
Bois-du-Luc (Musée de la 
mine et du Développement 
Durable, museum over mijn-
bouw en duurzame ontwik-
keling)
Rue Saint-Patrice 2b, 
7110 La Louvière

+32(0)64/28.20.00
info@boisdulucmmdd.be
www.boisdulucmmdd.be

Bois-du-Luc (Musée de la 
Mine et du Développement 
Durable, museum over mijn-
bouw en duurzame ontwik-
keling)
Rue Saint-Patrice 2b, 
7110 La Louvière

+32(0)64/28.20.00
info@boisdulucmmdd.be
www.boisdulucmmdd.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

PRAKTISCHE INFO

FIETSVERHUURPU-
NTEN EN CONTACT

PARTNERS 

Scheepslift 3
van Strépy-Bracquegnies
Rue de l’Ascenseur 123, 
7110 La Louvière

+32(0)78/05.90.59
Visite de la salle des machines 
du mercredi au dimanche
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Les Étangs de Strépy
Sentier Des Prés 9,  
7110 La Louvière

HET UNESCO-ERFGOED 
VAN LA LOUVIÈRE 

FAMILIE
vhello @vhello#vhello

 Kilometers 15kmniveau 2

Vermelding dankzij de financiering van de provincie Henegouwen



KN
O
O
PP

UN
TE

N

34 33 30 11 45 34

Met deze wandeling gaat u terug in de tijd en 
ontdekt u het ongelooflijke mijnerfgoed van de 
Région du Centre. Het mijndorp Bois-du-Luc 
is uniek in Europa omdat het al zijn industriële 
gebouwen, zijn school, zijn arbeiderswoningen 
en zijn kerk heeft behouden. Stap op de fiets 
en ontdek de werking van een van de oudste en 
duurzaamste steenkoolmijnen van België.

Ga verder met uw tocht en ontdek de Étangs 
de Strépy en hun natuurreservaat. Een on-
gelooflijke rijke flora en fauna die kan worden 
ontdekt op slechts enkele minuten van de stad. 
Zin in een pauze in deze groene omgeving? De 
Chalet des Étang biedt drankjes en versnape-
ringen aan de rand van het water. 

Enkele trappen verder komt u aan de oevers van 
het historische Canal du Centre. Zet uw tocht 
naar verder naar de hydraulische scheepslift 3, 
een UNESCO-werelderfgoedlocatie. Op de re-
chteroever ziet het gebouw van de machine 
kamer eruit als een kasteel met zijn neogotische 
stijl (bezoek is mogelijk).

BESCHRIJVING

Site minier de Bois-du-Luc 
Rue Saint-Patrice 2b, 7110 La Louvière

VERTREKPUNT 

VERHARDE WEG NIET 
VERHARDE WEG

KASSEIENWEG

BIJSCHRIFT LEGENDE
VAN DE WEG 


