
GEVORDERD NIVEAU 3 |  AFSTAND 22KM

ONTDEK HET
UNESCO ERFGOED



VERTREKPUNT

BESCHRIJVING

VisitMons
Grand Place 27 
7000 Bergen

Henegouwen, de Belgische provincie
waarvan Bergen de hoofdplaats is, bezit het
nationale record voor door UNESCO erkend
erfgoed met 20 geklasseerde sites,
gebouwen of evenementen. Op zo’n klein
gebied is dit echt uitzonderlijk ...
Uw tocht begint in het hartje van de
stadskern van Doudou. De rituele Ducasse,
waaraan het museum van de Doudou
gewijd is, wordt door UNESCO erkend als een
van de meesterwerken van het mondelinge
en immateriële erfgoed van de mensheid.
Zet uw tocht voort naar het enige barokke
belfort van België dat u vanaf uw
vertrekpunt hebt kunnen zien. Deze werd in
1999 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO samen met andere belforten in
Vlaanderen en Wallonië. Vergeet niet om
een omweg te maken naar de rue de Nimy

waar het Mundaneum is gevestigd,
bijgenaamd «de papieren Google », een
archiefcentrum en een plaats voor tijdelijke
tentoonstellingen die sinds 2013 is erkend
door UNESCO.
Blijf de knooppunten volgen en u ziet de
slakkenberg van Héribus: overblijfsel van
het verleden van de Borinage, het biedt een
onvergelijkbaar uitzicht vanaf de top:
belfort en Sint-Waltrudiskerk, nabijgelegen
slakkenbergen, Mont Panisel, ...
Eindig uw lus met een stop bij Silex’s, een
archeologische site in Spiennes die wordt
beschouwd als een van de oudste en
grootste centra voor de ontginning van
silex in Europa en die sinds 2000 is erkend
door UNESCO. Profiteer van uw bezoek om
af te dalen in de mijnen!
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PARTNERS

PRAKTISCHE INFO

FIETSVERHUURPUNTEN & CONTACT

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

Museum van de Doudou
Jardin du Mayeur - 7000 Mons

+32 (0) 65 40 53 18

Open van dinsdag tot zondag
van 10 tot 18 uur

visitMons
Grand-Place, 27
7000 Bergen

 +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 €

Belfort
Rampe du Château 7000 Mons

+32 (0) 65 40 52 99

Open van dinsdag tot zondag
van 10 tot 18 uur

Mundaneum
Rue de Nimy 76 - 7000 Mons

+32 (0) 65 31 53 43

Open woensdag t/m vrijdag
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur
en in het weekend van 11.00 tot
18.00 uur

Silex's
Rue du Point du Jour 300
7032 Spiennes

In het seizoen: april t/m
november, dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 16.00 uur.
Oppervlaktebezoek: € 6 / € 4
Afdaling in de mijnen enkel
mogelijk op reservatie via +32
(0) 65 40 53 48 of bij visitMons


