Mons,

‘culture is here’
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‘Het zou goed zijn als ik je
nog eens over Bergen vertel,
het is zo een charmante stad’

#Cultuur
#UNESCO
#MetJeGezin
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— Victor Hugo

De stad Bergen heeft zoveel troeven dat ze iedereen charmeert! Als Europese culturele hoofdstad
van 2015 telt Bergen heel wat musea met hedendaagse en ‘oude’ kunst. Daarnaast heeft Bergen ook
een zwak voor wetenschap. De stad wordt gekarakteriseerd door haar houvast aan het verleden maar
evengoed door haar blik op de toekomst. Het bouwkundige erfgoed en de oude straatjes geven de stad
een charmante en historische uitstraling. Zo is er het Belfort (UNESCO-werelderfgoed), de collegiale kerk,
de Grote Markt, de tuinen van Mayeur, het kasteel van Havré… Je merkt duidelijk dat de inwoners trouw
zijn aan hun geschiedenis en aan de rijke folklore. Maar deze stad bruist evenzeer van het leven. Elke
gelegenheid is goed om te feesten. Bergen blijft je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:

2

>95.000

• Provincie:

Henegouwen

• Postcode:

7000

• Oppervlakte:

146,53 km2

• Inwoner:

Montois(e)

MUSTS
Het Belfort
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Het Belfort – 87 meter hoog en gebouwd in de
17e eeuw – is UNESCO-werelderfgoed. Het is het
enige Belfort in België in barokstijl. Fier symbool
van de identiteit van deze stad, wordt het door
de eigen bewoners ook wel El catiau genoemd.
Sinds kort is er in het belfort een museum
gevestigd dat zijn geschiedenis en de sterke
band met de stad belicht.
walloniebelgietoerisme.be

Museum van Doudou

© VisitMons - G. Mathelot

Het museum van Doudou bevindt zich in de tuin
van Mayeur. Je maakt er kennis met de Ducasse
van Bergen, pareltje van werelderfgoed en van
de lokale folklore. Treed dit unieke universum
binnen en neem deel aan een legendarisch
gevecht tussen de Heilige Joris en de Draak!
walloniebelgietoerisme.be
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De collegiale Sint-Waldetrudiskerk

Deze impressionante collegiale kerk in gotische
stijl werd gebouwd tussen 1450 en 1621. Met haar
schitterende albasten standbeelden van Jacques
Du Broeucq en mooie glas-in-loodramen uit de
16e eeuw zal de kerk je zeker bekoren. Er is ook
een van de mooiste verzamelingen religieus
edelsmeedwerk van België te bewonderen en
nog andere pareltjes uit de rijke Bergense folklore.
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
Zin in een origineel bezoek dat authenticiteit en ervaringen uitwisselen en delen aan elkaar
koppelt? De Greeters van Bergen zijn vrijwilligers die verzot zijn op hun stad en ze je maar al te
graag door hun ogen laten zien: favoriete plekjes, interessante tips, anekdotes…
visitmons.be
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Agenda
De Ducasse van Bergen — midden mei / midden juni
De Ducasse is een must voor liefhebbers van folklore. Dit eeuwenoude folkloristische feest is
terecht erkend als UNESCO-werelderfgoed. Het evenement voltrekt zich in 4 fases: het ophalen
van het schrijn met de relieken van Sint-Waldetrudis, de processie van de gouden praalwagen, de
beklimming van de kasseihelling van Sint-Waldetrudis met de gouden koets en de Lumeçon, het
gevecht tussen de heilige Sint-Joris en de draak. Een weekend lang kan je genieten van concerten, een fakkeltocht en een braderij.
walloniebelgietorisme.be
Tanks In Town — augustus / september
Tijdens dit weekend wordt de bevrijding van de stad Bergen tijdens de Tweede Wereldoorlog in
herinnering gebracht. De 3e divisie van Pantservoertuigen uit de VS, Tanks In Town, organiseert
elk jaar een fantastische reünie van tankwagens. Vrachtwagens, jeeps en ook andere militaire
voertuigen palmen dan het historische centrum van Bergen in.
walloniebelgietoerisme.be
Kunstrondgang — oktober / november
Gedurende 2 weekends openen een tiental kunstgalerijen hun deuren voor het grote publiek. Ze
stellen het werk van jonge kunstenaars uit de streek tentoon. Het ideale moment om de stad eens
vanuit een artistieke hoek te ontdekken.

PROEVERIJTJES
El cayau montois

Achter deze bizarre naam gaat een zoet gebakje schuil, gemaakt van chocolade en biscuit. Dit
afgeronde plaveitje behoort tot de Bergense traditie. Het wordt volledig huisbereid en is gemaakt
van zanddeeg, bedekt met een chocoladecrème
en nootjes. Het wordt afgewerkt met een meringuekoekje en versierd met een chocolademuntje
met de beeltenis van de beroemde aap van de
Grand Garde!

De pagnon borain

BLIKVANGER!
Ergens in de stad is het embleem verstopt
dat elke inwoner van Bergen kent. De aap
van de Grand Garde symboliseert de ‘vrije
geest en het spottende karakter’ van de Bergenaar. Zijn oorsprong en geschiedenis is
ongekend, maar dat verhindert niet dat hij
een geluksbrenger is voor de lokale bevolking en de toeristen op voorwaarde dat je
met je rechterhand zijn hoofdje aait. Weet je
waar je hem kan vinden?
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De pagnon borain is een dikke taart gemaakt op
basis van gistdeeg en blonde kandijsuiker. Deze
variante van de suikertaart werd oorspronkelijk
bereid met de resten van brooddeeg. Hierbij een
heerlijke tasje koffie en smullen maar!

De schuimwijnen van de Chant d’Eole

De wijngaard gelegen in Quévy-le-Grand, een charmant dorpje in de buurt van Bergen, produceert
sinds 2013 schuimwijnen. De Brut Blanc de Blancs
en de Brut Rosé worden op traditionele wijze gebotteld. Je kan ze ontdekken tijdens een groepsrondleiding.
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chantdeole.be

De pavé montois

De pavé montois is een zachte kaas op basis
van koemelk, voorzien van een gewassen korst.
Deze specifieke kaassmaak is noch te zacht,
noch te sterk, in tegenstelling tot andere gelijkaardige kazen. Je kan deze kaas vinden in de
Fromagerie Montoise of in kruidenierszaken met
lokale producten.

VIP-HOEKJE
Suarez

Deze Belgische muziekgroep komt oorspronkelijk uit Bergen. Alle albums werden in Bergen gecomponeerd
en opgenomen (On attend, 2008 – L’Indécideur, 2012 – En équilibre, 2014 – Ni rancœur ni colère, 2017).
Deze muziek met haar veelzijdige invloeden maakt inmiddels deel uit van de nieuwe Franse popscene.

Alice on the roof

Deze jonge artieste is enkele jaren geleden ontdekt na haar deelname aan The Voice Belgique. Ze is vlakbij
Bergen geboren en kon vlug opklimmen tot een van de beste Belgische talenten. Haar eerste single, Easy
come easy go, stond heel snel nummer 1 in veel hitlijsten.

AUX ALENTOURS

IN DE OMGEVING
In de streek rond Bergen zijn er heel wat bezienswaardigheden die een boeiend verblijf garanderen:
musea, een wetenschappelijk avonturenpark of een bezoek aan de hydraulische scheepsliften. Er is voor
elk wat wils!

Deze plezierhaven verbindt het kanalennetwerk
en de bevaarbare rivieren tussen Nederland en
Frankrijk. Heb je zin in een fijne wandeling of
in een fietstochtje in de buurt? Neem dan de
RAVeL die hier passeert.
walloniebelgietoerisme.be
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Le Grand Large – RAVeL
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Het kasteel van Havré

De oorsprong van dit kasteel gaat terug tot
de 13e eeuw. Oorspronkelijk gebouwd als fort,
kende het kasteel in de loop der tijd heel wat
andere bestemmingen. Vanaf de renaissance
werd het een oord van plezier. Het kasteel werd
bewoond door heel wat belangrijke families,
zoals de familie Enghien en de familie de Croÿ.
In het kasteel werden regelmatig grote recepties
georganiseerd. Bezoek deze plek individueel of
in het gezelschap van een gids.
walloniebelgietoerisme.be

Huis Van Gogh

Vincent van Gogh, een van de grootste schilders uit de 19e eeuw, woonde in het Maison du Marais, gelegen
in Cuesmes, een buitenwijk van Bergen. Vandaag de dag is dit huis volledig gewijd aan de schilder en aan
zijn werken. Deze plek mag een kunstliefhebber dus zeker niet missen!
walloniebelgietoerisme.be
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WIST JE DAT?
Het was tijdens zijn verblijf in de Borinage dat Vincent van Gogh op 28-jarige leeftijd
besliste om schilder te worden. Aanvankelijk zag hij zichzelf als evangelist om nadien,
beetje bij beetje, een van de grootste artiesten van de moderne tijd te worden.

Fotohoekje
Bergen, Europese culturele hoofdstad 2015, herbergt fantastische architecturale pareltjes. De stad
heeft heel wat troeven! Als je met ongewone foto’s naar huis wil gaan, spreek je best af
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Op de Square Saint-Germain
terwijl je even halt houdt bij de
vergulde engelenvleugels!

Op de Grote Markt
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In het park van het kasteel

SHOPPING
Petit Pois

Mons où venir

Deze boetiek voor de kleintjes zal zeker ook de
harten van de volwassenen stelen. Je kan er terecht voor originele decoratie van kinderkamers
maar ook voor allerhande accessoires en geschenken.

Op zoek naar een souvenir of iets exclusiefs?
Boetiek Mons où venir heeft unieke artikelen in
haar gamma die gemaakt zijn door artiesten of
ambachtslui uit de buurt. Zij hebben zich gefocust op verschillende thema’s zoals België of le
Doudou, hoofdthema van de Bergense folklore.

petit-pois.be

mons-ou-venir.be

In de Rue des Fripiers probeert een jonge moeder haar droom te realiseren. Ze focust op het
artisanale en knoopt tegelijkertijd aan met de
realiteit. Wie langs gaat bij Babette, gaat binnen
in een nieuwe wereld: oorringen, armbanden,
hoeden… stuk voor stuk gerealiseerd door kunstenaars uit de buurt.

w chezbabette.boutique
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Chez Babette

IETS ETEN
Cocotte

Le Comptoir de Marie

cocottemons.be

lecomptoirdemarie.be

Deze
gastentafel
focust
voornamelijk op duurzame
producten,
geselecteerd
volgens het seizoen, maar
zeker ook op basis van hun
lokale verankering. In een
gemoedelijke sfeer kan je
genieten van een verfijnde
keuken – in grote cocottes!

Dit adres probeert authenticiteit, liefde voor het product en
aandacht voor gepassioneerde
telers te verenigen. Dit is niet
alleen een ontmoetingsplaats
voor mensen maar evengoed
een plek waar je culinaire ontdekkingen doet. Dit alles in een
aangenaam kader!

Le Bistro de Jean-Phi

Sinds zijn deelname aan de uitzending Top Chef, is Jean-Philippe een echte vedette. Hij
ontvangt je met plezier in zijn
bistro waar een hedendaagse stijl en gezelligheid perfect
samen gaan. Hier proef je gerechten waar verschillende
technieken en associaties worden uitgeprobeerd, rekening
houdend met de verschillende
seizoenen.

w LeBistroDeJeanPhi

BLIJVEN SLAPEN
Mons Dragon House

Deze stedelijke gîte is gelegen
in een mooi historisch pand op
wandelafstand van de Grote
Markt. De vijf kamers hebben
elk een eigen thema, telkens
met een knipoog naar de Bergense geschiedenis. Het interieur is zowel modern als historisch, zonder in te boeten op
comfort en gezelligheid.
monsdragonhouse.be

Jeugdherberg

Deze supermoderne jeugdherberg vind je aan de voet van
het Belfort. Er zijn heel wat
gemeenschappelijke
ruimtes
zoals een bar, een speelzaal en
een terras. Gezelligheid troef
dus! De jeugdherberg is ideaal
gelegen, vlakbij de Grote Markt
en het station. Het is dan ook
een perfecte uitvalsbasis om de
stad te ontdekken.
lesaubergesdejeunesse.be

Dream Hôtel

Het Dream Hôtel is een
4-sterrenhotel in het historische centrum van Bergen.
Het hotel is gelauwerd omwille
van zijn unieke kader. Het
maakt deel uit van een neogotische kapel uit de 19e eeuw
en probeert op subtiele wijze
hedendaags comfort en oude
stijl te verenigen. Oude architectuur en warme gastvrijheid
gaan hier hand in hand.
hoteldream.be

IETS DRINKEN
Citizen Fox

Deze Ierse pub, op wandelafstand van de Grote Markt, zal
zowel de bier- als de cocktailliefhebbers bekoren. Maar eigenlijk
kan iedereen die wil genieten
van een onvergetelijk moment,
hier terecht. Je vindt er een uitgebreide kaart Belgische en internationale bieren, cocktails of
kwaliteitskoffies. Dankzij zijn 3
bars en zijn typisch Iers terras,
heeft de Citizen Fox alles om
hier een onvergetelijke avond
door te brengen.

No Maison

Noem het een café of een ouderwets decor, No Maison is
een niet te miskennen instituut
in Bergen. Je kan hier genieten van de streekgerechten,
van heerlijke dranken of zalige
schotels. Geniet in de zomer
vooral van het terras met zicht
op de Grote Markt.

Le Quartier Latin

Bergen is een stad die graag
feest. Le Quartier Latin is hier
een perfect voorbeeld van. Dit
café is gelegen op de Place du
Marché aux herbes, het bruisende hart van de stad!
walloniebelgietoerisme.be

visitmons.be

visitmons.be
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VisitMons
Grand Place 27
7000 Bergen
+ 32 (0)65 33 55 80
visitmons.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 206 km

Luxemburg 236 km

Amsterdam 275 km

Maastricht 160 km

Antwerpen 114 km

Metz 292 km

Bastenaken 165 km

Namen 74 km

Brussel 78 km

Parijs 243 km

Charleroi 48 km

Reims 213 km

Gent 120 km

Rijsel 76 km

Londen 353 km

Sedan 202 km

Luik 131 km

ZUSTERSTEDEN
Changsha (China)

Vannes (Frankrijk)

Briare-le-Canal (Frankrijk)

Sefton (UK)

Thoissey (Frankrijk)

Little Rock
(Verenigde Staten)

TOEGANG EN VERVOER
• Auto
Vanuit Namen en Luik via de E42
Vanuit Brussel via de E19
• Trein
Station van Bergen
• Vliegtuig
Luchthaven Luik (115 km)
Luchthaven Brussel (76 km)
Luchthaven Brussel South Charleroi (51 km)
• Bus
Vier gratis stedelijke diensten verzorgen
het vervoer binnen de stad van maandag
tot zaterdag tussen 7 en 21 u.
infotec.be

 axi
•T
Taxi-Top : +32 (0)495 209 209
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