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Thuin,

hedendaagse
kunst op
middeleeuwse bodem

#HedendaagseKunst
#Patrimonium
#AlsKoppel
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‘Bé râde Saint-Roch!‘
Goed bezig Sint-Rochus!

Thuin heeft heel wat pijlen op zijn boog dankzij zijn rijke middeleeuwse verleden. Het Belfort staat op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO en de steegjes en hangende tuinen zijn erkend als Werelderfgoed van
Wallonië. Maar Thuin staat ook voor hedendaagse kunst. De kunstroute die door het historische hart loopt,
gaf aan de stad een tweede jeugd en een frisse uitstraling. Natuurliefhebbers ontdekken de hangende
tuinen langsheen een origineel parcours. Er groeien sinds kort ook wijnranken. Het lijkt wel de tuin van
Eden. Bezoek zeker ook een van de grote evenementen, zoals de folkloristische mars van Sint-Rochus
(derde zondag van mei). Thuin blijft je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:
• Provincie:
• Postcode:
• Oppervlakte:
• Inwoner:
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> 14.500
Henegouwen
6530
76.17 km2
Thudinien(ne)

MUSTS
De hangende tuinen
en de kunstroute
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De tuinen van Thuin, een verrassende combinatie
van tuin en terras, zijn uniek in Wallonië. Ze bevinden zich langs de zuidflank van de steile rots
en zijn onlosmakelijk verbonden met de omwallingen van de stad. Dit betoverende groen wordt
op natuurlijk wijze gelinkt aan kunst in de stad.
Een parcours verbindt de tuinen met de rest van
de stad waar her en der kunstwerken opgesteld
staan. Een heerlijke plek om te flaneren!
walloniebelgietoerisme.be

Het belfort
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Dit schitterende monument, erkend als UNESCOWerelderfgoed, is deels terug te brengen tot de
13e eeuw en levert een betoverend panorama
over Thuin. Je kan de 194 trappen van de toren
beklimmen, al dan niet met audiogids. Boven
geniet je van het uitzonderlijke uitzicht over de
valleien van de Samber en de Biesmelle.
walloniebelgietoerisme.be

In de benedenstad vind je het schipperskwartier
met zijn specifieke huisjes die nog steeds
bewoond zijn. Deze gebouwen dateren uit de 17e
en 18e eeuw en vallen op door hun extreem smalle
deurtjes en ramen. Let ook op de sierplaten met
namen van schepen die de verschillende gevels
opsmukken.
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Het schipperskwartier

Favoriet
Le Juillet Muscial d’Aulne is een festival voor klassieke muziek met een eclectisch programma en
artiesten, dirigenten en ensembles uit België of het buitenland. De laureaten van de Internationale
Koningin Elisabethwedstrijd zijn elk jaar aanwezig. De concerten vinden plaats in het prestigieuze
kader van de Abdij van Aulne.
festivaldaulne.be
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Agenda
Folkloristische Mars van Sint-Rochus — 3e weekend van mei
Sinds 1961 stappen heel wat mensen – verkleed in kostuums uit het eerste Rijk – mee in de jaarlijkse Sint-Rochusmars. Hiermee herdenken ze de pelgrimstocht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw.
De deelnemers worden ingedeeld in 9 groepen waarvan één groep enkel bestaat uit kinderen
tussen 3 en 16 jaar.
walloniebelgietoerisme.be
Kersenvolksfeest van Biercée — 2e weekend van juli
Het kersenvolksfeest wordt georganiseerd door het Broederschap van Taste-Cerise en is een niet te
missen folkloristisch event. Er is heel wat te doen: een fuif, een brocante, optredens, een bal enzovoort.
walloniebelgietoerisme.be
Scène sur Sambre — augustus
Beleef hier het meest ‘gestoorde’ Zomerfestival. Op een drijvend podium op de Samber met op
de achtergrond de schitterende abdij van Aulne en de rotsformaties, kan je Belgische talenten
ontdekken zoals Kid Noize, Suarez of Arno…
scenesursambre.070.be

PROEVERIJTJES

BLIKVANGER!

Le Clos des Zouaves

Sinds enkele jaren is er in de hangende tuinen ook
een wijngaard met meer dan 1000 wijnranken.
De wijngaard luistert naar de naam Clos des
Zouaves. Sinds 2003 resulteert de wijnoogst in
een echte wijn, die gecommercialiseerd wordt
onder het etiket Côtes de Sambre et Meuse.

Kan je het standbeeld vinden van de bekende Sint Rochus, de heilige die geliefd,
geëerd en gevierd wordt in Thuin?

closdeszouaves.org

Le Yellito
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Het is deze keer het Eau de Villée dat alle aandacht naar zich toetrekt in deze verfrissende
en overheerlijke cocktail. De combinatie van citroen, verse munt, schweppes tonic en natuurlijk
Eau de Villée zorgt voor de succesformule.
eaudevillee.com

Hoe verander je 10 kg vers fruit in een fles Eau
de Villée? Dit geheim wordt je onthuld tijdens
je bezoek aan de distillerie van Biercée. In
een schitterend kader maak je kennis met een
uitgebreid gamma eau-de-vie’s en likeuren. Je
kan ook deelnemen aan een geleid bezoek.
walloniebelgietoerisme.be
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De Abdij van Aulne, gelegen in een betoverend
kader, herbergt een kleine Belgische artisanale
brouwerij. De bieren kregen het label ‘erkend
Abdijbier’. Het abdijbier, ADA, is een typisch
voorbeeld van een bier dat volgens de rijke
tradities wordt gebrouwen.
walloniebelgietoerisme.be
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L’Eau de Villée
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L’ADA, abdijbier van Aulne

VIP-HOEKJE
Kid Noize

Kid Noize, geboren in 1981, is een bekende DJ en componist van Belgische electro-pop. Hij woont in Thuin.
Je zal hem op straat echter nooit herkennen want als DJ zit zijn gezicht veilig achter een apenmasker
verborgen.

IN DE OMGEVING
Thuin ligt bij de samenvloeiing van de Samber en de Biesmelle, in een bont landschap. Enerzijds heb je de
streek rond Aulne die erg groen en weelderig is. Anderzijds ligt Charleroi geen 20 minuten verder in een
zwaar geïndustrialiseerde omgeving.

Op wandelafstand van Thuin vind je de ruïnes
van de cisterciënzerabdij van Aulne. Maak er
kennis met zijn geschiedenis en zijn artisanale
brouwerij. Deze abdij, ook wel Aulne la riche
genaamd, is stevig verankerd in de steile vallei
aan de oever van de Samber. De abdij voerde
een autoritair beleid tot aan haar gedeeltelijke
vernieling in 1794.
walloniebelgietoerisme.be
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De abdij van Aulne
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Het kasteel van Fosteau

De contouren van het kasteel van Fosteau
profileren zich duidelijk ten opzichte van velden
in de omgeving. Deze imposante versterkte
burcht uit de 14e eeuw - omgeven door Franse
tuinen - is een ware architecturale parel en meer
dan het bezoeken waard!
walloniebelgietoerisme.be
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Thudinië per fiets

Vertrek op de RAVeL 3 langs de Samber en
de het platteland van Thuin! Urenlang en in
volledige vrijheid kan je fietsen van bij de ruïnes
van de collegiale kerk van Lobbes, het kasteel
van Fosteau of Ragnies, een van de ‘Mooiste
Dorpen van Wallonië’.
walloniebelgietoerisme.be
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WIST JE DAT?
Thuin is wereldhoofdstad van de hond! De internationale Federatie van Kennelclubs
heeft hier zijn hoofdzetel. Deze is bevoegd voor de erkenning en de promotie van de
rashond.

Fotohoekje
Waarom zou je niet profiteren van deze groene parel om enkele schitterende souvenirs mee naar
huis te nemen? Laat je gaan op je selfies met:
De sluis
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Het belfort
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Het uitzicht
op de hangende tuinen

SHOPPING
Couleur Chocolat
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Loop zeker langs in het chocoladeparadijs van
Hervé Filleul. Laat je onderdompelen in de wereld
van geuren en kleuren. Geef je ogen de kost en
geniet van alle creaties ontsproten uit het brein
van de chocolade- en ijsmaker. Of het nu gaat om
pralines met Eau de Villée of om chocoladefiguren,
alles ligt er broederlijk naast elkaar.

La Ferme de la follie

Deze kruidendokter ontvangt je met plezier
en luistert aandachtig naar je noden. Op
maat gemaakte kruidenthees, massages met
Tibetaanse kommetjes… alle ingrediënten zijn
hier aanwezig om je een goed gevoel te geven.
lafermedelafollie.be
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couleurchocolat.be

L’Atelier C

Paradijs op aarde voor dames die in het huwelijksbootje stappen of houden van mooie jurken.
Naast de confectiekledij stelt deze ontwerpster
ook op maat gemaakte jurken in wilde zijde voor.
Het resultaat mag gezien worden: een unieke
snit naar wens van de klant.

w Atelier-C

IETS ETEN
Les Caves de
l’Abbaye d’Aulne

Betreed de middeleeuwse kelders van de abdij van Aulne
om te genieten van de heerlijke
gerechten klaargemaakt door
kokkin Annie. Kies je voor een
menu of eet je liever à la carte? Alles kan! Geniet vooral van
de typische warme ambiance
waar je zeker voor terugkeert.

Les Vrais Soudeurs

Respect voor het product, voor
de smaken en voor de mensen
die het klaarstomen, dit zijn in
het kort de waarden van dit
restaurant. De menu’s volgen
de seizoenen. Versheid en de
juiste smaak primeren. Wijnen
worden aangeboden volgens
de wens van de klant.
vraissoudeurs.be

cavesdelabbaye.be

Au P’tit Batia

Rijp voor een ontdekkingstocht van de zintuigen? Ga dan
aan boord van le P’tit Batia.
Patricia en Pascal ontvangen je
met open armen op hun boot,
die aangemeerd ligt aan de
oever van de Samber. Traditionele keuken, hedendaags en
romantisch interieur… Alles is
aan boord voor een onvergetelijke avond.

w AuPtitBatia

BLIJVEN SLAPEN
Escale de Flore

Deze stedelijke B&B is gevestigd in een woning met een
rijke geschiedenis. Je hebt een
schitterend zicht op de omwalling van Thuin en de gastheren
zijn fantastisch. De ideale ingrediënten voor een hartelijk
verblijf en een perfecte uitvalsbasis. Hier voelen toeristen
zich helemaal thuis!

Ferme de l’Apéro

Je voelt van ver de warmte, de rust en het comfort die
deze oude typische woning, nu
omgevormd tot luxueus gastenverblijf, uitstraalt. Dit gastenverblijf heeft alle troeven in
handen om je te bekoren. Leef
op het ritme van de boerderij in
een authentieke setting.
lafermedelapero.com

gitesdewallonie.be

Le Relais de
la Haute Sambre

Laat je onderdompelen in deze
groene oase met zijn schitterende vijver. Het is de ideale
verblijfplaats voor een vakantie
of voor professionele afspraken.
Je vindt er ruime kamers en
een heerlijk restaurant. Ook de
RAVeL is vlakbij. Een perfecte
uitvalsbasis dus om volledig tot
rust te komen in volle natuur.
rhs.be

IETS DRINKEN
Au Beffroi

Zit je nu op het terras of buiten, hier kan je genieten van het
schitterende zicht op het belfort terwijl je nipt van een frisse
pint. Het is de ideale plek om
met vrienden het glas te heffen!
Vergeet vooral de sympathieke
barmen en barmaids niet!
thuin.be

Le Terminus

Deze taverne – jaren zestig
waardig en met een knipoog
naar de ‘oude trotter’ – werd
recentelijk overgenomen door
Estelle en Pierre. Hier geldt
maar één credo: de klant staat
centraal! Is je fiets stuk of moet
je paard aan de haak, aan alles werd gedacht, zelfs aan
de heerlijke pint die net uit de
koeling komt.

Le Mousse-Tier

Zoals de ambiance overdag
wordt gemaakt door de stamgasten, zo wordt de sfeer ‘s
avonds bepaald door de jeugd.
Geniet hier in de zomer vooral
van de tuin en de 2 petanquebanen.

w Lemoustier

w taverneleterminusthuin
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Huis voor Toerisme Land van de Meren
Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-Lez-Walcourt
+ 32 (0)71 23 95 97
info@visitpaysdeslacs.be
visitpaysdeslacs.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 156 km

Luik 118 km

Amsterdam 270 km

Luxemburg 187 km

Antwerpen 116 km

Maastricht 147 km

Bastenaken 137 km

Metz 251 km

Bergen 30 km

Namen 62 km

Brussel 75 km

Parijs 270 km

Charleroi 18 km

Reims 144 km

Gent 117 km

Rijsel 115 km

Londen 393 km

Sedan 115 km

ZUSTERSTEDEN
Chambli (Frankrijk)
Tornio (Italië)

TOEGANG EN VERVOER
• Auto
Vanuit Brussel via de E19 en de N59
Vanuit Namen via de R3
Vanuit Bergen via de N90
• Trein
Station van Thuin
• Vliegtuig
Luchthaven Luik (108 km)
Luchthaven Brussel (79 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (38 km)
• Bus
Lijn 194 – Thuin / Thuin
Lijn 72 – Charleroi / Thuin
infotec.be

 axi
•T
Taxi Services : +32 (0)497 34 41 28
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