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Cultuur en lekkernijen in 
het Land van Charleroi

 Gerpinnes   Trazegnies : 37 km

1. MOULIN BANAL 
DE GERPINNES

In het historische centrum 
van het dorp werd deze 
mooie watermolen zorg-
vuldig gerestaureerd. Zijn 
mechanismes laten toe 
ambachtelijk meel te ma-
ken maar ook om groene 
elektriciteit te produceren. 
In de verkoopsruimte ont-
dekt u een bier en een kaas 
die speciaal voor de molen 
worden geproduceerd.

Rue du Moulin, 3

6280 Gerpinnes

+32(0)71 50 30 91

3. AUX SAVEURS DES 
FRAISES DU VILLAGE

Winkel en consumptie-
salon voor producten 

die ter plaatse worden ge-
teeld, op het platteland, in 
de grootste exploitatie van 
fruit en groenten van Wallo-
nië. Wafels, pannenkoeken, 
ijs, diverse soorten gebak 
met verschillende variëtei-
ten van aardbeien, maar 
ook hartige en ambachte-
lijk bereide gerechten met 
groenten van de boerderij 
staan op het menu.

Rue de Godiassau, 47 

6280 Gerpinnes

+32(0)71 50 50 02

www.fraisesduvillage.be

10 – 12 en 13.30 – 18
Ma, Di, Do, Za 9 – 18 

Wo, Vr 13 - 18

9 – 11 
Groep van 4 tot 10 pers.

Van april tot aug. Di - Do 10 – 18.30; 
Vr - Zo 10 – 20

2. FERME DE 
RAZ BUZÉE

Familieboerderij gespecia-
liseerd in de ambachtelijke 
fabricatie van kazen van 
rauwe koemelk. De boerde-
rij produceert verse kazen 
van het type Belgische Brie, 
Tomme de Raz Buzée maar 
ook Rigodon, een halfharde 
kaas gea[  neerd met bier, 
die zijn naam ontleent aan 
een tamboernummer van 
de folkloristische marsen uit 
het gebied tussen Samber 
en Maas.

Rue des Flaches, 42

6280 Gerpinnes

+32(0)71 50 44 97

blaimont.frederic@skynet.be 
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De kracht van het Land van Charleroi zit ongetwijfeld in zijn verscheidenheid. Een grote 

stad die verrijst te midden van opmerkelijke natuurgebieden. Deze route neemt u mee 

doorheen dit land van cultuur en erfgoed, met een halte in een stad in volle verandering 

maar ook in een streek met een beroemde folklore: de marsen uit het gebied tussen 

Samber en Maas, die door Unesco erkend zijn als Oraal en Immaterieel Erfgoed van de 

Mensheid. Kom de verschillende smaken ontdekken dankzij deze smulroute die toegespitst 

is op kwaliteitsvolle producten tussen platteland en stad.

SMULLEN 

•  La Gayette de Charleroi (praline in de 
vorm van een eierkool)

•  La Sambrée (bier en praline gecreëerd 
ter gelegenheid van de 350e verjaardag 
van Charleroi in 2016)

•  Tomme de Raz Buzée en Rigodon 
(kazen van de Ferme de Raz Buzée in 
Gerpinnes)

•  Le Gré d’or (aperitief op basis van 
citroenschillen van het Domaine du Gré)

•  Het Bière Blanche van Charleroi, de 
Blonde du Pays Noir, de Cuvée de 
Trazegnies, het bier Bisous M’chou...

ONTDEKKEN

•  Museum van de Fotografie in Mont-sur-
Marchienne – www.museephoto.be

•  Le Bois du Cazier in Marcinelle  
www.leboisducazier.be

•  Museum van de Folkloristische Marsen 
in het gebied tussen Samber en Maas in 
Gerpinnes – www.museedesmarches.be

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20  

6000 Charleroi 

+32(0)71 86 14 14

www.paysdecharleroi.be

4. MANUFACTURE  
URBAINE

De Manufacture Ur-
baine is een nieuw en 
veelzijdig centrum dat 
zijn deuren opende in 

de lente van 2017. Het be-
vindt zich in het hart van 
Charleroi, aan de oever van 
de Samber. Er wordt bier 
gebrouwen, brood gebak-
ken en ko[e gebrand. Al-
les kan geproefd worden, in 
een gezellige sfeer.

Quai Arthur Rimbaud, 11 

6000 Charleroi

+32(0)477 41 06 47

www.manufacture-urbaine.com

5. CHÂTEAU DE  
TRAZEGNIES

De streekwinkel van het 
Kasteel van Trazegnies 
biedt verschillende soorten 
bier met de afbeelding van 
het kasteel, wijnen, alcoho-
lische dranken, appel- en 
perensap, en ook honing 
uit de streek. In het seizoen, 
van mei tot september, kunt 
u de nieuwe gerestaureer-
de zalen en de romaanse 
en gotische kelders van het 
kasteel bezoeken. Een aan-
rader.

Place Albert 1er, 32

6183 Trazegnies

+32(0)71 45 10 46

www.chateaudetrazegnies.be

11 – 22

11 – 22

Het hele jaar: Ma – Vr 9 – 15  
Mei - sept : Zo 14.30 - 17.30©
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