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Stap op de fiets voor de Ronde 
van Picardisch Wallonië en 
ontdek alle uithoeken van deze 
groene regio op de grens van 
Wallonië, Vlaanderen en Noord-
Frankrijk. 
De fietsroute van 142 km kan in meerdere dagen worden 
afgelegd, etappe per etappe of gecombineerd met een eigen 
route naar keuze. De route neemt je mee op een grote ronde 
door deze streek van ongerepte natuur en beschermde 
landschappen. 

Picardisch Wallonië, in het noordwesten van Henegouwen, 
is een regio met een rijk verleden en erfgoed die, anders dan 
de grote naburige regio’s, een industriële ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. Je ontdekt sporen uit de prehistorie, de oudheid, 
de middeleeuwen en de industriële revolutie. Het grondgebied 
wordt doorkruist door kanalen die vroeger de belangrijkste 
productiecentra en fabrieken bevoorraadde. Tegenwoordig 
zijn deze kanalen, waarvan sommige vooral voor de pleziervaart 
dienen, het ideale decor voor fietsers. Je fietst langs de oevers, 
tussen velden en plaatsen vol geschiedenis. In Picardisch 
Wallonië komen niet alleen niet waterstromen samen, maar kom 
je ook in contact met haar inwoners die je bij elke stop een warm 
onthaal zullen bieden en je laten proeven van het het lekkers dat 
de streek te bieden heeft. 

Wapitour is een gevarieerde route waarbij je doorr twee 
natuurgebieden fietst: in het noorden de  Pays des Collines  
met zijn bergen en bossen die je voeren richting de Schelde.  
De route volgt voornamelijk de oevers van de Schelde en de 
Dender, maar Wapitour staat ook garant voor een gevarieerde 
fietstocht voor koppels, gezinnen en vriendengroepen! 
Uitstapjes naar het platteland brengen je naar enkele 
verrassende plaatsen.     

WAPITOUR GOEIE
RIT!
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE

PRINCIPE  
VAN HET ROADBOOK 

Dit roadbook is onderverdeeld  
in 4 secties van 26 tot 43 km.  
Deze 4 secties vormen samen  
een grote lus van 142 km waarbij  
je terugkeert naar het startpunt. 

Voor de volledige route zijn er 
verschillende suggesties om  
je verblijf in Picardisch Wallonië 
 voor te bereiden:        

Plaatsen of activiteiten  
te ontdekken langs de route.  

Bars en restaurants in de buurt  
van de route of bij je verblijf.

Logies voor 1 of meerdere  
nachten met fietsvoorzieningen   

(B&B, hotels, campings,  
atypische logies,  

vakantiewoningen, enz.)

 Vakantiewoningen / eco-lodge

  B&B

 Hotels 

 Origineel overnachten 

 Camping 

Servicepunten om een fiets  
te huren, te herstellen  

of accessoires te kopen.

 Toeristisch onthaal  
en infopunten.

 Stations en parkings  
in de buurt van je route.  

Overal langs de route komt je 
accomodaties tegen met het label: 

Bienvenue vélo  
In Wallonië garandeert dit label  
dat de diensten en voorzieningen 
aangepast zijn aan de behoeften  
van fietsers. De garantie voor een 
kwaliteitsvol onthaal. Deze plaatsen 
worden in dit roadbook opgelijst.   

Green Key   
Internationaal toeristische label 
duurzaam voor accommodatie,  
kamers evenementen, restaurants, 
musea en toeristische attracties.

HOE WERKT HET?
DE ROUTE IS UITGETEKEND OP HET 
FIETSNETWERK MET KNOOPPUNTEN. 
HOE WERKT DIT SYSTEEM?  
Het gebied wordt doorkruist door 
een netwerk van fietswegen. Op 
de kruispunten staan borden met 
genummerde knooppunten (KP).  
Vanaf een knooppunt wordt 
de richting naar nabijgelegen 
knooppunten aangegeven.  

Als je bijvoorbeeld op 
knooppunt 77 bent 
en naar knooppunt 
27 moet, volg je de 
pijl "27" tot je dit 
knooppunt bereikt. 
Volg daarna de 
bewegwijzering naar 

de volgende knooppuntnummers  
op de lijst. 

De met knooppunten bewegwijzerde 
fietswegen kunnen RAVeL's, 
autoluwe paden of fietspaden zijn. Je 
kunt dus ook andere weggebruikers 
tegen komen, wees voorzichtig.

Om het makkelijker 
te maken, zijn de 
Wapitour routes 
ook  volledig 

bewegwijzerd met aparte bordjes. 
Wij raden je wel aan een kaart, 
smartphone of GPS mee te nemen 
om je te helpen bij het vinden van 
logies, bezienswaardigheden, cafés 
en restaurants, enz.

De kaart van het fietsnetwerk 
Picardisch Wallonië is beschikbaar 
op WWW.WAPISHOP.BE en in de 
plaatselijke toeristische. Een online 
routeplanner is ook beschikbaar op 
WWW.VISITWAPI.BE

Je kunt de GPX-track van elke 
sectie of van de volledige route 
downloaden en importeren in  
een toepassing naar keuze door  
de QR-code te scannen.

LOGIES, RESTAURANTS  
EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voor je gemak zijn alle 
logies, restaurants en 
bezienswaardigheden, dichtbij  
de routes, aangeduid op de kaart.

Voor bezienswaardigheden op een 
afstand van  meer dan 250 m afstand 
wordt de afstand vanaf de route 
aangegeven naast het adres.

De restaurants bevinden zich 
allemaal op een afstand van max.  
3 km van de route ; de logies op  
een afstand van max. 5 km.

DE RIJRICHTING VAN DE ROUTES

Wapitourroutes kun je in twee 
richtingen fietsen : met de klok mee of 
tegen de klok in. Wij hebben gekozen 
voor de richting tegen de klok in 
(linksom) om zo het hoogteverschil   
te beperken.

BEREIKBAARHEID  
Als je met de trein komt, probeer  
dan overstappen te vermijden, dat  
is vaak ingewikkeld met de fiets.  
Er zijn verschillende treinstations  
in de directe omgeving van de route 
(ze zijn ook aangeduid op de kaart): 

 ȋ Station Tournai 

 ȋ Station Antoing 

 ȋ Station Maubray 

 ȋ Station Callenelle 

 ȋ Station Péruwelz 

 ȋ Station Blaton 

 ȋ Station Harchies 

 ȋ Station Ath 

 ȋ Station Houraing 

 ȋ Station Lessines 

 ȋ Station Froyennes 

WAPITOUR VOORBEREIDING
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Het station van Tournai is het 
belangrijkste qua verbindingen 
richting Namen, Brussel, Rijsel, 
Kortrijk, Dendermonde, Sint-
Niklaas, Moeskroen, Bergen, ...

Als je met de auto komt,  
kan je meerdere dagen gratis 
parkeren in de volgende 
parkeergarages: 

ATH

PARKINGSTATION ATH
 ȋ  Square des Locomotives 
7800 Ath 
50.626681- 3.774441

PARKING DE LA SUCRERIE
 ȋ  Rue de la Sucrerie 
7800 Ath

 50.625420 - 3.777673

BELŒIL

PARKING DIENST  
TOERISME BELOEIL

 ȋ  Rue de la Hunelle 12 
7970 Belœil

 50.550609- 3.732709

BLATON

PARKINGSTATION BLATON 
 ȋ  Quartier de la gare  
7321 Blaton

 50.505552 - 3.666291

ELLEZELLES

PARKING DE LA BRASSERIE  
DES LÉGENDES 

 ȋ  Guinaumont 75 
7890 Ellezelles

 50.742902 - 3.687462

FLOBECQ

PARKING CENTRE SPORTIF  
JACKY LEROY

 ȋ  Esplanade du Fair-Play 1  
7880 Flobecq

 50.732949 - 3.737631

LESSINES

PARKING STATION LESSINES
 ȋ  Rue René Magritte 
7860 Lessines

 50.713027 - 3.836576

MONT-DE-L’ENCLUS

PARKING MONT DE L’ENCLUS
 ȋ  Enclus du Haut  
7750 Mont-de-l’Enclus

 50.759168 -3.485036

PÉRUWELZ 

PARKING JACHTHAVEN
 ȋ  7600 Péruwelz
 50.518784 - 3.608628

TOURNAI 

PARKING DE L’ESPLANADE  
DE L’EUROPE

 ȋ  Esplanade du Conseil de l’Europe  
7500 Tournai 

 50.604626 - 3.381080

PARKING MONT SAINT-AUBERT
 ȋ  Rue du Curé  
7542 Tournai

 50.654740 -3.403231

PARKING QUAI ANDREÏ SAKHAROV
 ȋ  Quai Andreï Sakharov  
7500 Tournai

 50.611403- 3.386052

FIETSVERHUUR
ATH

FIETSPUNT ATH
 ȋ  Square des Locomotives 6  
7800 Ath (verhuist binnenkort  
naar het stationsgebouw) 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

BELŒIL 

TOERISTISCHE DIENST BELOEIL
 ȋ  Rue de la Hunelle 12 
7970 Belœil 
WWW.VISITBELOEIL.BE

BERNISSART

TOERISTISCHE DIENST BERNISSART
 ȋ  Rue Lotard 14 
7320 Bernissart 
WWW.BERNISSART.BE

ELLEZELLES 

MAISON DU PARC DU PAYS  
DES COLLINES

 ȋ  Ruelle des Écoles  
7790 Ellezelles 
WWW.MAISONDUPAYSDESCOLLINES.BE

AU CHAUDRON DES LÉGENDES
 ȋ  Rue Guinaumont 75 b 
7890 Ellezelles

LESSINES

FIETSPUNT LESSINES
 ȋ  Avenue des Prairies 3 
7860 Lessines 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

PECQ

MAISON DE LÉAUCOURT
 ȋ  Chemin des Étangs 12 A 
7742 Hérinnes 
WWW.LAMAISONDELEAUCOURT.COM

TOURNAI

FIETSPUNT TOURNAI
 ȋ  Place Crombez 10 
7500 Tournai 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

ÉPICES ET VOUS
 ȋ  Place Paul-Émile Janson 1a 
7500 Tournai 
WWW.EPICES-ET-VOUS.BE

FIETSVERHUUR  
Mogelijkheid om de fietsen in een 
stad te laten bezorgen en in een 
andere stad terug te brengen!

WAPITOUR VOORBEREIDING
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JE FIETS  
MEENEMEN OP 

DE TREIN
Er zijn opbergruimtes voor 
fietsen in de treinstellen of in een 
speciaal voorziene wagon. Als 
het niet duidelijk is, vraag aan de 
treinbegeleider waar je je fiets kan 
stallen. Stap niet in waar andere 
passagiers gehinderd kunnen 
worden door de aanwezigheid van je 
fiets (gangen, deuren).

Naast je eigen treinticket  moet je 
ook  een fietsticket kopen van 4 euro 
voor een enkele reis (tarief 2023) 
(tenzij je een vouwfiets hebt). Dit 
ticket kan worden gekocht aan het 
loket, online of aan de automaten.

De NMBS heeft een BikeOnTrain 
reisplanner voor fietsers ontwikkeld 
(BIKEONTRAIN.BELGIANTRAIN.BE). Het 
helpt je de beste route te kiezen om 
met de fiets op de trein te reizen. 

Hiermee kan je: 

 ȋ  het aantal beschikbare 
fietsplaatsen op je trein 
controleren

 ȋ  nakijken als voor het instappen 
de tussenkomst van het 
treinpersoneel nodig is

 ȋ de hoogte van de opstap bekijken.

Enkele aandachtspunten:

 ȋ  Vermijd de piekuren (tussen 7 en  
9 uur in de ochtend en 4 en 6 uur  
in de namiddag)  

 ȋ  Grote groepen zijn niet 
toegestaan.

 ȋ  De treinbegeleider kan het 
instappen van fietsen weigeren 
als de trein vol is en alle 

fietsplaatsen bezet zijn. Maak je 
geen zorgen, neem je gewoon de 
volgende trein.

Wees gerust, reizen per trein met 
een fiets vergt enige organisatie, 
maar treinpersoneel is zeer behulp-
zaam en de reis verloopt vlot.   

DE VOOR- 
BEREIDING

De routes gaan voornamelijk over 
geschikte fietswegen of secundaire 
wegen. Het wegdek kan hier en daar 
beschadigd zijn. Daarom is het be-
langrijk om je fiets uit te rusten met 
voldoende grote en stevige banden. 

Wanneer je de weg deelt met  
andere weggebruikers, weest 
zichtbaar en let zelf ook op de  
andere weggebruikers. 

Om ervoor te zorgen dat je fietsreis 
vlot verloopt, raden we aan :

 ȋ  gebruik een recent en degelijk 
onderhouden fiets die afgesteld is 
op jouw maat.

 ȋ  breng een reparatieset mee 
(inclusief een reservepomp en 
binnenband). Let op: kinderfietsen 
kunnen een andere wieldiameter 
hebben.

 ȋ  let op de bandenspanning,  
vooral bij kinderfietsen  
met kleinere wielen.

 ȋ  neem alleen het essentiële mee 
twee fietstassen van 20 liter  
is meer dan genoeg om licht  
te reizen.

 ȋ  zorg voor kleinere fietstassen 
voor kinderen (bij voorkeur op 
het fietsrek vooraan) of lichtere 
fietstassen bij gebrek aan  
een fietsrek.

 ȋ  neem voldoende water en snacks 
mee voor onderweg.

 ȋ  neem een extra batterij mee voor 
je telefoon of GPS.

En vergeet natuurlijk niet dit 
handige roadbook mee te nemen!    

FIETSEN MET 
KINDEREN

Fietsen met kinderen vanaf  
10-12 jaar is perfect mogelijk en 
wordt zeker een onvergetelijke en 
mooie ervaring voor het hele gezin. 

Het is belangrijk om de fietsen van 
de kinderen niet te zwaar te beladen 
en de voorwerpen die nuttig zijn 
voor hen (water, snacks, pet, jas, 
camera, notitieboekje, enz.) binnen 
handbereik te houden.  Een rugzak 
is geen goede optie als je een hele 
dag gaat fietsen; de voorkeur gaat 
uit naar lichtere fietstassen (te 
bevestigen aan het frame, zadel  
of stuur).

Om je fietservaring te optimaliseren, 
moet je het tempo van de kinderen 
respecteren. Het is belangrijk om 
etappes te plannen die passen bij 
hun kracht en wensen. In etappes 
van 25 tot 45 km per dag (afhankelijk 
van leeftijd en ervaring) kunnen ze 
genieten van het fietsen. Als het erg 
warm is, fiets dan niet tussen 11 en 
15 uur en geef de voorkeur aan een 
vroege of late start. Aarzel niet om 
tijdens je rit leuke beloningen aan te 
bieden die de jongste fietsers zullen 
motiveren: een ijsje, zwemmen, 
activiteiten, ... 

Een fietstocht met het gezin is een 
onvergetelijke ervaring die je zeker 
zal willen herhalen. 

WAPITOUR VOORBEREIDING
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REISTIPS
MOEILIJKHEIDSGRAAD  
VAN DE ROUTE EN AANTAL  
TE VERWACHTEN KILOMETERS  
PER DAG
Wapitour is bedoeld om langzaam 
te rijden en de tijd te nemen om 
Picardisch Wallonië te ontdekken.

Om het hele traject af te leggen, 
raden wij je het volgende aan, 
afhankelijk van je fietsgewoontes.   

4 DAGEN 
(35 KM/DAG - 3U/DAG)
Voor gezinnen - Ideaal als je met 
kinderen jonger dan 12 jaar reist.

3 DAGEN 
(45 KM/DAG - 3U30/DAG) 
Voor vrienden in rustige modus, 
gezinnen met kinderen ouder dan 12 
of beginners.

2 DAGEN 
(70 KM/DAG - 3U30-4U/DAG)
Voor elektrische fietsen en fervente 
fietsers.

VOORSTELLEN  
VOOR VERBLIJVEN

4 DAGEN WAPITOUR

In 4 dagen kan je de hele Wapitour 
fietsen, waarbij je de tijd neemt 
om te wandelen, het landschap 
te bewonderen en de vele 
bezienswaardigheden te bezoeken. 

DAG 1 : TOURNAI —>   BLATON

DAG 2 : BLATON —>   LESSINES 

DAG 3 : LESSINES  
 —>   MONT-DE-L’ENCLUS

DAG 4 :  MONT-DE-L’ENCLUS  
 —>   TOURNAI

3 DAGEN WAPITOUR

Ook in 3 dagen kan je  de hele Wapi-
tour fietsen  in een rustige modus 
met iets langere, haalbare  etappes 
van ongeveer 45 km per dag. 

Je zal genoeg tijd hebben om 
de in dit roadbook beschreven 
bezienswaardigheden te ontdekken, 
te genieten en te bewonderen.

DAG 1 : TOURNAI —>   BELŒIL

DAG 2 : BELŒIL —>   ELLEZELLES

DAG 3 : ELLEZELLES —>   TOURNAI

2 DAGEN WAPITOUR

Wil je de hele Wapitour afleggen  
in 2 dagen? Dat kan! 

DAG 1 : TOURNAI —>   ATH (67 KM)

DAG 2 : ATH —>   TOURNAI (75 KM)

Je kan ook slechts een deel van de 
route doen om de suggesties in dit 
roadbook optimaal te benutten. 
Om een terugreis langs hetzelfde 
traject te vermijden, raden wij je aan 
te vertrekken vanuit een van de op 
de kaart aangegeven en op p. 3-4 
vermelde stations en terug te keren 
met de trein. Als je met de auto bent, 
kan je vertrekken vanaf een van de op 
p. 4-5 vermelde parkeerplaatsen en 
terugkeren met de trein. Natuurlijk 
moet je controleren of er een station 
is in de buurt van je parkeerplaats. 
  
Twee voorgestelde routes van  
en naar de belangrijkste stations  
op de route: 

SUGGESTIE 1 : 67 KM

DAG 1 : TOURNAI —>   BLATON

DAG 2 : BLATON —>   ATH  
dan terug met de trein naar Tournai 

SUGGESTIE 2 :  78 KM
Een langere en meer heuvelachtige 
versie: 

DAG 1 : ATH  
—>   MONT-DE-L’ENCLUS

DAG 2 : MONT-DE-L’ENCLUS  
 —>   TOURNAI en terug met de trein 
naar Ath

AANTEKENINGEN

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 



11DE SCHELDEVLAKTES

������
����������

TOURNAI

BERNISSART

HARCHIES

�������������

BELŒIL

CALLENELLE

MAUBRAY

ANTOING

���
���
�

� ��
��
���
�
���
��
��
�

1

10

9

8

11

12
13

3
4

6

5

2

7

91
94

34 35

40

41

39

98

84

1

95

99

88

68

90

91

18
6

13

8
11 9

25
15

13

14
53
73 94

56

40

64

PÉRUWELZ

SECTIE 1

10

Je begint je reis aan het station van Tournai 
(KP 40  ), niet ver van het beroemde Belfort; 
het oudste van België én UNESCO-
werelderfgoed. Je verlaat de historische 
stad en haar Romaanse kathedraal en 

volgt de Schelde naar het oosten. Na Antoing 
verlaat je de Schelde bij het kunstmatige meer 
Grand Large de Péronnes (KP 53  ) en volg je het 
kanaal Nimy-Blaton-Péronnes. Bij Blaton verlaat 
je het kanaal voor een lus waarmee je enerzijds 
de site van Bernissart kunt ontdekken, waar de 
grootste historische concentratie Iguanodons 
is ontdekt (tussen KP 84   en 1  ), en anderzijds 
de moerassen van Harchies (KP 39  ), een 
natuurgebied van 550 ha uitzonderlijke wetlands, 
het decor voor een zeer rijke biodiversiteit.

DE SCHELDEVLAKTES

SECTIE 1

O

W

N S

START 
Station Tournai 

(knooppunt 40 )

 
KNOOPPUNTEN

40  » 64  › 49  › 8  › 11  › 9  › 25  › 15  › 13  › 14  › 53  › 55  › 73  › 94  › 56   
› 68  › 90  › 91  › 18  › 6  › 13  › 88  › 91  › 94  › 95  › 99  › 34  › 35  › 40  › 41   
› 39  › 98  › 84  › 1  

EINDE  
RAVeL Ath-Blaton  
(knooppunt 1 )

AFSTAND:  
43 KM

HOOGTEVERSCHIL: 
157 M

MOEILIJKHEIDSGRAAD:  
5/10
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ONTDEKKEN
1 ECOPARK ADVENTURES

Gelegen aan de rand van de 
Carrière de l'Orient, op een 
steenworp afstand van Tournai, 
biedt dit park 3 verschillende 
soorten activiteiten. Ecopark 
Adventures nodigt je uit 
om behendig te zijn op 9 
boomklimparcours (vanaf 5 jaar) en 
de grootste tyrolienne van België 
(330 m). In het Ecopark Legends 
kan je tussen de bomen bewegen 
dankzij een enorm netwerk van 
1500 m² hangnetten. De Ecopark 
Games is dan weer een mix van 
een digitale speurtocht en een 
ontsnappingsspel in de open lucht. 
ȋ  Rue de l’Orient 1 (1 km)  

7500 Tournai  
ECOPARK-ADVENTURES.COM

2 HET KASTEEL VAN ANTOING
Privé-residentie van de prinsen 
van Ligne à Antoing, die Filips de 
Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan 
van Oostenrijk en vele anderen 
verwelkomde. Dit feodale kasteel 
domineert de hele Scheldevallei. 
Het is omgeven door 12de eeuwse 
vestingmuren en de ingang wordt 
beschermd door een bolwerk. 
Het kasteel werd in de 19de eeuw 
volledig herbouwd in neogotische 
stijl. De vestingtoren geeft het  
een sprookjesachtige uitstraling. 
Het landgoed beslaat 72 hectare. 
Een bezoek is enkel mogelijk   
onder begeleiding. 
ȋ  Place Bara 19 (500 m) 

7640 Antoing  
WWW.ANTOING.NET

3 LE GRAND LARGE DE PÉRONNES
Dit meer van 45 hectare werd 
aangelegd in de jaren 60. Hiervoor 

moest 4 miljoen m3 aarde worden 
verwijderd. Zijn voornaamste 
functie is het regelen van het 
waterpeil tussen het kanaal en 
de Schelde. Dankzij twee sluizen 
kunnen boten van 1350 ton het 
niveauverschil van 18 m tussen de 
rivier en het kanaal overbruggen. 
Aan beide uiteinden van de Grand 
Large bieden twee clubs, de TYC 
(Tournai Yacht Club) en de PYC 
(Péronnes Yacht Club), je de 
mogelijkheid om watersporten te 
beoefenen. Het is ook de ideale plek 
voor een picknick.  
ȋ  RAVeL W4 Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes 

7640 Antoing

4 L’ESCALE AVENTURE
Een recreatiepark in een 
voormalige scheepswerf die 
volledig in de geest van de plaats 
is gerenoveerd en omgebouwd tot 
recreatiepark. Ter plaatse vind 
je een restaurant/tapasbar, een 
speelplein, een microbrouwerij 
(Spits) en een overdekte 
elektrische kartbaan. L'Escale 
biedt ook wandelingen aan op 
landwegen, toegankelijk voor 
kinderwagens.    
ȋ  Avenue du Lac (1 km) 

7640 Péronnes

5 L’ESCALE FORESTIÈRE ET LE PARC 
NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
Ontdek het bos dankzij de ludiek 
belevingselementen. Je kunt ook 
het sensoriële  veld Pic'orée en 
zijn blotevoetenpad ervaren of je 
onderdompelen in het bladerdak 
op de Promenoir des Cimes, een 
50 meter hoge architecturale 
structuur in het Maison du Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut. 
De Escale forestière is een echte 
toegangspoort tot het bos van 
Bon-Secours (1000 hectare). Het 
belevingscentrum Explor'forêt 
geeft je de sleutels tot het 
ecosysteem van het bos. 
ȋ  Rue des Sapins 31 (2,2 km) 

7603 Bon-Secours  
WWW.PLAINESDELESCAUT.BE
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6 MUSÉE DE L’IGUANODON 
Je wordt onmiddellijk aangetrokken 
door dit echte, 5 meter hoge, 
130 miljoen jaar oude skelet 
van een iguanodon; dat in 1878 
door mijnwerkers in een mijn 
van Bernissart werd ontdekt. 
Het museum toont ook een 
menosaurus (het eerste zeereptiel), 
honderden andere fossielen en 
een indrukwekkende collectie 
mineralen. De gidsen begeleiden de  
kinderen die voor de gelegenheid 
paleontoloog geworden.
ȋ  Rue Lotard 14 

7320 Bernissart 
WWW.BERNISSART.BE/MUSEEIGUANODON

7 DE MOERASSEN VAN HARCHIES
Door het instorten van mijnen en 
de stijging van het waterpeil zijn 
deze verschillende waterpartijen 
ontstaan. Dit moerasachtige 
complex beslaat 550 hectare en is 
een belangrijk gebied voor de fauna 
en flora in Wallonië. Ontdek met 
of zonder gids deze waterpartijen 
omgeven door rietvelden, een 
steeds zeldzamer wordende habitat 
die unieke trekvogels aantrekt. 
Gewapend met een verrekijker kan er 
de fauna observeren. 2 voorgestelde 
circuits: 4,8 km en 6,7 km.
ȋ  Chemin des Préaux 5 

7321 Harchies  
CRIEHARCHIES.NATAGORA.BE

DE LOKALE 
SMAKEN  
PROEVEN 

LA BRASSERIE SPITS 
Deze microbrouwerij situeert zich in 
een voormalige scheepswerf die nu 
het recreatiepark Escale Aventure 

is geworden. Spits Ber wordt ter 
plaatse gebrouwen. Proef Spits 
Blonde, Blanche, Brune of Triple in  
de "Taproom" van de microbrouwerij 
of ontdek tijdens een rondleiding  
het productieproces achter  
de schermen.
ȋ  Avenue du Lac (1 km) 

7640 Péronnes

LA CHÈVRERIE DU MARAIS
Op hun familiale boerderij 
houden Louise en Jérémy 
geiten. Zij nodigen je uit om 
hun boerderij te ontdekken en 
waarom niet deel te nemen aan 
het avondmelken. In hun winkel 
vindt je geitenmelkproducten 
zoals kaas, maar ook, en dat is nog 
verrassender, natuurlijke zeep. 
ȋ  Rue du Général de Gaulle 1 (500 m) 

7604 Callenelle

LA BRASSERIE CAULIER
Tijdens een rondleiding door de 
brouwerij, die dateert uit 1980, 
krijgt je uitleg over de installaties 
en het brouwproces van de bieren 
Bon Secours, Stuut en Paix Dieu. 
De productie van deze bieren met 
karakter heeft voor je daarna geen 
geheimen meer.
ȋ  Rue de Sondeville 134 (2 km) 

7600 Péruwelz  
WWW.BRASSERIECAULIER.BEER

ETEN  
EN DRINKEN

LES REMPARTS
Gezellig restaurant met traditionele 
keuken aan de voet van het kasteel 
van Antoing
ȋ  Place Bara 17 (600 m) 

7640 Antoing 
lesrempartsrestaurantantoing

SEL ET POIVRE
Gastronomisch restaurant met 
creatieve, lokale en biologische 
keuken
ȋ  Rue de la Fontaine 3 (1,8 km) 

7620 Brunehaut 
WWW.SELETPOIVRE.NET

CAFÉ DES PÊCHEURS
Café en grillrestaurant aan het kanaal
ȋ  Rue du Canal 19 (400 m) 

7640 Antoing 
WWW.CAFEDESPECHEURS.BUSINESS.SITE

L’ESCALE BAR 
Tapasbar op de site van Escale 
Aventure
ȋ  Avenue du Lac (800 m) 

7640 Antoing  
WWW.ESCALE-AVENTURE.BE

L’AUBERGE DU LAC
Café-brouwerij-klein restaurant  
aan de rand van de oude kanaal
ȋ  Rue du Canal 4 (850 m) 

7640 Antoing 
Auberge-du-Lac-à-Péronnes-Lez-

Antoing

LA MAISON (YOUR NATURE)
Restaurant met panoramisch 
uitzicht op de Grand Large
ȋ  Chemin du Bois de Fouage (1,5 km) 

7640 Antoing 
WWW.YOURNATURE.BE

AUBERGE DU MARAIS
Traditionele keuken in een  
oude herberg
ȋ  Rue du général de Gaulle 22 (1,2 km) 

7604 Callenelle 
AUBERGEDUMARAIS.WORDPRESS.COM

LE CHAT’TOUILLEUR
Familierestaurant en theesalon
ȋ  Rue Piteuse 48/A (1,2 km) 

7604 Brasménil 
WWW.LECHATTOUILLEUR.BE

PÂTISSERIE QUENTIN GEMINE
Dessertbar en smaakmaker
ȋ  Rue Pont à la Faulx 16 (1,3 km) 

7600 Péruwelz 
GemineHorecabyQuentingemine

LA FORCE D’UN RÊVE
Duurzame en seizoensgebonden catering 
"100% vers van eigen bodem" met 
producten uit de korte keten.
ȋ  Grand place 47 (1,5 km) 

7600 Péruwelz 
laforcedunreveperuwelz

LE SAM'SUFFIT
Brouwerij gelegen aan de RAVeL  
langs het kanaal
ȋ  Boiterie 4 (200 m) 

7600 Péruwelz 
le Sam'Suffit   

LA TABLE DES MARAIS
Familierestaurant met Franse keuken
ȋ  Chaussée Brunehaut 45 (1 km) 

7321 Harchies 
WWW.LATABLEDESMARAIS.BE

OVERNACHTEN
8 SUBSTANTIEL WELLNESS SUITE   

Bed en breakfast met spa, sauna, 
hammam en jacuzzi 
ȋ  Rue de Tournai 103 

7620 Brunehaut 
WWW.SUBSTANTIEL.BE

9 GÎTE DE LA FERME DES PRÉS  
Landelijk verblijf op de boerderij
ȋ   Rue des Prés 2  

7620 Jollain-Merlin 
WWW.GITEDELAFERMEDESPRES.SITEW.BE

10 LES GANADES  
Moderne vakantiewoning in  
het hart van de kwekerij
ȋ   Rue de Pont 12   

7620 Jollain-Merlin  
WWW.AIRBNB.FR/ROOMS/47346439

11 YOUR NATURE - ECO RESORT BELGIUM
Uitzonderlijke Eco-lodges
ȋ  Chemin du Bois de Fouage  

7640 Antoing  
WWW.YOURNATURE.BE

DE SCHELDEVLAKTES
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12 LA PETITE MAISON  
DE BRAFFE   
Vakantiewoning in het dorp
ȋ   Rue du Quesnoy 36  

7604 Braffe  
WWW.LAPETITEMAISONDEBRAFFE.BE

13 HÔTEL SAINT DANIEL  
Warm en comfortabel hotel in  
een voormalige graanmolen
ȋ  Rue Bataille 16  

7600 Péruwelz       
WWW.HOTELSAINTDANIEL.BE

FIETSHERSTEL
FIETSPUNT TOURNAI
ȋ  Place Crombez 10 

7500 Tournai 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

TOERISTISCHE 
INFORMATIE

ONLINE 

MAISON DU TOURISME  
DE LA WALLONIE PICARDE
ȋ WWW.VISITWAPI.BE

TOERISTISCH ONTHAAL

DIENST TOERISME TOURNAI - 
VISIT TOURNAI
ȋ   Place Paul-Émile Janson 1  

7500 Tournai

DIENST TOERISME ANTOING 
ȋ   Place Bara 19, 

7640 Antoing

DIENST TOERISME PÉRUWELZ 
ȋ   Rue Albert 1er 35 

7600 Péruwelz

L’ESCALE FORESTIÈRE -  
BON-SECOURS
ȋ   Rue des Sapins 

7603 Bon-Secours

DIENST TOERISME BERNISSART
ȋ   Rue Lotard 14 

7320 Bernissart

AANTEKENINGEN
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SECTIE 2

18

Via een brug van de oude spoorlijn verlaat 
je het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes. Het 
is geen toeval dat Blaton de bijnaam "het 
kleine Venetië van Henegouwen" heeft 
gekregen. Je fietst verder langs het zeer 

smalle Blaton-Ath kanaal dat zich al slingerend 
een weg baant tussen het bos van Stambruges 
en het staatsbos van Beloeil. Op minder dan 2 km 
van het kanaal ligt het kasteel van Beloeil (KP 89  ), 
beroemd om zijn barokke park. Het landgoed is 
sinds de 16de eeuw eigendom van de familie Prince 
de Ligne. In de verte zie je Ath, een stad van groot 
historisch belang. De folklore van de Ducasse 
d'Ath met zijn reuzen is wereldberoemd. Na Ath 
vloeit het kanaal samen met de Dender en volg 
je de meanders naar Lessines. Mis zeker niet de 
uitzonderlijke site van het middeleeuwse Hôpital 
de Notre-Dame à la Rose(KP 44  ).

DE DENDERVALLEI

SECTIE 2

AFSTAND:  
36,3 KM

HOOGTEVERSCHIL: 
-15 M

MOEILIJKHEIDSGRAAD:  
4/10

START  
Brug over het kanaal 

Nimy – Blaton – Péronnes 
(knooppunt 1 )

 
KNOOPPUNTEN

1  » 93  › 31  › 32  › 30  › 82  › 81  › 85  › 79  › 76  › 73  › 86  › 61  › 1  › 2   
› 55  › 40  › 39  › 35  › 34  › 45  › 30  

EINDE  
Langs de Dender 
(knooppunt 30 )

N

S

W O
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ONTDEKKEN
14 LA GRANDE BRUYÈRE DE BLATON

Deze voormalige  steen- en 
zandgroeve is nu een natuurlijke 
zone die enkel te voet bereikbaar 
is. Het is een getuige van het 
industriële verleden van de 
regio. De bijzondere zandgrond is 
gunstig voor de ontwikkeling van 
heideveld en als verblijfplaats van 
de oeverzwaluw. Langs de RAVeL W1 
(tussen KP1 en 93)

 ȋ  Le Long du RAVeL W1 (50 m) 
WWW.PLAINESDELESCAUT.BE

15 LA MER DE SABLE  
ET LA FORÊT DE STAMBRUGES 
Deze unieke en originele plek in 
Picardisch Wallonië, gelegen ten 
zuiden van het bos van Stambruges, 
is een grote zandvlakte, begrensd 
door een dennenbos aan de ene kant 
en door een droge heide afgewisseld 
met een veenheide aan de andere 
kant. Een deel ervan is beschermd als 
natuurreservaat. Het herbergt een 
zeer karakteristieke fauna en flora.

 ȋ  Rue du Grippet (800 m) 
7973 Stambruges

16 DOMAINE DU CHÂTEAU DE BELŒIL
Geklasseerd als belangrijk erfgoed 
in Wallonië is dit kasteel sinds de 14de 
eeuw de residentie van de prinsen 
van De Ligne. De vele zalen tonen een 
rijke verzameling kunstvoorwerpen 
uit de 15de tot de 19de eeuw. De 
meubels zijn gesigneerd door de 
beste Franse meubelmakers van de 
16de en 17de eeuw. De bibliotheek is 
18m lang, 6m hoog en bevat 20.000 
boeken! De tentoonstellingsruimte 
vertelt de geschiedenis van de 
familie De Ligne, maar ook die van 
de geschiedenis in het algemeen. 
De tuinen, in het hart van een park 

van 25 hectare, behoren tot de 
mooiste Franse tuinen van Europa. 
Ze zijn ontworpen en gemaakt door 
tien opeenvolgende generaties 
en worden plichtsgetrouw 
onderhouden met de nodige 
aandacht voor het oorspronkelijke 
ontwerp van 1664.

 ȋ  Rue du Château 11 (1,5 km) 
7970 Belœil 
WWW.CHATEAUDEBELOEIL.COM

17 MUSÉE DE LA VIE RURALE
In een boerderij uit de 17de eeuw, 
verbouwd in de 19de eeuw, getuigen 
42 kamers van het harde leven van 
onze voorouders. Het museum 
weerspiegelt de technieken 
en omstandigheden van het 
boerenleven in een authentieke 
omgeving. Voor een leuk en 
leerzaam bezoek kun je kiezen voor 
de audiovisuele Ipod gidsen en 
profiteren van de getuigenissen van 
de plaatselijke bevolking. Het bezoek 
eindigt bij « Au barbechin » waar je 
kunt proeven van  een lokaal biertje.

 ȋ  Rue Augustin Melsens 28 (500 m) 
7950 Huissignies 
WWW.MUSEE-HUISSIGNIES.COM

18 PAIRI DAIZA 
 Deze attractie ligt op meer  
dan 10 km van de RAVeL!
Dit dierenpark, gevestigd in het 
voormalige landgoed Cambron 
Casteau, nodigt je uit om als een 
groot ontdekkingsreiziger de 
wereld rond te trekken! In een 
landschapspark van 55 hectare 
bevinden zich verschillende 
continenten, naast de ruïnes van 
de cisterciënzerabdij. Je doorkruist 
de tuinen van de werelden die 
door de beste ambachtslieden zijn 
aangelegd en ontdekt Australië, 
Afrika, Indonesië, China... Meer dan 
5.000 dieren leven in semi-vrijheid 
en komen je tegemoet: giraffen, 
olifanten, kangoeroes, maki's, 
doodshoofdaapjes...

 ȋ  Domaine de Cambron (10 km) 
7940 Brugelette  
WWW.PAIRIDAIZA.EU
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19 LA MAISON DES GÉANTS 
 Werken
De Ducasse d'Ath is een belangrijk 
feest voor de stad, haar bevolking en 
haar bezoekers (eind augustus - begin 
september). In het la Maison des 
Géants kun je het hele jaar door de 
folklore beleven die gewijd is aan de 
Ducasse d'Ath. Kom en ontmoet de 
beroemde reuzen van Ath! Dit is het  
enige museum dat specifiek gewijd 
is aan de reuzen van het Noorden, 
en huisvest ook  de toeristische 
dienst van de stad Ath en een 
studie- en onderzoekscentrum voor 
volkstradities van grote menselijke en 
dierlijke figuren. 

 ȋ  Rue de Pintamont 18 (500 m) 
7800 Ath  
WWW.MAISONDESGEANTS.BE

20 L’ESPACE GALLO-ROMAIN 
De boten en de archeologische 
collecties die in het Gallo-
Romeins Museum in Ath worden 
voorgesteld, zijn het resultaat van 
een uitzonderlijke ontdekking in 
Pommeroeul in 1975. Deze boten, 
die als een van de schatten van 
de Federatie Wallonië-Brussel 
zijn beschermd, zijn de enige oude 
boten die in België bewaard zijn 
gebleven. Ze zijn van internationale 
wetenschappelijke waarde en 
getuigen van de rivierarchitectuur 
en de bootindustrie in Romeins Gallië. 

 ȋ  Place Alix de Rosoit (300 m) 
7860 Lessines  
NOTREDAMEALAROSE.BE

23 PRÉS ROSIÈRES 
Gelegen langs de Marcq, een 
visrijke rivier die uitmondt in 
de Dender, in dit een een zeer 
groene en dunbevolkte vallei. Dit 
natuurgebied van 80 ha is erkend 
als Natura 2000-gebied door 
zowel het Waalse als het Vlaamse 
Gewest. Het is de ideale plek om 
vogels te spotten. De hellingen 
bieden prachtige uitzichten. In 
de schuur van de historische 
boerderij St-Antonius heeft 
De Koninklijke Belgische Liga 
voor Vogelbescherming een 
opvangcentrum.

 ȋ   Boureng 57 (5 km) 
7864 Lessines  

presrosieres

DE LOKALE 
SMAKEN  
PROEVEN

LA BRASSERIE DES CARRIÈRES
Ontstaan uit de passie van twee 
vrienden voor lokale producten, 
met name bier, is het een echt 
lokaal en regionaal project. Hun 
doel is te brouwen met natuurlijke 
regionale producten. De gerst 
wordt door de vader van Julien 
verbouwd op het dorpsterrein op 
1 km van de brouwerij en tot mout 
verwerkt in de mouterij van het 
kasteel op 7 km van Basècles. De 
hop is gedeeltelijk afkomstig van 
een hopplant die op 300 m van 
de brouwerij wordt geteeld. Het 
hout, een historisch erfgoed van 
de site, zal worden gebruikt voor 

Het Gallo-Romeins Centrum is ideaal 
voor gezinnen en schoolgroepen 
en biedt het hele jaar door talrijke 
tentoonstellingen, rondleidingen, 
workshops en activiteiten.

 ȋ  Rue de Nazareth 2 (500 m) 
7800 Ath  
WWW.ESPACEGALLOROMAIN.BE

21 LE BLANC MOULIN D’OSTICHES
De "Blanc Moulin" in Ostiches is een 
bakstenen molen met een draaiende 
kop.  Het werd gebouwd door Jean-
Baptiste Deltenre in 1789 op een 
plaats genaamd Pidebecq. Sinds de 
restauratie in 2000 trekt het een 
groot publiek, vooral tijdens het 
"Molenfeest" dat elke eerste zondag 
van juli wordt gehouden. 

 ȋ  Route de Flobecq 326 (4 km) 
7804 Ath  
WWW.ATH.BE

22 HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE 
Dit prachtige, middeleeuws 
ziekenhuis is één van de oudste in 
Europa! Een majestueus en 
authentiek architecturaal geheel. 
Een plek vol emoties om te 
ontdekken met zijn duizend 
facetten: barokke kapel, klooster, 
tuinen, ziekenzaal, klooster, 
geneeskrachtige planten tuinen... 
Een niet te missen plek waar de zorg 
voor de ziel en de zorg voor het 
lichaam worden gecombineerd...

de bierbakken van de brouwerij, 
die zijn gemaakt door de beschutte 
werkplaats "Le rucher" in Blicquy. 
Geniet van de Diôle in de taverne 
naast de brouwerij.  

 ȋ   Rue de Condé 62 (1,2 km)  
7971 Basècles  
WWW.DIOLE.BE

BRASSERIE DU VAL DE DENDRE 
Hoe verrassen in de wereld van 
het Belgische bier ? Door een 
origineel bier op basis van wijn te 
maken! Dit innovatieve product, 
dat indruist tegen de traditionele 
bieren, is het werk van François 
Couvreur. Sommige koks 
herbekijken gerechten, anderen 
herbekijken bier om het nieuwe 
smaken te geven. Ontdek de Brute, 
een pils van hoge gisting gemaakt 
van een goddelijke combinatie 
van Champagne-Ardenne en 
Bourgondische wijn die subtiele 
fruitige tonen brengt.

 ȋ  Rue des Combattants 51 (3,5 km) 
7866 Ollignies  

brutebrasserieduValdeDendre

ETEN  
EN DRINKEN

TAVERNE LA MER DE SABLE
Brouwerij gelegen in het hart  
van het Stamburger woud

 ȋ  Rue de l’Hippodrome 17 (1,3 km) 
7973 Stambruges 

Taverne la Mer de Sable

PARADISO
Italiaans restaurant/hotel  
bij la Mer de Sable

 ȋ   Route de Tournai 312 (1,3 km) 
7973 Stambruges 
WWW.PARADISO-HOTEL.BE
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LE TROLL & BUSH
Taverne van de brouwerij Dubuisson 
in het centrum van Ath  

 ȋ  Grand’Place 6 (200 m) 
7800 Ath 
WWW.TROLLS-BUSH.COM

PAUSE & VOUS
Gezellig en charmant restaurant

 ȋ  Marché aux Toiles 13 (120 m) 
7800 Ath 

Pauseetvousbyalan

AU FIL DE L’EAU 
Restaurant langs de Dender  
en de RAVeL

 ȋ  Chemin de Tenre 77 (100 m) 
7800 Ath 

restaurantathhainaut

TAVERNE LE SAINT PIERRE 
Dorpsbistro

 ȋ  Place d’Ostiches 3 (4,2 km) 
7804 Ostiches  

Taverne-le-Saint-Pierre

CAFÉTÉRIA DE L’HÔPITAL  
NOTRE-DAME À LA ROSE
Lokale producten

 ȋ  Place Alix de Rosoit (300 m) 
7860 Lessines  
WWW.NOTREDAMEALAROSE.BE/INFOS-
PRATIQUES/RESTAURATION/

LE TRAMASURE
Franse en Italiaanse gastronomie

 ȋ  Porte d’Ogy 3 (550 m) 
7860 Lessines  
WWW.LETRAMASURE.BE

CAFÉ LE STADE 
Gemoedelijk café

 ȋ  Grand’Rue d’Acren 50 (1,2 km)  
7864 Deux-Acren 

LES JARDINS DU COUVENT 
Warme sfeer en huiselijke keuken

 ȋ  Place d’Acren 9 (1,5 km)  
7864 Deux-Acren  
JARDINSDUCOUVENT.BE

OVERNACHTEN
24 LE JARDIN DE ZOÉ  

Vakantiewoning in  
een oude boerderij

 ȋ  Rue Emile Vandervelde 8 
7972 Quevaucamps  
WWW.JARDIN-DE-ZOE.BE

25 LA MAISON D’À CÔTÉ  
Landelijke vakantiewoningin  
een oude boerderij 

 ȋ  Rue Emile Daubechies 4  
7950 Tongre-Saint-Martin  
WWW.LAMAISONDACOTE.BE

26 CHEZ LES KIKI  
Landelijke en vriendelijke 
vakantiewoning

 ȋ  Rue Royale 28  
7950 Chièvres 

27 L’HÔTE DES GÉANTS   
Lokaal, charmant pension

 ȋ  Grand’Rue des Bouchers 16  
7800 Ath  
LHOTEDESGEANTS.BE

28 LA PETITE HISTOIRE  
Comfortabele en elegante 
stadswoning

 ȋ  Rue de Brantignies 23  
7800 Ath  
WWW.LAPETITEHISTOIRE.BE

29 HÔTEL & APPART-HÔTEL  
HORIZON ATH-LESSINES 
Kamers en appartementen 

 ȋ  Avenue des Artisans 1  
7822 Ghislengien  
HOTELHORIZON.BE

30 LA BLANCHE FERME  
Vakantiewoningen met uitzicht  
op de natuur

 ȋ  Rue de la Loge 26  
7866 Bois de Lessines  
WWW.LABLANCHEFERME.BE

31 AU CŒUR D’ACREN   
Fietsvriendelijk gastenkamers

 ȋ  Rue des Écoles 8   
7864 Deux-Acren  
AUCOEURDACREN.BE

FIETSHERSTEL
CYCLES PICOUX

 ȋ  Chaussée de Mons 234A 
7800 Ath 
WWW.CYCLESPICOUX.COM 

FIETSPUNT ATH
 ȋ  Square des Locomotives 6  
7800 Ath 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

FIETSPUNT LESSINES
 ȋ  Avenue des Prairies 3 
7860 Lessines 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

TOERISTISCHE 
INFORMATIE

ONLINE 

MAISON DU TOURISME  
DE LA WALLONIE PICARDE

 ȋ WWW.VISITWAPI.BE

TOERISTISCH ONTHAAL

DIENST TOERISME BELOEIL
 ȋ  Rue de la Hunelle 12 
7970 Belœil

DIENST TOERISME CHIÈVRES
 ȋ  Grand’Place 30 
7950 Chièvres

DIENST TOERISME ATH 
 ȋ  Rue de Nazareth 2 
7800 Ath

DIENST TOERISME LESSINES
 ȋ  Rue de Grammont 2 
7860 Lessines
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PAYS DES COLLINES EN MONT DE L’ENCLUS

SECTIE 3

26

D e RAVeL van de voormalige lijn 87 
brengt je van de Dendervallei naar het 
Pays des Collines door het gelijknamige 
natuurpark. Je verlaat de RAVeL om 
via het fietsnetwerk Ellezelles (KP 84  ) 

te bereiken. Het dorp is een plek van folklore 
en legenden, zoals blijkt uit de jaarlijkse 
heksensabbat. Je fietst door de natuurlijke streek 
van Pays des Collines voor je naar Mont de 
l'Enclus (KP 99  ) gaat, waarvan de top op minder 
dan een kilometer van de route ligt. Mont de 
l'Enclus (of Kluisberg), beroemd bij fietsers, ligt 
op de grens van Vlaanderen en Wallonië. Met zijn 
hoogte van 100 meter domineert deze heuvel  
het omringende landschap.

PAYS DES COLLINES  
EN MONT DE L'ENCLUS

SECTIE 3

O

W

N S

START   
Langs de Dender 
(knooppunt 30 )

 
KNOOPPUNTEN

30  » 29  › 50  › 15  › 14  › 11  › 8  › 70  › 40  › 87  › 77  › 90  › 83  › 85  › 84   
› 80  › 81  › 16  › 11  › 10  › 9  › 6  › 1  › 94  › 22  › 19  › 17  › 25  › 13  

EINDE   
Langs de Schelde 
(knooppunt 13 )

AFSTAND:  
38,4 KM

HOOGTEVERSCHIL: 
236 M

MOEILIJKHEIDSGRAAD:  
6/10
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ONTDEKKEN
32  DE TUIN VAN LA MAISON  
DES PLANTES MÉDICINALES 
Al in de 16de eeuw stond Flobecq 
bekend om de teelt van streekeigen 
planten. Samen met twee andere 
dorpen in Pays des Collines vormde 
het in de jaren 1930 een echte 
medische driehoek. Hier ontwikkelde 
zich de teelt van engelwortel, een 
plant die vandaag de dag nog steeds 
in Lessines wordt gedistilleerd. Kom 
en bezoek de tuin, die toegankelijk 
is via de steegjes. Je vindt er 100 
soorten planten en een boomgaard 
met oude soorten fruitbomen.

 ȋ  Rue Georges Jouret 9  
7880 Flobecq  
WWW.VISITMAISONDESPLANTES.BE

33 LES JARDINS DE LA GRANGE 
De tuin is open voor het publiek op 
specifieke dagen, tijdens cursussen 
of op reservering. Wees welkom op 
een plek die biodiversiteit en 
voorouderlijke kennis in de 
schijnwerpers zet. De doelstellingen 
van Véronique, de ontwerpster en 
kruidendokter van de tuin, zijn 
duidelijk omschreven: gebruik maken 
van geneeskrachtige planten, 
inheemse en resistente soorten 
kweken die aangepast zijn aan ons 
klimaat, alleen producten gebruiken 
die goed zijn voor de aarde, mensen 
en dieren en vooral kennis 
uitwisselen en ervaringen cultiveren.

 ȋ  Mount 12 (2 km) 
7890 Ellezelles  
LESJARDINSDELAGRANGE.COM

34 CAT SAUVAGE MOLEN
Deze molen, gelegen op een heuvel 
langs de weg tussen Lessines en 
Ronse, is het embleem van Pays des 
Collines, een land met landelijke 

tradities die nog springlevend zijn. 
Hij is 255 jaar oud en werkt nog 
steeds! Deze in 1750 voor de gravin 
van Rohan-Soubise gebouwde 
windmolen met zijn centrale spil heeft 
verschillende wijzigingen ondergaan 
zonder zijn oorspronkelijke staat  
te veranderen.

 ȋ  Crimont 70a (300 m) 
7890 Ellezelles  
WWW.ELLEZELLES.BE     

35  MONT DE L'ENCLUS  
EN DE HOUTEN REUZEN  
Op de top van Pays des Collines  
(141 m) is de Enclus du Haut een 
waardige tussenstop, niet alleen 
vanwege zijn bossen die doorkruist 
worden door bewegwijzerde paden, 
maar ook vanwege zijn guinguettes  
en speeltuinen. Kom en ontmoet 
Liedericq, de Kluizenaar en Prins 
Salvaert de Dijon, de drie reuzen in 
het bos. Mont de l'Enclus wordt in 
tweeën gedeeld door de taalgrens, 
het Vlaamse deel heet Kluisbergen.

 ȋ  Omheining van de Haut 30 (700 m) 
7750 Mont-de-l’Enclus  
WWW.VISITWAPI.BE/SIT/SITE-DU-MONT-
DE-LENCLUS-2

DE LOKALE 
SMAKEN  
PROEVEN

LE CLOS LOJERAU
Hoewel er in Picardisch Wallonië 
nog niet veel wijngaarden zijn, zijn 
deze pioniers van de goddelijke drank 
een bezoek waard. Het bezoek is 
op verzoek mogelijk. Je ontdekt de 
verschillende druivenrassen: Pinot 
Meunier, Pinot Noir en Chardonnay, 
Syrah en Merlot.  
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JEANNE DUSSCHAUT -  
AU VIEUX MOULIN
Gezellig kader in een authentieke 
watermolen

 ȋ  Puvinage 4 (500 m)  
7880 Flobecq  
WWW.JEANNE-DUSSCHAUT.BE

AU CHAUDRON DES LÉGENDES  
Lokale keuken van Pays  
des Collines

 ȋ  Rue Guinaumont 75 (500 m) 
7890 Ellezelles 
AUCHAUDRONDESLEGENDES.BE

DE LA TARTINE  
À LA THÉIÈRE 
Klein restaurant en theesalon         

 ȋ  Rue d’Audenarde (sur le tracé) 
7890 Ellezelles  

delatartinealatheiere

LE TERROIR GOURMAND 
Brouwerij met lokale smaken

 ȋ  Place 10 (50 m) 
7890 Ellezelles 
WWW.LETERROIRGOURMAND.BE

AU COIN D’AMAURY 
Lokale keuken

 ȋ  Rue de Frasnes 2 (350 m)  
7890 Ellezelles  
AUCOINDAMAURY.BE

LA CUISINE  
(DOMAINE DES VERTES FEUILLES)
Slow food restaurant in  
een prachtig landgoed 

 ȋ  Avenue des Hauts 18  (400 m) 
7912 Saint-Sauveur  
WWW.VERTES-FEUILLES.BE

MON PETIT PHOTO CAFÉ
Landelijk restaurant met  
een indrukwekkend uitzicht  
op Pays des Collines

 ȋ  Rue Hoguenne 9 (1,2 km) 
7912 Saint-Sauveur

LA MAISON BLANCHE 
Gezellig restaurant met traditioneel 
Belgisch menu   

 ȋ  Place de Saint-Sauveur 4 (200 m) 
7912 Saint-Sauveur

Er is een verkoopbalie als je flessen 
wil kopen.

 ȋ  Aulnoit 14 (1,7 km) 
7880 Flobecq  

Clos Lojerau 

CHOCOLATIER CÉDRIC  
DE TAEYE 
Tot een eeuw geleden produceerde 
elke chocoladefabriek zijn eigen 
chocolade. Van de bonen, natuurlijk. 
Deze traditie, de parel aan de kroon 
van België, lijkt vandaag verloren 
te zijn gegaan. Het is dan ook met 
passie dat Cédric de Taeye ervoor 
gekozen heeft dit erfgoed levend te 
houden en chocolade te maken van 
de boon, of die nu uit Ecuador, Peru 
of Madagascar komt. Fijnproevers 
zullen deze stop waarderen!

 ȋ  Guinaumont 75 (500 m) 
7890 Ellezelles  
CEDRICDETAEYE.BE

BRASSERIE DES LÉGENDES   
SITE QUINTINE 
100% lokale bieren, van de aarde 
naar het glas.... Dankzij hun 
brouwkennis en totale controle 
van het productieproces bieden de 
brouwmeesters 100% natuurlijke 
bieren met karakter. Na het bekijken 
van de film "Van de aarde tot het 
glas" kan je de brouwzaal en de 
tanks ontdekken.  

 ȋ Guinaumont 75 (500 m)
 ȋ 7890 Ellezelles 
 ȋ AUCHAUDRONDESLEGENDES.BE

BOUTIQUE DE TERROIRS -  
MAISON DU PAYS DES COLLINES
 Werken
Op deze plaats bevindt zich een 
toeristisch informatiecentrum en 
een winkel met lokale producten. 
Je vindt er de schatten van een 
twintigtal producenten uit de 
regio. Er is voor elk wat wils: bier, 
chocolade, jam, vruchtensappen en 
veel ander lokaal lekkers. In Pays 
des Collines laten ambachtslieden 
uit de voedingssector je hun passie 
ontdekken. Wees voorzichtig, 
controleer de openingsuren van de 

MEMPHIS BELLE 
Traditioneel restaurant

 ȋ  Rue Cache Lannoy 2 (sur le tracé) 
7750 Mont-de-l’Enclus  
MEMPHIS-BELLE-RESTAURANT.
BUSINESS.SITE

DE TOREN 
Een parel in het hart van het Kluisbos    

 ȋ  Enclus du Haut 53 (2,5 km) 
7750 Mont-de-l’Enclus  

De-Toren-20

KLUIZBAR 
Lokale brouwerij op de top  
van Mont de l'Enclus

 ȋ  Enclus du Haut 34 (2 km) 
7750 Mont-de-l’Enclus  
WWW.KLUIZBAR.COM 

OVERNACHTEN
36 LA RIGAUDRYE  

Charmante vakantiewoning  
omgeven door wilgenbomen 

 ȋ  Rigaudrye 28 
7890 Ellezelles 
WWW.LA-RIGAUDRYE.BE

37 AU MONT DES COLLINES   
B&B en vakantiewoningen  
in een oude schuur 

 ȋ  Mont 16  
7890 Ellezelles  
WWW.AUMONTDESCOLLINES.BE

38 HÔTEL DE LA POSTE  
Authentiek charmant hotel

 ȋ  Rue Jean Vinois 23   
7890 Ellezelles  
HOTELDELAPOSTE-ELLEZELLES.BE

39 AU CŒUR DES COLLINES   
Warme, landelijke, familiale 
vakantiewoningen

 ȋ  Camp et Haie 47  
7890 Ellezelles  
WWW.AUCOEURDESCOLLINES.BE

winkel via de sociale netwerken,  
er wordt gewerkt om je nog beter  
te verwelkomen. 

 ȋ  Ruelle des Écoles 1 (800 m) 
7890 Ellezelles  
WWW.MAISONDUPAYSDESCOLLINES.BE     

BOUTIQUE DE TERROIRS
Voor je dagelijkse boodschappen 
hebben een zestigtal producenten 
zich verenigd om je de beste 
ambachtelijke producten uit Pays 
des Collines aan te bieden en het  
gemakkelijker te maken lokale en/of 
biologische producten te kopen. Deze 
toonbank van lokale en/of biologische 
producten biedt een ruime keuze: 
groenten en fruit, brood, gebak, melk, 
yoghurt, quiches, delicatessen, vlees, 
vleeswaren, ijs, beleg, kaas, taarten, 
boter, jam, bier, een breed assortiment 
delicatessen, enz.

 ȋ  Route de Lessines 63 (700 m) 
7890 Ellezelles 
WWW.BOUTIQUEDETERROIRS.BE

ETEN  
EN DRINKEN

LES GLACES D’ÉLODIE 
IJs en sorbets

 ȋ  Place des Combattants 3 (300 m) 
7862 Ogy  

Les glaces d’Elodie

MOULIN DU MOUFLU
Restaurant in een oude watermolen 
met terras in een natuurlijke omgeving

 ȋ  Quesnoit 28 (2 km) 
7890 Wodecq   
WWW.MOUFLU.BE

FAIM DE LIGNE 
Bistro in een voormalig station

 ȋ  Marais à l’Eau 2 (sur le tracé)  
7880 Flobecq  

Bistro-Faim-de-Ligne
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40 GÎTE DES HORTENSIAS  
Vakantiewoning in het hart  
van Pays des Collines

 ȋ  Aulnoit 14   
7890 Ellezelles  
WWW.GITEDESHORTENSIAS.BE

41 GÎTE L’ARCHIPEL  
Landelijke vakantiewoning 

 ȋ  Gauquier 20   
7890 Ellezelles  
WWW.GITELARCHIPEL.BE    

42 DOMAINE DES VERTES   
FEUILLES
Hotel-restaurant met 
adembenemend uitzicht en keuken 
op basis van lokale producten

 ȋ  Avenue des Hauts 18  
7912 Saint-Sauveur  
WWW.VERTES-FEUILLES.BE 

43 LE RIEU DU MOULIN  
Charmant gastenverblijf 

 ȋ  Mont Saint-Laurent 18  
7912 Saint-Sauveur  
WWW.RIEUDUMOULIN.BE

44 LES GRAMINÉES 
Vakantiewoning op de boerderij

 ȋ  Route d'Anvaing 21   
7910 Arc-Ainières 

45 CHÂTEAU BAGATELLE  
Luxe hotel en spa

 ȋ  Chaussée de Tournai 29  
7910 Arc-Wattripont  
HOTEL-BAGATELLE.BE

46 AU PIED DU TRIEU   
Camping 

 ȋ  Rue Labroye 18   
7750 Mont-de-l’Enclus  

47 ENTRE MONTS  
ET COLLINES    
Eenvoudig en comfortabel pension

 ȋ  Chemin du Bue 3  
7750 Anseroeul  
WWW.ENTREMONTSETCOLLINES.BE

TOERISTISCH ONTHAAL

MAISON DU PAYS DES COLLINES
 ȋ  Ruelle des Écoles 1 
7890 Ellezelles

AANTEKENINGEN

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

48 GÎTE HORLITIN   
Rustige en comfortabele landelijke 
vakantiewoning

 ȋ  Rue Horlitin 55  
7750 Amougies  
WWW.GITE-HORLITIN.BE

49 GÎTE THILOUBA  
Vakantiewoning in een boerderij  
aan de rand van het bos

 ȋ  Verte Voie 2 
7750 Amougies  
WWW.GITE-THILOUBA-
MONTDELENCLUS.BE

50 LE RECLUS  
B&B op de top van Mont de l'Enclus

 ȋ  Avenue Albert Opsomer 1A  
7750 Mont-de-l’Enclus  
WWW.LERECLUS.BE

FIETSHERSTEL 
FIETSPUNT LESSINES 

 ȋ  Avenue des Prairies 3 
7860 Lessines 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

TOERISTISCHE 
INFORMATIE

ONLINE 

MAISON DU TOURISME  
DE LA WALLONIE PICARDE

 ȋ WWW.VISITWAPI.BE
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DE OEVERS VAN DE SCHELDE EN DE STAD VAN VIJF KLOKKENTORENS

SECTIE 4

34

D it deel van de route brengt je naar Tournai langs 
de prachtige, onlangs heraangelegde oevers van 
de Schelde. Na een passage bij het Domaine 
et Château de Bourgogne (KP 49  ) en als je 
nog goede benen hebt, kan  je de Mont Saint-

Aubert (KP 94  ) beklimmen. Je wordt beloond voor je 
inspanningen met een prachtig panorama over de stad 
Tournai en het omliggende platteland. Je komt aan in 
Tournai langs de Schelde en ziet de majestueuze Pont 
des Trous (KP 45  ). Deze stad, een van de oudste van 
België, heeft de bijnaam Stad van de Vijf Klokkentorens 
vanwege de vijf torens van de kathedraal Notre-Dame, 
een erfenis uit de middeleeuwen. De sporen van haar 
lange geschiedenis vind je terug in de architectuur.  
Je eindigt je avontuur op de Grote Markt van Tournai  
aan de voet van het Belfort, het oudste van België  
(KP 36  ). Net als de kathedraal staat deze op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. De stad heeft ook een aantal 
uitstekende musea, waaronder het Tapijt-  
en Textielmuseum, het Museum voor Schone Kunsten  
en het Natuurhistorisch Museum.

DE OEVERS VAN DE SCHELDE EN DE 
STAD VAN VIJF KLOKKENTORENS

SECTIE 4

AFSTAND :  
26,3 KM

HOOGTEVERSCHIL : 
57 M

DIFFICULTÉ :  
2/10

START   
Langs de Schelde 
(knooppunt 13 )

 
KNOOPPUNTEN

13  » 24  › 1  › 43  › 42  › 40  › 46  › 48  › 52  › 75  › 87  › 7  › 8  › 23  › 45   
› 1  › 49  › 48  › 36  

EINDE   
Grote Markt in Tournai 

(knooppunt 36 )
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ONTDEKKEN     
51 DOMAINE DE BOURGOGNE 

Een uitgestrekt groen kader 
van 14 hectare in het hart van 
Estaimbourg. Dit domein, park en 
kasteel zijn omgeven door water 
en is een ideale tussenstop voor 
gezinnen. Er is een dierentuin, vijver, 
speeltuin, minigolf, petanquebanen 
en een cafetaria. In het kasteel, dat 
in de 19de eeuw eigendom was van 
de Heren van Bourgondië, vinden 
het hele jaar door privé-recepties 
(bruiloften, bedrijfsseminars enz.) 
en kunsttentoonstellingen plaats.

 ȋ  Place de Bourgogne 1 (2,5 km) 
7730 Estaimpuis 
WWW.ESTAIMPUIS.BE/LOISIRS-ET-
DETENTE-2/A-VISITER/

52 LA MAISON DE LÉAUCOURT
Deze ruimte, gelegen vlakbij  
de route en de RAVeL, biedt  
een toeristisch informatiepunt, 
een vertrekpunt voor wandelingen, 
rondleidingen, educatieve 
activiteiten en evenementen van 
allerlei aard, petanquebanen en een 
cafetaria die in het weekend open is.

 ȋ  Chemin des Étangs 12 a (300 m) 
7742 Hérinnes 
WWW.LAMAISONDELEAUCOURT.COM

53 LE PONT DES TROUS
Deze 13de-eeuwse gotische 
waterpoort was een van de 
sleutelelementen van de 
verdediging van de stad en is 
een van de meest prestigieuze 
overblijfselen van de middeleeuwse 
architectuur in België! Enorme 
poorten konden de toegang tot 
de stad via de rivier verhinderen. 
De centrale boog werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verwoest 
en herbouwd met extra hoogte om 

grotere boten te laten passeren. 
In 2019 werd de brug gerenoveerd 
om hem aan te passen aan het 
profiel van de schepen die op de 
Schelde varen. Na protesten van 
monumentenzorgers werd het 
project herzien om zoveel mogelijk 
van de middeleeuwse structuur  
en materialen te behouden.

 ȋ  Quai Donat Casterman  
7500 Tournai

54 SAC AVENTURE-JEU
Ontworpen voor een leuke en 
ongewone toeristische ervaring 
voor het hele gezin (vanaf 4 jaar). 
De spelletjeszak bevat een kaart, 
kraskaarten, de omschrijving van 
personages, een kompas, een puzzel 
en andere magische voorwerpen 
waarmee je een 1,5 uur durende 
speurtocht door de stad maakt.  
De toeristische tas is te koop bij  
het toeristenbureau of  
de jeugdherberg. 

 ȋ  Place Paul-Emile Janson 1 
7500 Tournai  
WWW.VISITTOURNAI.BE/AGENDA/SAC-
AVENTURE-JEUX-TOURNAI/

55 KATHEDRAAL NOTRE-DAME  
DE TOURNAI  
De kathedraal is erkend als 
UNESCO-werelderfgoed en is 
een juweel van middeleeuwse 
architectuur. Een harmonieuze  
mix van romaanse en gotische 
stijlen, majestueus met zijn  
5 klokkentorens. Binnen kun je 
het prachtige roosvenster en 
het reusachtige, 58 meter lange 
gotische koor bewonderen.  

 ȋ  Place de l’Évêché  
7500 Tournai  
WWW.VISITTOURNAI.BE

56 BELFORT VAN TOURNAI
Werken

Het is een van de oudste belforten 
van België en staat op de UNESO 
Werelderfgoedlijst. Het diende 
als wachttoren, gevangenis, 
klokkentoren en stadhuis en speelde 
een belangrijke rol in  
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de stad. De bel werd gebruikt om 
de bevolking te waarschuwen in 
geval van brand, invasie of zelfs 
executies of processen. Vanaf de 
top op 72 meter hoogte kun je een 
prachtig panorama van de stad en 
de omgeving bewonderen nadat je 
de 257 treden hebt beklommen.

 ȋ  Vieux Marché aux Poteries  
7500 Tournai  
WWW.VISITTOURNAI.BE

57 HALLE AUX DRAPS 
 En travaux
Het huidige gebouw is een 
renaissancegebouw dat in 1610 werd 
gebouwd door meester-metselaar 
Quentin Ratte. Het hele gebouw 
stortte in 1881 in, maar werd identiek 
herbouwd. Ernaast en van een 
soortgelijk type is de Conciergerie 
(1612). De Lakenhal, waarschijnlijk 
geïnspireerd op de gevel van het 
Gentse stadhuis, heeft een grote 
binnenplaats, die nu overdekt is en 
waar veel recepties, evenementen  
en tentoonstellingen plaatsvinden.

 ȋ  Ruelle de la Grande Garde  
7500 Tournai  
WWW.VISITTOURNAI.BE

58 MUSÉE DE LA TAPISSERIE  
ET DES ARTS TEXTILES
Een plaats gewijd aan wandtapijten 
en textielkunst. Door middel van 
nieuwe tentoonstellingen en 
activiteiten bewaart, bestudeert en 
versterkt het museum een collectie 
die ons in staat stelt vijf en een halve 
eeuw tapijten- en textielerfgoed  
te ontdekken.

 ȋ  Place Reine Astrid 9   
7500 Tournai  
WWW.VISITTOURNAI.BE

59 LE MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE ET SON VIVARIUM     
Het was het eerste museum in het 
land dat in 1829 zijn deuren opende 
voor het publiek. In de scenografie 
is gezorgd voor het behoud van het 
"rariteitenkabinet" dat de bezoeker 
onderdompelt in de sfeer van de 
natuurhistorische kabinetten 

proeven, zoals de Clovis-taart, die 
is gemaakt ter herdenking van de 
1500ste verjaardag van de dood van 
Childerik en de troonsbestijging van 
zijn zoon Clovis, de eerste koning 
van alle Franken. Je kan er ook de 
Tournaise ballonnen kopen, zwarte 
harde snoepjes die je keel kunnen 
verzachten. 

 ȋ  Place Crombez 2 (500 m) 
7500 Tournai  
WWW.PATISSERIEQUENOY.BE

ETEN  
EN DRINKEN

RESTAURANT  
LE TEMPS DE VIVRE 
Traditionele keuken in  
een aangenaam kader

 ȋ  Place d’Escanaffles 7 (350 m)  
7760 Celles 
LE-TEMPSDEVIVRE.BE

FERME DE CAVRINNES 
Zuivelproductie, ijs- en 
dessertproductie      

 ȋ  Chaussée d’Audenarde (1,2 km)  
7742 Pecq  

Ferme de Cavrinnes        

CAFÉTÉRIA DE LA MAISON  
DE LÉAUCOURT 
Gelegen langs een oude tak  
van de Schelde

 ȋ  Chemin des Étangs 12 (300 m)  
7742 Hérinnes  

lamaisondeleaucourt

LES CINQ CLOCHERS   
(FLOREAL PANORAMIQUE)  
Panoramische Brasserie

 ȋ  Place du Mont Saint-Aubert 2 (4,3 km) 
 7542 Mont-Saint-Aubert  
WWW.FLOREALCLUB.BE

van de 19de eeuw en een galerij van 
even zeldzame als buitengewone 
genaturaliseerde dieren. Ontdek ook 
een vivarium waar vissen, mygalen, 
amfibieën en reptielen leven in 
gereconstrueerde habitats. Er is ook 
een wetenschappelijke tuin en een 
serre voor exotische vlinders.

 ȋ  Rue des Carmes 8 
7500 Tournai 
WWW.VISITTOURNAI.BE  

60 MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Kort voor zijn dood uitte de 
verzamelaar Henri Van Cutsem de 
wens om zijn schilderijencollectie 
aan de stad Tournai na te laten, op 
voorwaarde dat er een museum 
van architect Victor Horta zou 
worden gebouwd. Dit zou het 
enige museum worden dat door de 
beroemde architect is ontworpen. 
Het is ontworpen in de vorm van een 
schildpad, op het kruispunt van Art 
Nouveau en Art Deco modernisme. 
Het museum toont de moderne 
kunstcollecties van Van Cutsem en 
werken van de Vlaamse Primitieven 
tot de hedendaagse kunst.

 ȋ  Rue de l’Enclos Saint-Martin 3 
7500 Tournai 
MBA.TOURNAI.BE 

DE LOKALE 
SMAKEN  
PROEVEN  

PATISSERIE QUENOY
Sinds 1863 biedt deze ambachtelijke 
patisserie, waar 5 generaties 
elkaar hebben opgevolgd, niet ver 
van het station van Tournai, zoete, 
hartige en ijsspecialiteiten aan. Je 
kan er plaatselijke specialiteiten 

MA CAMPAGNE 
Traditioneel restaurant

 ȋ  Avenue du Rinval 1 (4,5 km) 
7542 Mont-Saint-Aubert  
WWW.MACAMPAGNEBYVERO.BE

LE STOEMP
Zelfgemaakte gerechten op basis 
van producten van de plaatselijke 
tuinbouw en veeteelt

 ȋ  Boulevard Eisenhower 63 (1 km) 
7500 Tournai 
WWW.LESTOEMP.BE

L’ÉPICERIE
Wereldkeuken met heerlijke  
en kleurrijke gerechten

 ȋ  Rue du Cygne 27 
7500 Tournai (centrum) 
WWW.LEPICERIETOURNAI.BE

EN CAS DE FAIM 
Mediterrane  
kwaliteitskeuken

 ȋ  Rue du Cygne 33  
7500 Tournai (centrum) 

en cas de faim

CORTO MALTE
Resto-Bar/tapas en wereldkeuken 
aan de oevers van de Schelde

 ȋ  Quai Saint-Brice 18 
7500 Tournai (centrum) 

cortomaltetournai

L’ARCHE DE NOÉ
Voorgerechten en kleine  
gerechten om te delen

 ȋ  Rue des Campeaux 34 
7500 Tournai (centrum) 
WWW.LARCHEDENOE.BE

LE PATIO'NÉMENT
Restaurant in een prachtige 
omgeving met een inclusief project 

 ȋ  Rue Guillaume Charlier 34a (400 m) 
7500 Tournai 
WWW.PATIONEMENT.COM

LE CHEF & MOI
Restaurant en tapasbar

 ȋ  Rue du Chevet Saint-Pierre 6 
7500 Tournai (centrum) 

lechefetmoi7500



40 41SECTIE 4

TATIE DANIELLE BY EMMA
Smaakvollekeuken op basis  
van verse producten

 ȋ  Quai du Marché au Poisson 21 
7500 Tournai (centrum) 

tatiedaniellebyemmaleresto

MILYPAT TOURNAI
Banketbakkerij gespecialiseerd  
in cupcakes, koekjes en taarten

 ȋ  Grand’Place 1 
7500 Tournai (centrum)

L’ÉLÉPHANT BLANC
Authentiek, Thais restaurant

 ȋ  Place de Nédonchel 2 
7500 Tournai (centrum) 
WWW.ELEPHANT-BLANC.BE

OVERNACHTEN
61 LES JARDINS 

DU NOIR MOUTON  
Vakantiewoning en gastenkamer 
Mont de l'Enclus

 ȋ  Rue d’Anseroeul 46a  
7760 Escanaffles  
WWW.NOIRMOUTON.BE

62 LA FERME DU RUISSEAU  
Landelijke vakantiewoning in  
een typische vierkantshoeve 

 ȋ  Rue du Petit Marais 16  
7760 Pottes  
FERMEDURUISSEAU.WIX.COM/GITE

63 TERRE D’Ô     
Verzorgde vakantiewoning en 
gastenkamer met wellnessruimte

 ȋ  Chemin des Étangs 26/4  
7742 Hérinnes  
WWW.TERREDO.BE

64 GÎTE DES PIERROTS  
Vakantiewoningin een oude boerderij

 ȋ  Rue des Pierrots 11  
7542 Mont-Saint-Aubert  
WWW.GITEDESPIERROTS.BE

73 LA CAMUCHE DE FRANÇOIS 
JOSEPH PETERINCK    
Stijlvolle vakantiewoningen 
in de stad

 ȋ  Place Roger de la Pasture 6  
7500 Tournai  
WWW.LESCAMUCHES.BE 

74 JEUGDHERBERG TOURNAI  
In het hart van de stad, in  
een voormalige muziekschool 

 ȋ  Rue Saint-Martin 64  
7500 Tournai  
WWW.LESAUBERGESDEJEUNESSE.BE

75 MAISON TAHEREH   
Thematische gastenkamer  
in een huis uit de jaren 20

 ȋ  Boulevard du Roi Albert 40  
7500 Tournai  
WWW.BED-BREAKFAST-TOURNAI.BE

FIETSHERSTEL 
FIETSPUNT TOURNAI

 ȋ  Place Crombez 10 
7500 Tournai 
WWW.LA-VELOTERIE.BE

WANT YOU BIKE
 ȋ  Quai des Vicinaux 24 
7500 Tournai

XBIKE
 ȋ   Vieux Chemin d'Ath 14 
7548 Warchin 
XBIKE.BE

DÉCATHLON TOURNAI 
 ȋ  Rue de Maire 6 
7503 Tournai 
WWW.DECATHLON.BE

65 FLOREAL LE PANORAMIQUE  
Hotel-restaurant gelegen  
op de top van de Mont-St-Aubert

 ȋ  Place du Mont Saint-Aubert 2  
7542 Mont-Saint-Aubert  
WWW.FLOREALGROUP.BE/PAGE/MONT-
SAINT-AUBERT/HTML

66 GÎTES CHÉRI  
Vakantiewoning in de oude stallen  
van de boerderij      

 ȋ  Avenue des Alliés 26  
7540 Kain  
WWW.GITESCHERI.BE

67 HÔTEL FERME DELGUEULE   
Luxe familiehotel op de boerderij

 ȋ  Rue du Mont Saint-Aubert 12  
7540 Kain 
WWW.FERMEDELGUEULE.COM

68 LE JARDIN DU MARAIS    
Gastenkamer in een rustige omgeving 
op 5 minuten van het stadscentrum

 ȋ  Drève du Marais 8  
 7503 Froyennes 
WWW.GITESDEWALLONIE.BE : JARDIN DU 
MARAIS 

69 LES THERMES DE KAIN  
Kamers met privé jacuzzi

 ȋ  Rue Albert 64  
7540 Kain 
WWW.THERMESDEKAIN.BE

70 LA SAULINIÈRE    
Gastenkamers in een kasteel

 ȋ  Rue du Saulchoir 50   
7540 Kain

71 HÔTEL ALCANTARA  
Comfortabel hotel in een oude, 
authentieke woning  in het centrum 
van de stad

 ȋ  Rue des Bouchers Saint-Jacques 2 
7500 Tournai  
WWW.HOTELALCANTARA.BE

72 LE FORT ROUGE   
Comfortabele appartementen  
in het hart van de stad

 ȋ  Rue de l’Yser 25   
7500 Tournai  
WWW.LEFORTROUGE.BE

TOERISTISCHE 
INFORMATIE

ONLINE 

MAISON DU TOURISME  
DE LA WALLONIE PICARDE

 ȋ WWW.VISITWAPI.BE

TOERISTISCH ONTHAAL

MAISON DE LÉAUCOURT
 ȋ  Chemin des Étangs 2A 
7742 Pecq

DIENST TOERISME TOURNAI  
VISIT TOURNAI

 ȋ  Place Paul-Émile Janson 1  
7500 Tournai
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SAINT-OMER —›  BÉTHUNE 4 3

PSSST… 

ZE LIGGEN NIET  
IN DE DIRECTE OMGEVING  

VAN DE ROUTE, MAAR ZIJN  
HET BEZOEKEN WAARD!

     

L’ARCHÉOSITE ET MUSÉE D’AUBECHIES (8,5 KM)

LE MUSÉE DE L’AUTO, COLLECTION MAHY (14 KM)

LE BEERSTORIUM ET LA BRASSERIE DUBUISSON (7,5 KM)

L’ÉCOMUSÉE DU PAYS DES COLLINES (6,5 KM)

LE MUSÉE DE FOLKLORE, VIE TRANSFRONTALIÈRE (15 KM)

LE CENTRE MARCEL MARLIER, DESSINE-MOI MARTINE (15,5 KM)

     
 Must-see sites en musea:  

WWW.VISITWAPI.BE
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WETTELIJKE DEPOSITO
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PARTNERS

SAINT-OMER —›  LILLE —›  BRUSSEL
245 KM FIETSEN IN 5 ETAPPES 

VOOR 
BEGINNENDE 

EN GEOEFENDE 
FIETSERS

MEET JEZELF MET DE GROTE KAMPIOENEN 
3 LUSSEN VAN 135 TOT 195 KM 

VOOR 
SPORTIEVE 
FIETSERS

OVER HELLINGEN & 

ONTDEK EN NEEM DE TIJD!
5 FIETSTOCHTEN VAN 46 TOT 162 KM

VOOR 
BEGINNENDE 

EN GEOEFENDE 
FIETSERS

De inhoud van dit roadbook is gebaseerd 
op een selectie van de redacteur.
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ATH

TOURNAI

LESSINES

MONS

KORTRIJK

MOUSCRON

BELGIË

FRANKRIJK

Stap op de fiets voor de Ronde van Picardisch 
Wallonië en ontdek alle uithoeken van deze 
groene regio op de grens van Wallonië, 

Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De fietsroute van 
142 km kan in meerdere dagen worden afgelegd, 
etappe per etappe of gecombineerd met een eigen 
route naar keuze. De route neemt je mee op  
een grote ronde door deze streek van ongerepte 
natuur en beschermde landschappen.

Ongetwijfeld zul je als stel, met familie  
of vrienden veel plezier beleven op de ronde  
van Picardisch Wallonië!


