
Charleroi,
stad in volle 
vernieuwing
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ZOOM OP DE STAD

•  Bevolking: > 204.000

•  Provincie: Henegouwen

•  Postcode: 6000

• Oppervlakte: 102 km2 

• Inwoner: Carolorégien(ne)

‘ Wat voelt men dan?
De stations daveren,
De ogen kijken verbaasd,
Is dit Charleroi? ’

— Verlaine, Charleroi, 1874

#StreetArt

#Vernieuwing

#AlsKoppel
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Deze stad wordt dikwijls bekritiseerd, ook al kan ze terugvallen op een niet te evenaren industrieel verleden. 
Meer dan ooit is Charleroi een stad met twee gezichten. Het eerste is de aanblik van de zware industrie, 
met zijn hoge schouwen en oude fabrieken die de kleine arbeiderswoningen overschaduwen. Het tweede 
is het zicht op de natuur, met zijn terrils en weilanden, ideaal om volledig tot rust te komen. De stad is 
ontegensprekelijk de bakermat van ‘het zwarte land’, maar er is zoveel meer. Charleroi is evenzeer de 
bakermat van de stripverhalen en de alternatieve cultuurbeleving. Het Fotografie Museum en het Bois du 
Cazier, UNESCO-werelderfgoed, zetten Charleroi op de wereldkaart. Charleroi blijft je verbazen...
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Het BPS22
Het industriële gebouw uit glas en metaal is 
speciaal ontworpen als uithangbord van de 
industriële ontplooiing. Het herbergt het Museum 
voor Kunst van de Provincie Henegouwen. In de 
vele expositieruimtes, worden er voornamelijk 
tentoonstellingen met een maatschappelijke 
invulling georganiseerd. 

walloniebelgietoerisme.be

Het Fotografie Museum 
Het Fotografie Museum is het meest gerenom-
meerde van Europa. Het is ondergebracht in een 
oud karmelietenklooster en beschikt over een 
collectie van meer dan 80.000 fotografische 
werken. Er worden regelmatig tentoonstellingen 
georganiseerd. Je hebt dus altijd een reden om 
terug te keren en telkens weer met een andere 
visie naar huis te gaan.

walloniebelgietoerisme.be

Het Street Art circuit 
Sinds 2014 is Charleroi het epicentrum van de 
stedelijke kunst in België. Toen werd de biënnale 
Asphalte in het leven geroepen. 12 monumentale 
fresco’s vrolijken de stad op. Om de twee jaar 
wordt Charleroi verrijkt met nieuwe Street 
Art. Je kan ze allemaal ontdekken via een 
uitgestippelde fiets- of wandelroute. 

asphalte-charleroi.be

MUSTS

Favoriet

Wat vroeger gekend was als de Mediatheek van Charleroi, een symbolische plek, is sinds kort de 
Manufacture Urbaine geworden. Het is een hedendaags en gezellig concept, in het hart van de 
stad. Er wordt bier gebrouwen, brood gebakken en koffie gebrand. Dit alles met respect voor de 
traditie. Men wil hier de consument sensibiliseren op het vlak van duurzaamheid en kwaliteit en 
tevens cultureel en creatief ondernemerschap stimuleren.

walloniebelgietoerisme.be
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http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/bps22-museum-voor-kunst-van-de-provincie-henegouwen
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/museum/ontdekking/museum-voor-fotografie-in-charleroi/10453
http://www.asphalte-charleroi.be/
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/la-manufacture-urbaine-%C3%A0-charleroi


BLIKVANGER! 

Kan je het mozaïek van meer dan  
200 m2 vinden in de basiliek, geliefd 
door alle inwoners van Charleroi?

L’escavèche
Alhoewel van Spaanse origine, is L’escavèche snel 
ingeburgerd in het dagelijkse leven van Charleroi. 
Oorspronkelijk werd deze bereiding gebruikt 
om vlees- en viswaren te conserveren door ze 
te bewaren in azijn. Vandaag is het een recept 
op basis van paling of forel dat 2 dagen na zijn 
bereiding wordt geconsumeerd.

De Witte van Charleroi 
Dit witbier op basis van mout en tarwe zag het 
daglicht in een geklasseerd gebouw uit de 18e 
eeuw, gelegen naast de Abdij van Aulne (niet 
ver van Charleroi). Zijn specifiek karakter wordt 
gevormd door zijn fruitige en dorstlessende 
smaak. Je zal er ongetwijfeld een vleugje 
appelsien, koriander en ananas in herkennen. 

Vitoulets
Vitoulets zijn gehaktballen die hun naam danken 
aan de snelheid waarmee ze gemaakt kunnen 
worden. Ideaal als er onverwachte gasten 
aanschuiven aan jouw tafel! 

Gayettes de Charleroi 
Deze kleine truffel die smelt op je tong, is gevuld 
met botercrème en omhuld met melkchocolade. 
Hij heeft het uitzicht van een steenkool en sym-
boliseert hierdoor de industriële geschiedenis 
van deze streek. 

PROEVERIJTJES 

Agenda

Carnaval — februari
Het Carnaval van Charleroi is een niet te versmaden folkloristisch feest. De kernwoorden zijn: 
originaliteit, traditie en participatie van de inwoners. De Gilles, de reuzen, de Robbedoezen en 
Kwabbernoten, de boeren… ze zijn er allemaal om de straten van de stad onveilig te maken. 

walloniebelgietoerisme.be

Het weekend van de zonnewende — eind juni 
Het ideale moment om kleerkasten leeg te maken. Je zal zeker ook kunnen genieten van de andere 
evenementen die in dezelfde periode gepland zijn: het feest van de muziek en de 10 miles, een 
wedstrijd die al sinds begin jaren ’80 georganiseerd wordt. 

Quartier d’été — juli - augustus 
In juli en augustus installeert Quartier d’Été zich in het Koningin Astridpark voor zomerse en 
feestelijke activiteiten. Gedurende iets langer dan een maand volgen de evenementen elkaar op: 
avondfeesten, cocktailbar, petanquetornooien, Beachcorner en kinderanimatie. Een ware oase in 
het centrum van de stad. 

quartierdete.be
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http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/ontdekken/agenda/carnaval-de-charleroi-2018/6892
http://www.quartierdete.be/


IN DE OMGEVING

VIP-HOEKJE
Mélanie De Biasio
Deze artieste, geboren in 1978, woont in Charleroi. Ze is vooral bekend in de Jazz- en Bluesscene. Eerst 
legde ze zich toe op klassieke dans en fluit. Later ontdekte ze haar echte voorliefde voor het gezongen lied. 
Sindsdien heeft ze verschillende albums gemaakt, waaronder een opgedragen aan haar geboortestad. 

René Magritte 
Afkomstig van Lessines, heeft deze artiest lang in Gilly et Chatelet gewoond. Hij heeft in Charleroi 
gestudeerd alvorens een plek te veroveren in de Academie van Schone kunsten in Brussel. René Magritte is 
wereldwijd gekend voor zijn surrealistische werk waaronder Ceci n’est pas une pipe. Hij wordt beschouwd 
als de voortrekker van deze beweging in België. 

De buurt rond Charleroi is een ware uitdaging voor liefhebbers van cultuur, natuur en gastronomie. Of het 
nu een bezoek is aan een neogotisch karmelietenklooster of aan een oude steenkoolsite, de streek rond 
Charleroi heeft alles om je te behagen! 

Het kasteel van Trazegnies 
Het kasteel van Trazegnies, gelegen tussen Bergen en Namen, kent zijn oorsprong in de 11e eeuw en is een 
prestigieuze getuige van het feodale tijdperk in België. 

walloniebelgietoerisme.be

Le Bois du Cazier
Spijtig genoeg vooral bekend door de tragedie 
die hier heeft plaatsgehad, is het Bois de Cazier 
een unieke locatie die het ware gelaat van de 
steenkoolmijnen toont. Buiten de steenkoolin-
frastructuur, kan je hier 3 musea bezoeken: het 
Mijn-, Glas- en Industriemuseum. 

walloniebelgietoerisme.be

De RAVeL
Charleroi heeft het geluk dat er twee RAVeLs 
door de stad lopen zodat je gemakkelijk de 
stad per fiets kan verkennen. De eerste RAVeL 1  
La Houillière, is een verbazingwekkende tocht, 
ideaal om het noordoosten van de stad te 
ontdekken, met inbegrip van de Street Art. De 
tweede, de RAVeL 3, slingert via het jaagpad 
langsheen de Samber en het kanaal Charleroi-
Brussel en is meer een tocht door de natuur. 

ravel.wallonie.be
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http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/bouwkundig-erfgoed/kasteel-van-trazegnies/10874
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/industrieel-erfgoed/le-bois-du-cazier-mijn-glas-en-industriemuseum/6551
http://ravel.wallonie.be/home.html


Le Palais du Bas
Deze galerij - gelegen in een symbolisch pand in 
Charleroi - is volledig gewijd aan stripverhalen 
en alle afgeleide vormen van deze 9e kunst-
vorm. Het is de ideale ontmoetingsplaats voor  
verzamelaars. Je kan er ook tijdelijke tentoon-
stellingen en andere activiteiten mee pikken. 

paysdecharleroi.be 

SHOPPING

WIST JE DAT?

Charleroi geniet van niet minder dan 4 UNESCO-Werelderfgoederkenningen: het Bel-
fort, zijn klokkentoren, het Bois du Cazier en tenslotte ook de marsen Entre-Sambre- 
et-Meuse.

Voor de fotografieliefhebbers wordt er enkele keren per jaar een begeleide fotowandeling 
georganiseerd. 

paysdecharleroi.be

De buurt rond de Street Art De terril van Marcienne Het begin van het kanaal 

Wonder Friends 
Wonder Friends is de ideale winkel voor liefhebbers 
van design of andere ludieke accessoires. Of je 
nu houdt van iconische stukken of van de meest 
trendy artikels, of je nu jong dan wel iets ouder 
bent, hier vind je decoratie, juwelen, accessoires 
voor hem en voor haar, kledingstukken en zelfs 
kinderspeelgoed. 

wonderfriends.be

Fotohoekje

Deze contrastrijke stad biedt heel wat interessante uitkijkpunten voor een verrassende foto: 
haast je naar: 

Pop NC
In deze pop-upwinkel vind je ontwerpen van 
zowel artiesten als van ambachtslui van diverse 
pluimage: meubelen, kleren, juwelen, decoratie... 
Deze winkel verandert elk jaar van locatie. Pop 
NC is steeds op zoek naar lege panden in het 
centrum van de stad met als doel een buurt 
nieuw leven in te blazen en de creativiteit te 
stimuleren. 

popandc.be
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http://www.paysdecharleroi.be/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=357:bd&id=416615:galerie-qle-palais-du-basq&Itemid=1243&lang=nl
http://www.paysdecharleroi.be/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=359&Itemid=1245&lang=nl
http://www.wonderfriends.be/eshop/
http://www.popandc.be


Le Bistro
Deze plaatselijke bistro is al 
meer dan een eeuw gelegen in 
het centrum van de stad, in het 
bruisende hart van de stad. Je 
vindt hier een plek doordron-
gen van geschiedenis, emoties 
en plaatselijke gewoontes. 

w Brasserielebistrocharleroi

Robert la Frite
Op elk uur van de dag een 
pak friet eten? Dat kan in de 
frituur van Robert. Deze klei-
ne frietkiosk, gekend in heel  
Charleroi, is het adres bij uit-
stek om te genieten van over-
heerlijke frieten in een ont-
spannen sfeer.

robertlafrite.be

La Brasserie de la Digue
In deze hedendaagse en gezel-
lige brasserie worden zowel 
inwoners als toeristen die hou-
den van een uitgepuurde kaart 
met open armen ontvangen. 
De Brasserie is gelegen op de 
gerenoveerde Place de la Di-
gue. 

brasseriedeladigue.com

L’Ibis Charleroi  
Centre Gare
Bij Ibis logeer je in een com-
fortabel hotel, voorzien van 
alle mogelijke faciliteiten. 
Vers linnen goed bezorgt je de 
nacht van je dromen en bij het  
ontbijt, dat geserveerd wordt 
tot ’s middags, zal je weg-
smelten van plezier. Ibis is  
gesitueerd tegenover het sta-
tion in een buurt die deel uit-
maakt van de benedenstad. 
Handig en gemakkelijk. 

ibis.com

L’appart-hôtel  
Le Mayence 
Le Mayence is een appart- 
hotel-restaurant in een gereno-
veerde meesterwoning in het  
centrum van Charleroi. In dit  
concept staan vrijheid en be-
schikbaarheid centraal. Toeris-
ten kunnen er volledig zelfstan-
dig functioneren en worden 
toch ontvangen in een gezellig 
en volledig vernieuwd kader. 

lemayence.be

Les Gîtes du Pays  
de Charleroi
Deze gastenkamers werden 
ingericht in een woning in het 
centrum van Charleroi die da-
teert uit het begin van de 20e 
eeuw. Het is de ideale vertrek-
plaats voor een stadsbezoek! 
Terwijl de gîte de la Houille 
haar gasten kalmte en harmo-
nie belooft, promoot de gîtes 
Les Alpes Noires luxe en origi-
naliteit in een ruimte waar oud 
en nieuw versmelten. En dan 
is er nog de Vertex, een studio 
op de hoogste verdieping met 
zicht op de stad.

walloniebelgietoerisme.be

The Rockerill
Deze oude fabriek, gered door 
een kunstenaarscollectief, is 
omgebouwd tot een echte 
club waar mensen van gedach-
ten wisselen en waar iedereen 
naar waarde wordt geschat. Er 
is niet alleen een concertzaal, 
maar ook ateliers en tentoon-
stellingsruimtes. Elke donder-
dag nodigt The Rockerill je uit 
voor les apéros industriels, ori-
ginele concerten in een gezel-
lige sfeer. 

rockerill.com 

Le Nautilus
Sinds meer dan 35 jaar wor-
den de nachten in Charleroi 
opgevrolijkt door Le Nautilus.  
Het is een afspraakplek voor 
studenten na de les, maar op 
andere momenten tref je hier 
een breed publiek in een aange-
name sfeer. Zo stil het hier in de 
week kan zijn, zo geanimeerd 
wordt de bar tijdens de apero 
op vrijdagavond. Dan ontpopt 
Le Nautilus zich tot een van de  
meest hippe bars in de wijde 
omgeving. 

walloniebelgietoerisme.be 

The Irish Times Pub
Beleef de ambiance, de mense-
lijke warmte en de charme van 
Ierse pubs zoals we die ken-
nen van Dublin. Houten tafels, 
hoge krukken, tonnen als tafel, 
gedempt licht. Alles is er voor 
een gezellige avond met je lief 
of je vrienden. 

walloniebelgietoerisme.be

IETS ETEN

BLIJVEN SLAPEN 

IETS DRINKEN

7

http://fr-fr.facebook.com/Brasserielebistrocharleroi/
http://www.robertlafrite.be
https://www.brasseriedeladigue.com/la-brasserie/place-de-la-digue/
http://www.ibis.com/nl/hotel-2088-ibis-charleroi-centre-gare/index.shtml
https://www.lemayence.be/
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/hebergerment/stadsvakantieverblijf/stadsgite-gites-du-pays-de-charleroi-n1-charleroi-2-p/12820
www.rockerill.com
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/restaurant/bar/le-nautilus/14414
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/restaurant/bar/the-irish-times-pub/14402


Huis voor Toerisme Land van Charleroi  
Place Charles II, 20 
6000 Charleroi
+32 (0)71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be 
paysdecharleroi.be

 •  Auto 
Vanuit Brussel via de E19-A54 
Vanuit Namen en Luik via de E42 

•  Trein  
Station van Charleroi

•  Vliegtuig  
Luchthaven Luik (84km) 
Luchthaven Brussel (71 km)  
Luchthaven Brussels South Charleroi (10 km)

•  Bus  
Lijn A – Luchthaven - stadscentrum 
infotec.be

•  Taxi  
Taxi’s’ Carolo : +32 (0)71 32 32 32

Aarlen 170 km 

Amsterdam 270 km

Antwerpen 105 km

Bastenaken 130 km

Bergen 45 km

Brussel 69 km

Gent 110 km

Londen 405 km

Luik 95 km 

Luxemburg 176 km

Maastricht 125 km

Metz 256 km

Namen 40 km

Parijs 290 km

Reims 155 km 

Rijsel 122 km

Sedan 110 km

OP EEN PAAR KILOMETER

ZUSTERSTEDEN

TOEGANG EN VERVOER
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Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen
Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter 
informatief. Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

Schramberg (Duits-
land)

Waldkirch (Duitsland)

Hirson (Frankrijk)

Sélestat (Frankrijk)

Casarano (Italië)

Follonica (Italië)

Manoppello (Italië) 

Himeji (Japan)

Donetsk (Oekraïne)

Pittsburgh  
(Verenigde Staten)

http://www.paysdecharleroi.be/
https://www.infotec.be/

