stad met
5 klokkentorens
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Doornik,

© WBT-A. Trejo

#Folklore
#Patrimonium
#AlsKoppels

Doornik is een van de oudste steden van België. Er zijn nog heel wat sporen van zijn rijke geschiedenis
over meerdere millennia. Wat erfgoed betreft, kan je hier het oudste belfort van België bewonderen, maar
evenzeer de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal. Allebei middeleeuwse gebouwen én UNESCO-Werelderfgoed.
Mis de Lakenhal, de Pont des Trous en, meer recentelijk, de talrijke art-nouveaugebouwen niet. Mis zeker
het Museum voor Schone Kunsten niet, het is ontworpen door Victor Horta. Al deze mooie historische
gebouwen geven charme aan deze stad. Het is er aangenaam flaneren. Doornik is ook een stad met een
rijke folklore, een regio waar men graag feest met carnaval en waar de reuzen een unieke plek innemen.
Neem tijdens je bezoek zeker ook de tijd om het platteland en de omliggende steden te verkennen.
Doornik blijft je verbazen...

ZOOM OP DE STAD
•B
 evolking:
• Provincie:

Henegouwen

• Postcode:

7500

• Oppervlakte:
• Bewoner:
2

> 70.000

213,75 km2
Tournaisien(ne)

MUSTS

Beide gebouwen zijn erkend als UNESCOWerelderfgoed. Ze bepalen de skyline van de
stad en nodigen toeristen uit om naar boven te
kijken. De Kathedraal van Doornik is met haar
vijf klokkentorens, Romaanse middenbeuk en
dwarsbeuk en een gotisch koor een middeleeuws architecturaal juweeltje. Het gebouw
wordt verregaand gerestaureerd. Ook het belfort heeft heel wat te bieden. 257 treden brengen je naar de top van de toren. Een inspanning
die beloond wordt met het mooiste panoramisch
uitzicht over Doornik en omgeving.

© WBT-JP. Remy

Onze-Lieve-Vrouwkathedraal
en het Belfort van Doornik

walloniebelgietoerisme.be/religieus-erfgoed
walloniebelgietoerisme.be/werelderfgoed

Grote Markt

De Grote Markt van Doornik is een aangenaam en levendig plein met cafés, restaurants en winkels. Tijdens
de zomermaanden is het er heerlijk vertoeven op een van de vele terrassen met vrienden, familie of je
partner... De verfrissende fontein zorgt voor verkoeling, onder het waakzame oog van het standbeeld van
Christine de Lalaing, prinses van Espinoy!

Het gebouw waarin het Museum voor Schone Kunsten gehuisvest is, werd door artnouveau-architect Victor Horta gecreëerd. Het
werd ontworpen om de uitgebreide collecties
van mecenas Henri Van Cutsem onder te brengen. Het gebouw op zich verdient al een bezoek,
vooral voor de combinatie van de stralende kamers met de centrale veelhoekige hal. Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen. De collecties
geven een mooi overzicht over de schilderkunst
van de 15e eeuw tot heden. Het gaat met name
om kunstschatten van Roger van der Weyden,
Manet, Monet, Seurat, Ensor en Van Gogh.
walloniebelgietoerisme.be

© Ville de Tournai

Museum van Schone Kunsten

Favoriet
Je kan de stad en haar erfgoed op een ludieke manier ontdekken met je familie door een zak met
spelletjes te kopen bij de toeristische dienst of de jeugdherberg. Je volgt dan een circuit met één
missie: de stad bevrijden van een vloek! In de zak zitten alle voorwerpen die nodig zijn om dit
avontuur tot een goed einde te brengen.
tournai.be
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Agenda
Ramdam Festival — januari
Ramdam is een filmfestival dat je in de war brengt. Gedurende tien dagen worden er films
geprojecteerd die doen nadenken of shockeren: geëngageerde of verontrustende films, soms zelfs
‘schandalige’ films. Kortom, films die je nooit meer vergeet en die voor reflectie zorgen.
ramdamfestival.be
Ontmoetingen met accordeonisten — mei
Elk jaar, op een mooie lenteavond, verovert de accordeon de stad. Wandel van bistro naar bistro,
van terras naar terras en maak kennis met muzikanten, acteurs en kunstenaars. Laat je meeslepen
door de kleurrijke ritmes van muziek van alle tijden en over heel de wereld: klassiek, jazz, musette,
chansons, java, punk, zigeuner, traditioneel, folk, paso, doble, tango...
walloniebelgietoerisme.be
Carnaval — maart
Het carnaval van Doornik, waar creativiteit en verbeelding voorop staan, verandert elk jaar van
thema. Het is een zeer populair en succesvol feest. Broederschappen en praalwagens nemen de
straten over en zorgen voor vertier. Op het programma: shows, maskerades, ballonnen, Pichous
in de lucht. Deze kleine zoete broodjes met fruit zijn de gastronomische verwennerijtjes van elke
carnavalist.
walloniebelgietoerisme.be

PROEVERIJTJES

BLIKVANGER!

Het verloren konijn

Kan je Martine en haar hondje Patapouf
vinden in het hart van de wijk Douze
Césars? Het beeldhouwwerk van dit
jonge hoofdpersonage uit een reeks
prentenboeken is een eerbetoon aan
haar twee Doornikse bedenkers, auteur
Gilbert Delahaye en illustrator Marcel
Marlier.

In Doornik is het een traditie om de maandag na
driekoningen konijn à la Tournaisienne te eten.
Op deze verloren maandag gaat deze maaltijd
gepaard met een heel ritueel. Konijn met pruimen
en druiven wordt traditioneel gekookt in water.
Het wordt geserveerd met gestoomde appels.
walloniebelgietoerisme.be

Le Tournaisien

Het is een aperitief op basis van kers. Hij is
redelijk zoet, maar zeer lekker!

© Ville de Tournai

Het Tournay

Het Tournay is het bier van de stad. Blond,
donker, triple of Noël, het is verkrijgbaar in
verschillende smaken. Typisch aan dit bier is
de zuiverheid van de ingrediënten: alleen gerst
en hop. Het Tournay wordt gebotteld zonder
pasteurisatie en zonder filtering. Het is het enige
bier dat in Doornik wordt gebrouwen door de
brouwerij Cazeau.

Clovis

© Ville de Tournai

brasseriedecazeau.be
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Clovis is een taart die ontstond ter gelegenheid van de 1500e verjaardag van de dood
van de Merovingische koning Childéric en
de kroning van zijn zoon Clovis in Doornik,
toenmalige hoofdstad. Het is een frangipane
op basis van abrikozen- en ananasconfituur.
De bovenzijde wordt bestrooid met glazuur
van vermalen amandelen. Een waar genot
voor de smaakpapillen!

VIP-HOEKJE
Charlie Dupont

Charlie Dupont, een inwoner van Doornik, begon zijn carrière eind jaren ‘90 met het schrijven en spelen
voor Faux Contacts, spottende schetsen. Sindsdien speelt hij in series (Seconde chance, Hard), diverse
films (Un petit boulot, Deux au carré, Il était une fois, une fois,...) en enkele toneelstukken.

Bruno Coppens

Deze komiek, geboren in Doornik, heeft verschillende soloshows gerealiseerd. Hij stond al op de planken
van het Humorfestival van Montreux in Zwitserland en op het Festival Juste pour rire in Montreal. Hij
maakt ook kronieken voor de radio op France Inter en La Première (RTBF).

IN DE OMGEVING
In de omgeving van Doornik zijn er mooie historische steden en dorpen maar ook een uitzonderlijke
natuur. Neem nu bijvoorbeeld Ath, een prachtige stad met verschillende musea of Beloeil met zijn kasteel
en park. Het 13e-eeuwse O.L.V. met de Roos Hospitaal in Lessen, evenals het Kasteel van Attre met zijn
eeuwenoude park zijn tevens een bezoek waard.

© www.wapinature.be-C. Cardon

Fietswandeling: in de omgeving van
Doornik

Er wordt weleens gezegd dat Doornik een stad
op het platteland is. Deze wandeling bewijst dat!
Door de knooppunten van de vijf torens te volgen,
ontdek je gevarieerde en verbazingwekkende
landschappen: het historische centrum van de
stad, de oevers van de Schelde, oud industrieel
erfgoed, het kasteel van Antoing...
visitwapi.be

Reuzenhuis Ath

De reuzen zijn sinds de 15e eeuw diep geworteld in de folklore van Ath. Ze werden in religieuze processies
gedragen. De processie van de Ducasse zet deze traditie ook vandaag nog verder. Reuzen met een gewicht
van meer dan 100 kg worden tijdens deze folkloristische optocht nog altijd op de rug gedragen. In 2005
erkende de UNESCO ze als Werelderfgoed. Je leert alles over deze personages en over de fabricage- en
draagtechnieken in het Reuzenhuis.
walloniebelgietoerisme.be

Aanvankelijk was het kasteel van Beloeil een
middeleeuwse vesting. Door de eeuwen heen
is het omgetoverd tot een plezierig kasteel.
Het is al sinds de 14e eeuw eigendom van de
Prinsen van Ligne. Er zijn heel wat historische
meubels en een rijke collectie kunstvoorwerpen
uit de 15e tot en met de 19e eeuw. De mooi
onderhouden Franse tuin is aangelegd volgens
het oorspronkelijke plan uit 1664.

© WBT-J.P. Remy

Kasteel Beloeil

walloniebelgietoerisme.be
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WIST JE DAT?
De stad Doornik is de enige Belgische stad die ooit Engels is geweest. Inderdaad,
voordat Doornik behoorde tot de Spaanse Nederlanden onder Karel V, was de stad
een paar jaar lang overheerst door Engeland. Hendrik VIII gaf ooit opdracht tot de
bouw van een citadel. Vandaag is er nog een stuk muur over, de Hendrik VIII-toren.

Fotohoekje
Doornik is een van de oudste steden van België. Het is dé historische stad bij uitstek, waar de wieg
stond van Clovis en de Merovingische dynastie. We nodigen je uit om al die schatten te ontdekken.
Sommige lenen zich uitstekend voor een fotostop:
Voor de Pont des trous,

© www.wapinature.be - C. Cardon

SHOPPING

Le Moine Austère

Deze winkel is helemaal gewijd aan Belgisch
bier. Je vindt er een indrukwekkend assortiment
bieren: trappisten, speciaalbieren... Je kan
ook glazen en andere accessoires kopen die
gerelateerd zijn aan bier.

Patisserie Quenoy

Sinds 1864 maakt de familie Quenoy fijnproevers
gelukkig! Dit huis – niet ver van het treinstation
– heeft zijn vooroorlogse decoratie met artnouveau-invloeden behouden. Het is bekend
bij de inwoners, het accent ligt dan ook op
lokale producten. Dit is het enige adres waar
nog ballons noirs gemaakt worden, Doornikse
snoepjes met drie soorten suiker.

visittournai.be

Favot Cafés

Sinds 1875 roostert Favot een selectie van ‘s
werelds beste koffies in zijn winkel, gelegen in
het hart van de stad. Je kunt er ook een grote
variatie thee ontdekken. De winkel is gevestigd
in een prachtig huis in Lodewijk XIV-stijl en zal je
ongetwijfeld weten te betoveren!

patisseriequenoy.be

© Ville de Tournai

Spiridon Studio
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prestigieuze overblijfselen
van de middeleeuwse militaire
architectuur

Op de Grote Markt

© J. D’Hondt

Vanop het belfort

In deze designwinkel vind je keukenaccessoires,
sieraden, decoratieve objecten... maar ook
meubels. Kortom, de ideale plek om een cadeau
te vinden of iets voor jouw interieur!
spiridonstudio.com

IETS ETEN
L’Impératrice

Deze voormalige herberg ligt
op een paar stappen van de
Grote Markt. Het is een sympathiek adres waar traditionele
gerechten en lokale producten
geserveerd worden alsook 45
verschillende soorten bier.
limperatrice-tournai.zenchef.com

Moment Gourmand

Moment Gourmand is een klein,
vriendelijk restaurant met een
inventieve Franse keuken. De
koks, die zeer veel aandacht
hebben voor de producten,
serveren gastronomische en
creatieve seizoengerechten.
momentgourmand.be

Le Giverny

Dit stijlvolle en elegante restaurant vind je aan de rechteroever van de Schelde, in
een oud herenhuis. Je ontdekt
er een rijk smakenpalet in een
charmant en aangenaam kader. De keuken is universeel en
doet reizen. Elk gerecht vertelt
een verhaal dat schoonheid en
kwaliteit combineert.
restaurant-giverny.be

BLIJVEN SLAPEN
Hôtel d’Alcantara

Verblijf in dit 17e-eeuwse huis
in het hart van de stad. De kamers zijn zorgvuldig gemeubileerd en kleurrijk ingericht.
Je wordt er warm verwelkomd
door het vriendelijke en dynamische team.
walloniebelgietoerisme.be

Jeugdherberg

De jeugdherberg van Doornik
is gelegen in de voormalige
muziekacademie, in het centrum van de stad. Het gebouw
is volledig gerestaureerd. Toch
heeft het de sporen uit het
verleden, zoals 200 jaar oude
wandtapijten, perfect weten te
bewaren. Er is ook een bar en
een restaurant.
walloniebelgietoerisme.be

Le Nid Cosy

Le Nid Cosy is een gîte in het
historische centrum van Doornik. Het is gevestigd op de
derde verdieping van een oud
gebouw. De volledig gerenoveerde kamers combineren
comfort met de charme van
een oude mansardewoning. De
gîte heeft nog een extra troef:
een onvergetelijk uitzicht over
de stad.
walloniebelgietoerisme.be

IETS DRINKEN
De kades

Aan de kades van de Schelde
heerst op weekendavonden
een bijzondere sfeer. Deze
trendy ontmoetingsplek is de
plek bij uitstek voor een geslaagd feest. De bars, elke met
hun eigen sfeer en uitstraling,
garanderen een topavond vlakbij de oevers van de Schelde.

Aux Amis Réunis

Kom binnen in het oudste café
van Doornik! Het dateert uit de
jaren 1900. Dit café, dat een
populaire ontmoetingsplaats is
voor de inwoners van Doornik,
heeft een ruime bierkaart. Veel
bieren worden in de regio geproduceerd. Het decor van het
oudste café van de stad neemt
ons terug mee in de tijd. Deze
bar heeft inderdaad zijn oude
decoratie behouden, met inbegrip van oude spelletjes zoals
le jeu de fer, een typisch biljartspel van Doornik.

Le Greco

Deze wijnbar is gespecialiseerd
in Griekse wijnen. Maar je vindt
er ook cocktails en champagnes en tapas die men hier als
pikiliès omschrijft. Met zijn lange toog en gewelfde kelder is
deze bar zowel atypisch als innovatief.
legrecotournai.be

w Aux-Amis-Réunis
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Toeristische dienst Visit Tournai
Place Paul-Emile Janson 1
7500 Tournai
+ 32 (0)69 22 20 45
info@visittournai.be
visittournai.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 249 km

Luik 174 km

Amsterdam 293 km

Luxemburg 280 km

Antwerpen 131 km

Maastricht 204 km

Bastenaken 209 km

Metz 335 km

Bergen 49 km

Namen 118 km

Brussel 95 km

Parijs 241 km

Charleroi 92 km

Reims 222 km

Gent 80,5 km

Rijsel 27 km

Londen 311 km

Sedan 191 km

ZUSTERSTEDEN
Tarija (Bolivië)

Troyes (Frankrijk)

Mogi Das Cruzes
(Brazilië)

Villeneuve-d’Ascq
(Frankrijk)

Bethléem (Palestina)
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 layout: 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.

TOEGANG EN VERVOER
• A
 uto
Vanuit Brussel via de A8 – E429
Vanuit Luik en Namen via de E42
• Trein
Station van Doornik
• Vliegtuig
Luchthaven Luik (164 km)
Luchthaven Brussel (106 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (95 km)
• Bus
Lijn Z/ en Z – Station/Centrum
infotec.be
• Taxi
Taxis Charly : + 32 (0)69 22 28 79
Marquette/Albert Taxi : + 32 (0)69 35 20 81

