
Het domein van het Kasteel 
van Seneffe (Domaine du 
Château de Seneffe) 
Rue Lucien Plasman 7, 
7180 Seneffe

+32(0)64/55.69.13
info@chateaudeseneffe.be
Gesloten op maandag

Het domein van het Kasteel 
van Seneffe (Domaine du 
Château de Seneffe)
Rue Lucien Plasman 7, 
7180 Seneffe

+32(0)64/55.69.13
info@chateaudeseneffe.be

De waterwegen van 
Henegouwen vzw 
(Voies d’Eau du Hainaut asbl)
Rue Raymond Cordier 50,
7070 Thieu
+32(0)78/05.90.59
www.canalducentre.be

Maison du Tourisme du Parc 
des Canaux et Châteaux
Place Jules Mansart 21-22, 
7100 La Louvière
 
+32(0)64/26.15.00 
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

Agence de développement 
local d’Ecaussinnes
Avenue de la Déportation, 63
7190 Ecaussinnes

+32(0)67/41.12.10
info@adlecaussinnes.be

Burcht 
van Écaussinnes-Lalaing 
Rue de Seneffe, 1
7190 Ecaussinnes

+32(0)67/44.24.90
Openingsuren :
Van april tot oktober, elke zondag 
van 02.00 uur tot 06.00 uur.
Voor groepen van min. 10 pers,  
elke dag op reservaring

PRAKTISCHE INFO

FIETSVERHUURPUNTEN 
& CONTACT

PARTNERS

E
.R

. :
 M

ai
so

n 
d

u 
To

ur
is

m
e 

d
u 

P
ar

c 
d

es
 C

an
au

x 
et

 C
hâ

te
au

x 
- 

É
d

it
io

n 
20

19
 -

 P
ho

to
s 

: ©
U

TO
P

IX
-V

H
E

LL
O

 

OP DE WEG
NAAR DE KASTELEN

vhello @vhello#vhello

 Kilometers 31kmniveau 3GEVORDERD

Vermelding dankzij de financiering van de provincie Henegouwen
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Begin uw fietstocht met een bezoek aan het 
Kasteel van Seneffe en het zilversmeedkunst-
museum. Bij het betreden van dit weelderige 
landgoed ontdekt u een aantal schatten: 22 
hectare park en tuinen die de natuur- en wan-
delliefhebbers zullen bekoren, maar ook de 
grootste collectie zilverwerk van België. 

Ga dan in de richting van het historische kanaal 
Brussel-Charleroi. De groene oevers zijn 
de perfecte plek om even te stoppen en uw 
batterijen op te laden. Daarna volgt u de route 
naar de Burcht van Écaussinnes-Lalaing, een 
belangrijke erfgoedlocatie in Wallonië. Deze 
kijkt vanaf een rotswand uit over het dorp dat 
er omheen is gebouwd. Het herbergt ook een 
museum met de collecties van Adrien van der 
Bruch: Henegouws porselein, 17e en 18e eeuwse 
meubels... 

Zin in een gastronomische pauze?  Tijdens uw 
tocht naar het kasteel kunt u stoppen bij kaas-
makerij Chevlait en er genieten van de heerlijke 
ambachtelijke geitenkazen.

DESCRIPTION DE LA BALADE
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49 26 2 1 22 45 34

2965 7054597963 68

Place de Penne d’Agenais, 7180 Seneffe

VERTREKPUNT 

VERHARDE WEG NIET 
VERHARDE WEG

KASSEIENWEG

BIJSCHRIFT LEGENDE
VAN DE WEG 


