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La Louvière

Als vijfde grootste stad van Wallonië én hoofdstad van de
Centrumregio, is La Louvière trots op zijn rijke erfgoed dat
voortvloeit uit het industriële verleden.

La Louvière

Denk maar aan het Historische Centrumkanaal, de honderd
jaar oude scheepsliften en de mijnsite Bois-du-Luc. Deze twee
sites zijn Unesco-werelderfgoed.
De stad is ook de thuisbasis van gerenommeerde musea zoals
het Keramiekcentrum Keramis, het Centrum van de Gravure
over de geschiedenis van de grafische kunst, de Mill en het
Centrum Daily Bul & C°.
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De Stad van de Wolven is daarnaast ook een ideale
bestemming voor rivier- en cultuurtoerisme. Wist je dat La
Louvière bekend staat om zijn folklore en carnavalstraditie
en de stadsopera ‘Décrocher la Lune’.

© www.geofff.be

Praktische informatie
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Centrissime - Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 • 7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
parcdescanauxetchateaux.be

Openbaar vervoer
Station van La Louvière

Waar overnachten
Hotel Orange

Camping Domein Claire-Fontaine

Dit hotel, gelegen vlak bij diverse invalswegen, is de ideale
plek voor een uitstapje naar het hart van het carnaval,
een folkloristisch pareltje in de Centrumregio. De decoratie is sober en modern met hoofdzakelijk oranje tinten.

Deze camping ligt in een prachtig groen kader, op 11 km
van La Louvière, aan de oever van het meer van Godarville. In het recreatiecentrum zijn er heel wat activiteiten
mogelijk. Het is de ideale plek om te ontspannen en er
eens helemaal uit te zijn. Ook honden zijn welkom.

Chaussée du Pont du sart 238 • 7110 La Louvière
orangehotel.be

Avenue Clémenceau 11 • 7190 Godarville
visithainaut.be/domaine-de-claire-fontaine

Le moulin du Ya
Deze buitengewone gîte met 3 korenaren is gevestigd
in een oude windmolen uit de 19e eeuw. De gîte is
origineel ingericht in de stijl van een loft. Deze ongewone
accommodatie bestaat uit drie niveaus en ligt op het
platteland, op 6 km van La Louvière.
Rue de Bignault 30 • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
lemoulinduya.be

Boerderij van de Abdij van Saint-Feuillien
Deze boerderij met 4 korenaren ligt in Le Rœulx, op 11 km
van La Louvière. In deze charmante vierkantshoeve zijn
er 3 gastenkamers met uitzicht op het Henegouwse
platteland. De binnenplaats, de ontspannende tuin en
de authenticiteit van de hoeve zorgen voor een puur
natuurgevoel.
Chemin de l’Abbaye St-Feuillien 10 • 7070 Le Rœulx
abbeyfarm.be

Le Castillon
De eigenaars zorgen voor een warm onthaal in hun
huis, waar ze gastenkamers met 4 korenaren hebben
ingericht. Ze zijn gepassioneerd door Italië. Logisch dat
de namen verwijzen naar Italiaanse steden.
Rue du Castillon 9 • 7100 Trivières
le-castillon.be
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Moulin du Ya
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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Centrum van de Gravure en het gedrukte beeld

Het ‘Centre de la Gravure et de l’Image imprimée’ is een
museum dat gewijd is aan de hedendaagse graveerkunst.
Er worden tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, soms
met werken uit de eigen collectie, soms met werken van
buitenaf. Het documentatiecentrum omvat maar liefst 10.000
naslagwerken en catalogi over tentoonstellingen. Er worden
ook workshops en stages georganiseerd.
Rue des Amours 10 • 7100 La Louvière
centredelagravure.be
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Keramis

Keramis, gevestigd op de site van de voormalige faiencefabriek Boch, is zowel een museum als een kunsten- en
creatieruimte. Het centrale thema is keramiek. Het is een
pareltje van de Belgische industrie. Dit prachtige staaltje
van hedendaagse architectuur vind je in een oud geklasseerd
gebouw met drie gigantische flessenvormige ovens. Uitzonderlijke kunstwerken staan er naast alledaagse voorwerpen.
Het is meteen duidelijk dat de faiencefabriek op economisch
en sociaal vlak zeer belangrijk was voor La Louvière, een
jonge stad.
Place des Fours-Bouteilles 1 • 7100 La Louvière
keramis.be
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Koninklijk museum en park van Mariemont

Het Koninklijke museum ligt in het hart van een prachtig
park. De rijke collectie van de stichter, Raoul Waroqué, wordt
er tentoongesteld. Je ontdekt er schatten van de grootste
beschavingen ter wereld: van het oude Rome tot het oude
China, via Egypte en het Nabije Oosten. Er zijn ook lokale
pareltjes te bewonderen, van Henegouwen en België, van de
prehistorie tot de 20e eeuw.
Chaussée de Mariemont 100 • 7140 Morlanwelz
musee-mariemont.be
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Mijnsite Bois-du-Luc

Deze voormalige mijnsite, Unesco-werelderfgoed, was ooit
een heuse stad. Tussen 1838 en 1853 werden er 162 arbeiderswoningen gebouwd. Alle faciliteiten van een gewone stad
waren aanwezig: een kruidenierswinkel, scholen, een ziekenhuis, een feestzaal... Sinds de sluiting van de site in 1973
vertelt een museum het verhaal van de voormalige kolenmijn,
de weg die de arbeiders uit alle windstreken aflegden om er
te komen werken en hun dagelijkse gewoonten.
Rue Saint-Patrice 2B • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
ecomuseeboisduluc.be
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Historisch Centrumkanaal en scheepsliften

Deze site is verrassend op technologisch en geschiedkundig vlak. Dankzij de vier liften, gebouwd tussen 1888
en 1917, wordt het totaal hoogteverschil van 66 meter op het
Centrumkanaal overbrugd. Er kunnen schepen van 300
ton door en de liften werken op basis van waterkracht. Het
complex is erkend als Unesco-werelderfgoed. Er valt heel
wat te beleven: een tentoonstelling, een bezoek aan de machinekamer, een boottocht, verhuur van elektrische bootjes,
wandelen of fietsen langs de oevers... Ontdek de site op je
eigen ritme...
Rue Raymond Cordier 50 • 7070 Thieu
canalducentre.be
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6 Internationaal Museum van het Carnaval en het
Masker in Binche

Dit museum dompelt je onder in de geschiedenis en het
verloop van het carnaval van Binche, alsof je er zelf bij was!
Gefilmde getuigenissen, archiefdocumenten en onuitgegeven films, collectiestukken uit oude en recente verzamelingen, geuren en onderdelen van kostuums die je mag aanraken… alle zintuigen worden hier geprikkeld. Ook niet te
missen is de afdeling met maskers van over de hele wereld.
Rue Saint-Moustier 10 • 7130 Binche
museebinche.be

Brouwerij Saint-Feuillien

Sinds 1873 brouwt de familie Friart verschillende soorten bier
zoals Saint-Feuillien en Grisette. Tijdens het bezoek maak
je niet alleen kennis met de oude installaties, maar ontdek je
ook de nieuwe brouwzaal die in 2013 werd ingehuldigd. Het
bezoek eindigt met een proeverij.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/lalouviere

Rue d’Houdeng 20 • 7070 Le Rœulx
st-feuillien.com
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