
FAMILIE NIVEAU 2 |  AFSTAND 26KM

HENSIES & 
QUIÉVRAIN 
VOCHTIG GEBIED



BESCHRIJVING

VERTREKPUNT
Knooppunt 69 
Kruispunt tussen Avenue de l’Europe & Rue Haute
7350 Hensies

Deze fietstocht loopt door het platteland rond Hensies en Quiévrain, met nogal wat
moerassen en vochtige weiden.
Hensies ademt de opkomende lente. Op de weg die baadt in het licht, zijn de eerste
kilometers niet erg moeilijk en dus ideaal om in te rijden. In de vlakte rond Quiévrain
slingeren paden en weggetjes zich tussen de vochtige gebieden. Op de kaart zien we hoe
de weggetjes een soort immens spinnenweb vormen: de verkaveling met asfaltwegen
maakt de velden toegankelijk voor reisfietsen. De vlakbij gelegen moerassen van Harchies
hebben in het landschap voor heel wat vochtige gebieden gezorgd. De route is bucolisch
en aangenaam, en er is geen verkeer, terwijl we toch steeds dichter bij het stadje Boussu
komen. Het kasteel dat dateert uit de tijd van Karel V is gewoonweg subliem. Vanaf het
stadscentrum verbindt de RAVeL verleden en heden, met eerst de oude steenkoolmijnen
van Dour en vervolgens het windmolenpark. In minder dan een eeuw heeft de fossiele
brandstof plaats geruimd voor windenergie …
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PARTNERS

FIETSVERHUURPUNTEN & CONTACT

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

visitMons
Grand-Place, 27
7000 Mons

+32 (0) 65 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be

Klassieke fiets
2u = 5 €, 4u = 8 €, 24u = 10 €
Elektrische fiets
2u = 10 €, 4u = 16 €, 24u = 20 €
Kinderfiets
2u = 4 €, 4u = 6 €, 24u = 8 €

PRAKTISCHE INFO

Moerassen van Harchies
Parking: Chaussée Brunehault
7322 Bernissart

Gratis toegang elke weekdag van
zonsopgang tot zonsondergang

https://crieharchies.natagora.be

Park & museum van het Kasteel
van Boussu
Rue du Moulin, 43
7300 Boussu

+32 (0) 475 84 40 07
+32 (0) 65 77 82 65

info@chateaudeboussu.be
www.chateaudeboussu.be

Open van 1 maart tot 31 oktober,
van donderdag tot zondag, van
13:30 uur tot 17:30 uur.
Tarief : 3€

https://crieharchies.natagora.be/

