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La Louvière,

cultuur aan de
rand van het water

« Het enige wat somber is
aan Louvière, is de zienswijze
van hen die er nooit komen. »

#Surrealisme
#Cultuur
#Kanalen
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— Daniel Adam

La Louvière, vijfde grootste stad van Wallonië en hoofdstad van de Centrumregio, werd recent geselecteerd
als ‘European Destination of Excellence’ (EDEN) voor cultureel toerisme. De stad mag uitpakken met een
uitgebreid erfgoed dat voortkomt uit zijn industrieel verleden. Daartoe horen onder meer het historische
Centrumkanaal met zijn eeuwenoude scheepsliften en de oude mijnsite van Le Bois-du-Luc. Beide sites
zijn door UNESCO opgenomen als Werelderfgoed. La Louvière telt ook befaamde musea zoals het
keramiekcentrum Keramis, het Centrum voor grafische kunst, het kunstmuseum Mill en het Daily Bul & C°
Centrum. De Stad van de Wolven (La cité des Loups) is een uitzonderlijke bestemming voor riviertoerisme,
maar ook een folklorestad met zijn Carnavals en het gigantische stadsspektakel ‘Décrocher la Lune’. La
Louvière blijft je verbazen...

ZOOM OP DE STAD
• Belvolking:
• Provincie:

Henegouwen

• Postcode:

7100

• Oppervlakte:
• Inwoner:
2

> 80 500

64 km2
Louviérois(e)

MUSTS
Het historische Centrumkanaal en
zijn scheepsliften

© WBT - Bruno D’Alimonte

Het kanaal en zijn hydraulische liften, die verrassen door hun technologie en hun levensduur, vormden de eerste Belgische site die door
UNESCO werd opgenomen als Werelderfgoed.
De 4 liften die gebouwd werden op het einde
van de 19e eeuw, laten schepen van 300 ton
een totaal hoogteverschil van 66 meter overbruggen, uitsluitend met waterkracht. Kom deze
uitzonderlijke site ontdekken met een riviertocht
en huur een elektrisch bootje. Of verken het kanaal te voet of per fiets langs de RAVeL.
walloniebelgietoerisme.be

De mijnsite van Le Bois-du-Luc
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Deze site nodigt je uit om een mijnstadje te ontdekken dat uniek is in Europa, van zijn industriële
gebouwen tot zijn school, zijn gesticht, zijn kiosk,
zijn arbeidershuisjes en zijn kerk. Tijdens de wandeling door deze onaangeroerde microkosmos
ontdek je het hele raderwerk van een steenkoolmijn, het leven, het werk en het parcours van de
mijnwerkers die uit alle horizonten kwamen. De
mijnsite van Le Bois-du-Luc is een uitzonderlijke
getuigenis van de industriële periode en is door
UNESCO erkend als Werelderfgoed.
walloniebelgietoerisme.be
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Keramis, Centrum van de keramiek

Keramis is tegelijk een museum en een centrum
voor kunst en creatie. Het is gelegen op de site van
de oude faiencefabriek Boch in La Louvière, een
parel van de Belgische industrie. Zijn eigentijdse
architectuur omvat een oud pand dat drie
gigantische flessenovens bevat. Uitzonderlijke
creaties staan zij aan zij met alledaagse stukken
en getuigen van het economisch en sociaal
belang van de faiencefabriek in de jonge stad
La Louvière.
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
Vhello, het knooppuntennetwerk in het Hart van Henegouwen
Dit knooppuntennetwerk laat je als fietser toe je eigen parcours samen te stellen dankzij een systeem
van wegwijzers die het nummer van het kruispunt aangeven en de richting die je moet nemen naar
het volgende genummerde kruispunt. Zo kan je gemakkelijk een route op maat uittekenen op het
grondgebied van de 24 gemeenten in het Hart van Henegouwen (Coeur du Hainaut).
vhello.be
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Agenda
Carnaval — eind maart / begin april
Rond Halfvasten vibreert La Louvière op het geroffel van de tamboers en het klompengestamp van
zijn Gilles. Het Carnaval van de Laetare, een 150 jaar oude traditie, bezet de Wolvenstad drie dagen
lang en zorgt voor vermaak rond een hartverwarmende folklore.
Weekend aan de rand van het water — eerste weekend van juli
Het Centrumkanaal nodigt je elk jaar uit voor zijn traditioneel weekend aan de rand van het water,
een feestelijk gezinsevenement met een ambachtenmarkt, concerten, cultuurdorp en spectaculaire
riviercruises.
Décrocher la lune — om de drie jaar
De eerste stadsopera in België werd uitgedacht door Franco Dragone, ter gelegenheid van de
overgang naar een nieuw millennium. Het spektakel, verzorgd door professionals en honderden
vrijwilligers, brengt om de drie jaar heel wat animo in het stadscentrum. Het is een spectaculair
evenement waaraan ook Sancho, de beroemde mijnwerker-reus, deelneemt.

PROEVERIJTJES
Le Chocolalouve

Deze chocolade werd uitgedacht om de stad te
vertegenwoordigen. Hij toont dan ook de afbeelding
van een ‘louve’, een wolvin. De chocoladefabriek
Gaudino maakt drie varianten: pure, melk- en witte
chocolade.
visithainaut.be

BLIKVANGER!
Op de muren van de stad kan je tal van
citaten ontdekken van auteurs die een
band hebben met La Louvière. Soms
zijn ze grappig, soms zetten ze aan tot
nadenken. Kan je ze ontdekken in de
straten van de stad?

laloufoque.eu

La Roue louviéroise

La Roue Louviéroise leunt aan bij de suikertaart die
in België op verschillende manieren wordt bereid.
Men kan ze warm, lauw of koud eten en men vindt
ze bij bakkerij Maene.
maitre-boulanger-patissier.be

La couille de Suisse

Achter deze vreemde naam schuilen balletjes van
gesuikerde brooddeeg. Zij worden ondergedompeld
in kokend water en worden opgediend met een
botersaus of met bruine suiker. Het is een stevig en
goedkoop gerecht dat destijds de magen van de
mijnwerkers vulde.
gastronomie-wallonne.be
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La Loufoque is een ambachtelijk gebrouwen bier uit
La Louvière. Het is een blond, troebel en niet-gefilterd
bier met bittere en mouttoetsen, maar er bestaat ook
een fruitige variant met smaken van passievrucht,
abrikoos en wijnperzik.
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La Loufoque

VIP-HOEKJE
Pol Bury

Deze internationaal erkende schilder en beeldhouwer werd in 1922 geboren in La Louvière. In het begin
van zijn carrière als schilder legt hij zich toe op het surrealisme dat hij ontdekt dankzij zijn vriendenstadsgenoten, waaronder Achille Chavée. In 1953 keert hij de schilderkunst de rug toe en maakt zijn eerste
kinetische beelden. Hij blijft gehecht aan La Louvière waar hij samen met André Balthazar de ‘Daily-Bul’
opricht: een idee, een magazine en een uitgeverij. Hij overleed in Parijs in 2005.

Franco Dragone

Deze regisseur groeide op in La Louvière. Hij wordt bekend voor zijn spektakels die hij realiseert voor
het ‘Cirque du Soleil’ en richt dan zijn eigen vennootschap op voor de productie van internationale
evenementen. Hij creëert spektakels over de hele wereld, tot in Las Vegas. Hij lanceert ook de stadsopera
‘Décrocher la lune’ die al 7 edities kende. Dat spektakel vindt plaats in La Louvière met medewerking van
de inwoners van de stad.

IN DE OMGEVING
Koninklijk Museum van Mariemont
en zijn park
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In het hart van een schitterend park presenteert
het museum zijn uitgebreide collecties,
verzameld door zijn stichter Raoul Waroqué. De
schatten van de grootste wereldbeschavingen,
van het antieke Rome tot het oude China, van
Egypte tot het Midden-Oosten, mengen zich met
de geschiedenis van Henegouwen en België, van
de prehistorie tot de 20e eeuw.
walloniebelgietoerisme.be
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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, niet eerder vertoonde
films, oude en recente collectiestukken, geuren
en kostuumelementen om aan te raken, doen
beroep op al je zintuigen. Ook interessant: de
afdeling gewijd aan de maskers in de wereld.
walloniebelgietoerisme.be

Bezoek aan de Brouwerij St-Feuillien

Sinds 1873 brouwt de familie Friart verschillende bieren zoals de Saint-Feuillien of de Grisette. Tijdens het
bezoek ontdek je de oude installaties maar ook de nieuwe brouwerijzaal die in dienst werd genomen in
2013. Het bezoek wordt afgesloten met een proeverij.
st-feuillien.com
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WIST JE DAT?
In 1935 vond een tentoonstelling met surrealistische werken plaats in La Louvière. Het
was de eerste in België en de tweede wereldwijd. Men kon er namen ontdekken zoals
Hans Arp, Giorgio de Chirico, Salvador Dali, Max Ernst, Paul Klee, René Magritte, Joan
Mirò en Man Ray. Nochtans had de tentoonstelling in die tijd geen succes. Ze werd
gewoon als schandalig bestempeld!

Fotohoekje

Brock’n’Roll Boutique

Brock’n’Roll is tegelijk een atelier, een winkel en een
galerij. Je vindt er creaties van kunstenaars in het
domein van edities met kleine oplages, kunstboeken, gravures, boekbinderij, illustraties en alles wat
verband houdt met gedrukte beelden en beperkte
edities.
brocknroll.be

Beer Market

Beer Market is een zaak die gespecialiseerd is in
ambachtelijke bieren, zowel Belgische als buitenlandse.
Ontdek hier honderden merken en een selectie die
voortdurend evolueert. Kortom, een paradijs voor
nieuwsgierige liefhebbers.
beer-market.be

Boerderij Delsamme

Liefhebbers van een lekkere Italiaanse keuken: dit is
hét adres in La Louvière. Ontdek de specialiteit van
dit restaurant: ‘piadina’, typisch gerecht uit de regio
Emilia-Romagna. Je vindt hier kwaliteitsproducten
en een gezellige sfeer.
fermedelsamme.be
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SHOPPING
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Vanop een elektrische
boot voor lift 1
©UTOPIX – VHELLO - Geoffrey

De vijvers
van Strépy
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Naast de jachthaven
van Thieu

IETS ETEN
Il Passatore

Céma Passion

w ilpassatore

cemapassion.com

Liefhebbers van een lekkere
Italiaanse keuken: dit is hét
adres in La Louvière. Ontdek
de specialiteit van dit restaurant: ‘piadina’, typisch gerecht
uit de regio Emilia-Romagna.
Je vindt hier kwaliteitsproducten en een gezellige sfeer.

Dit elegant en aangenaam restaurant nodigt je uit voor een
lekkerbek-avontuur. Kok Cédric
creëert zijn gerechten in functie van het seizoen met producten van hier en elders. Zijn
keuken is eigentijds en evolueert voortdurend.

La Bolinette

La Bolinette is een soepbar die
ook andere kleine gerechten
serveert. De chef werkt met
seizoenproducten die rechtstreeks bij de producent worden aangekocht. Het interieur
is charmant en gezellig.
lafarandoledessaisons.com

BLIJVEN SLAPEN
Orange Hotel

Dit driesterrenhotel is aangekleed met oranje toetsen en
verwijzingen naar het Carnaval,
folkloreparel van de Centrumregio. De inrichting is tegelijk
sober en modern. Het hotel beschikt over gezinskamers voor
een verblijf met de kinderen en
biedt ook romantisch suites.

Moulin du Ya

Le Moulin du Ya is een originele gîte, ondergebracht in een
windmolen uit de 19e eeuw en
ingericht als loft. Een ongewoon logies op het platteland
met drie niveaus.
walloniebelgietoerisme.be

Hôtel Belle-Vue

Het hotel, gelegen in het centrum van La Louvière, ontvangt
je in een hedendaags en rustgevend interieur. Je geniet van
alle voordelen van het stadscentrum, maar ook van een
mooi terras en een fraaie verzorgde tuin.
hotel-belle-vue.be

walloniebelgietoerisme.be

IETS DRINKEN
Palais de la Bière

Livres & Vous

QV

walloniebelgietoerisme.be

w LivresEtVous

w QVLaLouviere

Dit café, meer dan 100 jaar
oud, is waarschijnlijk het oudste van de stad. Het is een kleine, populaire en gezellige gezinsbistro zoals je er nog maar
weinig vindt.

Livres & Vous nodigt je uit in
zijn alternatieve bar die vooral gewijd is aan lectuur. Een
plaats voor cultuurliefhebbers
maar ook voor ontmoetingen
en uitwisselingen.

Wijnbar,
fijnproeversbazaar,
vinylwinkel… de QV is een beetje van alles tegelijk. Deze zaak
in het hart van La Louvière
mag zich trendy en gezellig
noemen.
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Huis voor Toerisme
Parc des Canaux et Châteaux
Place J. Mansart 21-22
7100 La Louvière
+32 (0)64 26 15 00
maisondutourisme@lalouviere.be
parcdescanauxetchateaux.be

OP ENKELE KILOMETERS
Amsterdam 260 km

Luik 111 km

Antwerpen 98 km

Luxemburg 216 km

Aarlen 187 km

Maastricht 141 km

Bastogne 146 km

Metz 273 km

Bergen 20 km

Namen 56 km

Brussel 54 km

Parijs 266 km

Charleroi 30 km

Reims 179 km

Gent 105 km

Rijsel 96 km

Londen 372 km

Sedan 142 km

ZUSTERSTEDEN
Saint-Maur-des-Fossés
(Frankrijk)

Torre di Cerrano (Italië)

Aragona (Italië)

Bojnice (Slovakije)

Foligno (Italië)

Kalisz (Polen)

TOEGANG EN VERVOER
• A
 uto
Vanuit Brussel via de E19
Vanuit Luik en Namen via de E42
• Trein
Stations van La Louvière en
La Louvière Sud
• Vliegtuig
Brussels Airport (65 km)
Brussels South Charleroi Airport (30 km)
Liège Airport (100 km)

 axi
•T
Taxi Confort : +32 (0)800 928 28
Taxi Victor : +32 (0)800 250 17
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