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Thuin

Thuin

Thuin is een kleine middeleeuwse stad. Bezoekers worden gecharmeerd door het belfort (Unesco-werelderfgoed), de smalle
straatjes en de verbazingwekkende hangende tuinen.
Een bezoek aan deze tuinen is een must. De aanleg ervan is
onlosmakelijk verbonden met de aanleg van de omwallingen
van de stad. Liefhebbers van ongewone landschappen en
wandelaars komen er helemaal tot rust. Tegenwoordig zie je
in de tuinen ook wijnranken.
Er is langs de 200 terrastuinen een kunstroute aangelegd. Het
parcours loopt verder door het historische centrum. Op deze
manier ontdek je én het verleden én de stedenbouwkundige
evolutie.
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Thuin ligt aan de samenvloeiing van de Samber en de Biesmelle.
Het is dan ook de hoofdstad van de binnenvaart. Wandel zeker
eens binnen in het Ecomuseum van de binnenschippers. Je
leert er alles over dit beroep. Ook de omgeving van Thuin is een
omweg waard, zowel qua erfgoed als qua wandelingen.
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Toeristische Dienst van Thuin
Place Albert 1er 2 • 6530 Thuin
+32(0)71 59 54 54 • tourismethuin.be

Openbaar vervoer
Station van Thuin

Waar overnachten
L’Auberge de l’Abbaye d’Aulne

Het landhuis van het kasteel van Ragnies

In dit superieure 2-sterrenhotel zijn er karaktervolle
kamers met uitzicht op de ruïnes van de abdij van
Aulne. Je logeert aan de oevers van de Samber in een
historisch stenen gebouw.

Het kasteel van Ragnies ligt in het hart van het dorp
Ragnies. In het landhuis van het kasteel zijn er 4 gastenkamers en een landelijke gîte met 4 korenaren. Het is
de ideale plek om jouw batterijen op te laden en te
genieten van de rust. Gastentafel mogelijk na reservatie.

Rue Emile Vandervelde 286 • 6534 Gozée (Thuin)
aubergedelabbaye.be

Rue du Tambourin 6, entrée par 6A • 6532 Ragnies (Thuin)
chateauderagnies-bnb.be

Le Relais de la Haute Sambre
Dit 3-sterrenhotel ligt in een groen domein aan een
prachtige vijver. In deze oase van rust geniet je van
ontspannende vrije tijd of van een zakentrip in het
hart van de natuur. De kamers zijn ruim.
Rue Fontaine Pépin 12 • 6540 Lobbes
rhs.be

Escale de Flore
Deze stadsgîte met 3 korenaren ademt geschiedenis.
Toeristen voelen er zich helemaal thuis. Je geniet er
van het mooie uitzicht op de stadsmuren en het
charmante onthaal van de eigenaars.

Gîte Haut-Marteauu
In deze landelijke gîte is de tijd blijven stilstaan. Dit kleine
paradijs met 3 korenaren ligt in een Natura 2000-zone.
Dit prachtige 17e-eeuwse huis is de ideale plek voor een
ontspannen verblijf met familie of vrienden. De gîte ligt
aan de voet van het Bois du Grand Bon Dieu, op een
steenworp van de RAVeL.
Rue du Haut Marteau • 6530 Thuin
giteduhautmarteau.be

Chemin du Halage 43 • 6530 Thuin
gitesdewallonie.be
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Auberge de l’Abbaye d’Aulne
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Activiteiten en bezienswaardigheden
Hangende tuinen en kunstparcours
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De hangende tuinen van Thuin bevinden zich langs de
zuidflank van de vallei van de Biesmelle. Maak er een originele wandeling langs de heuvels van de stad. De tuinen
zijn erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Langs de
kronkelende kasseisteegjes ontdek je ongeveer 200 terrastuinen. Deze ongewone omgeving is bezaaid met kunstwerken.
Place du Chapitre • 6530 Thuin
tourismethuin.be

Place du Chapitre 3 • 6530 Thuin
beffroidethuin.be

Ecomuseum Thudo en schipperskwartier
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Thuin, dé stad van de binnenschippers, onthult een stuk
geschiedenis. Bezoek het Thudo Ecomuseum, ondergebracht op een boot. Je maakt er kennis met de wereld
van de binnenvaart, de verschillende etappes in het bouwen
van een schip, de communicatiesystemen, het leven aan
boord… Maak daarna in de benedenstad een wandeling
door de schipperswijk, nog steeds grotendeels bewoond
door gepensioneerde schippers.

Abdij van Aulne

De ruïnes van de cisterciënzerabdij van Aulne liggen in
Gozée, op wandelafstand van Thuin. Neem een duik in de
geschiedenis en het leven van de cisterciënzermonniken.
Didactische panelen maken je wegwijs tijdens de wandeling
in open lucht. Geniet van de landschapstuin en de wandelpaden. Degusteer na het bezoek in de taverne zeker een
abdijbiertje van Aulne.
Rue Émile Vandervelde 291 • 6534 Gozée (Thuin)
abbayedaulne.be

Quai de Sambre • 6530 Thuin
tourismethuin.be
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Belfort

Dit schitterende monument, erkend als Unesco-werelderfgoed, is gebouwd in de eerste helft van 17e eeuw op de
ruïnes van een oud belfort. Het bijzondere aan dit belfort is
dat het zowel een religieuze als een burgerlijke functie
vervulde. Na de beklimming van de 194 trappen geniet je
boven van een betoverend panorama over Thuin en de
valleien van de Samber en de Biesmelle. Didactische panelen
vertellen de geschiedenis.
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Kasteel van Fosteau
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Dit kasteel dateert van het einde van de 14 eeuw. De
ridderzaal is een van de mooiste gotische zalen van België.
Bewonder ook het antieke meubilair, het apotheekmuseum en de tentoonstelling over graaf Reille, die als
generaal diende onder Napoleon. Geniet ook van de
prachtige Franse tuin.

Fietsen door Thudinie

De RAVeL 3 loopt dwars door de regio Thudinie. Tijdens een
fietstocht ontdek je de schatten van de Samber. Bezoek de
collegiale kerk van Lobbes, de schippersstad Thuin, het tramen drukkerijmuseum, enkele manuele sluizen, en natuurlijk ook
de Abdij van Aulne met haar brouwerij.
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Rue du Marquis 1 • 6530 Leers-et-Fosteau (Thuin)
chateaudufosteau.com
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Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/thuin

Ontdekkingscentrum Historische trams

Dit museum is gewijd aan de tram in al zijn aspecten:
stoom, elektrisch en diesel. Je ontdekt er een twintigtal oude
trams. Het is ook mogelijk om een tramritje te maken op
de lijn van Thuin naar Lobbes. Heel het jaar door worden er
verschillende animaties georganiseerd.
Rue du Fosteau 2A • 6530 Thuin
asvi.be
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