zicht op de tuin. Drie
personen kunnen er comfortabel en in alle rust logeren.
Het huis in een charmante art-decostijl is uitstekend
bewaard. De naam verwijst naar de ligging tegenover de
toren van het nieuwe politiekantoor van Charleroi.
Boulevard Pierre Mayence 76 • 6000 Charleroi
76tour.be

Novotel Hotel Charleroi Centrum
Dit zeer verfijnde 4-sterrenhotel is ideaal gelegen in
een volledig gerenoveerde wijk van de stad. Het station
bevindt zich aan de andere oever van de Samber, op
5 minuten van het hotel. Er is ook een fitnesscentrum.

Rue de Montigny 93 • 6000 Charleroi
gitesdupaysdecharleroi.com

Van der Valk Charleroi Airport
Dit hotel ligt op 8 km van de luchthaven van Charleroi.
Als hotelgast kan je gebruik maken van de betaalde pendelbus. Dit moderne hotel biedt verschillende soorten
accommodatie aan, zoals familiekamers, suites en
duplexen.
Chaussée de Courcelles 115 • 6041 Gosselies
hotelcharleroiairport.be

Ibis Charleroi Centrum Station
Wie in dit sympathieke superior 2-sterrenbudgethotel logeert, haalt het beste uit een verblijf in Charleroi.
Het station ligt op amper 200 meter. Je moet alleen de
Samber oversteken. Musea en winkelcentra liggen op
wandelafstand.
Quai Paul Verlaine 12 • 6000 Charleroi
all.accor.com

Place Verte 17 • 6000 Charleroi
all.accor.com
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Novotel Hotel Charleroi Centrum
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Museum van de fotografie

3

Streetartparcours ‘Asphalte’

Het Museum van de fotografie van Charleroi, gehuisvest in
een voormalig Karmelietenklooster, is het belangrijkste van
Europa. De collectie bestaat uit 80.000 foto’s. Er worden
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Reden
te over om terug te komen, telkens met een frisse blik!

Voor het ‘Asphalte’ -project in 2014 hebben internationale
streetart-artiesten op de gevels en blinde muren van het
stadscentrum monumentale of iets discretere fresco’s
gemaakt. Alle werken liggen verspreid over de stad. Het is zo
een prachtig openluchtmuseum geworden.

Avenue Paul Pastur 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
museephoto.be

Boulevard Solvay 2 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be

2

BPS22
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Het Museum voor Kunst van de Provincie Henegouwen is
ondergebracht in een industrieel gebouw van glas en metaal.
Het werd in 1911 gebouwd ter gelegenheid van een industriële
expo. In deze tentoonstellingsruimte kunnen verschillende
kunstenaars terecht. Artiesten die bezig zijn met actuele
maatschappelijke vraagstukken hebben een streepje voor. Het
hele jaar door worden er tijdelijke exposities georganiseerd.

Parcours ‘Art nouveau’ en ‘Art déco modernisme’

Deze stadswandelingen van minder dan 5 km leiden je langs
de mooiste art-nouveau-, art-deco- en modernistische
gevels van Charleroi. Bij de toeristische dienst vind je een
handig kaartje om deze architectonische pareltjes te
ontdekken.
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be

Boulevard Solvay 22 • 6000 Charleroi
bps22.be
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Wandeling op de terrils
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Deze wandeling van 5 km neemt je mee langs de restanten
van het industriële verleden en vier terrils. Ze hebben het
landschap rond Charleroi blijvend getekend. Van boven geniet
je van een uniek panorama over de stad en de ijzer- en staalbedrijven. Het uitgestippelde parcours is toegankelijk voor
gezinnen. Alleen de beklimming van de Saint-Théodore-terril
is iets moeilijker.

Charleroi Adventure City Safari

Deze stadssafari is bedacht door een gepassioneerde
inwoner. Op deze manier trekt hij ten strijde tegen de slechte
reputatie van Charleroi. De landschappen en personages
die je onderweg ontdekt, zijn de hoogtepunten van het rijke
postindustrieel verleden.
charleroiadventure.com

Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be
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Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/charleroi

Bois du Cazier

Deze mijnsite, Unesco-werelderfgoed, is in 1822 opgericht.
Dankzij de uitstekende kwaliteit van de kolen kon de mijn zich
zeer snel ontwikkelen. Op 8 augustus 1956 brak er beneden in de
mijn een brand uit, waarbij 262 mijnwerkers van verschillende
nationaliteiten omkwamen. Elf jaar later werd de site definitief
gesloten. Bois du Cazier is een unieke plek. Vandaag de dag
maak je er kennis met de harde realiteit van de steenkoolontginning. Naast de infrastructuur van de kolenmijnen, kan je ook
het industrie- en het glasmuseum bezoeken. Er is ook een zone
die integraal gewijd is aan de ramp van 8 augustus 1956.
Rue du Cazier 80 • 6001 Marcinelle (Charleroi)
leboisducazier.be
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