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BEZIENSWAARDIGHEDEN IN DE BUURT

DE EAU D’HEURE

● Blijf op de wegen en paden.

FOTOGRAFIEMUSEUM (MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE)

De rivier ontspringt in het bos van Cerfontaine. Na een parcours van
bijna 48 km, met een hoogteverschil van 200 m door bossen, rotsen en
dorpen te hebben afgelegd, mondt de Eau d’Heure uit in de Samber in
Marchienne-au-Pont, een deelgemeente van Charleroi.

● Tenzij daar speciaal toestemming voor werd gegeven, is het
gebruik van gemotoriseerde voertuigen verboden op bospaden,
wandelwegen, RAVel-routes en steenbergen.

Dankzij de aanleg in de jaren ‘70 van stuwdammen in het stroomverloop
van de Eau d’Heure bleven de rivier de Samber en het kanaal CharleroiBrussel bevaarbaar. De stuwmeren vormen het grootste kunstmatige
merengebied van België en zijn vandaag de dag uitgegroeid tot een
trekpleister voor toeristen en een populaire plek voor vrijetijdsbesteding.

● P
 luk geen planten of bloemen. Steek geen planten of bloemen uit.
Bescherm de flora, fauna en de omgeving, neem uw afval mee.

Het fotografiemuseum is gehuisvest in een voormalig karmelietenklooster
dat is opgetrokken in neogotische stijl. Het is het grootste museum in
Europa gewijd aan deze kunstvorm; van de uitvinding van de fotografie
tot de nieuwste moderne technologieën en werkwijzen. Achter het
museum, dat is omringd door hoge muren met daarop reproducties van
beroemde werken, ligt een park van circa 8500 m2 waarin je heerlijk kunt
wandelen. In het park staan twee beuken en een plataan die voorkomen
op de lijst van meest opvallende bomen van Wallonië.
Av. P. Pastur, 11- 6032 Mont-sur-Marchienne
Tél. +32 (0)71 43 58 10 - www.museephoto.be

De naam zou afstammen van het pre-Keltische woord ‘aar’, dat
‘stromend water’ betekent en dat later veranderde in ‘Eure’. Echter,
volgens J.-J. Jespers, zou de naam afstammen van het Keltische woord
‘idhara’, wat ‘heldere waterloop’ betekent en dat later veranderde in
‘Heure’. De volkslegendes willen dan weer dat de Eau d’Heure zijn naam
dankt aan het feit dat de rivier in één uur (heure) tijd buiten zijn oevers
kan treden.
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● Respecteer de rust en de natuur.

● Houd uw hond(en) aan de lijn.
● In beken leven planten en dieren, ga daar met respect mee om.

BEREIKBAARHEID EN OPENBAAR VERVOER
Vertrekpunt van station Charleroi Sud
Lijn 173
(Charleroi—Fontaine-l’Evêque—Piéton)
n Bushalte rue Ramboux (200 m van het startpunt van de wandeling)
www.infotec.be
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IN HET
NATUURGEBIED
BRUN CHÊNE

DE TWEE KASTEELTORENS (LES DEUX TOURS DU CHÂTEAU)

Tussen roche en Eure
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De Eau d’Heure
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150 m
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Tijdens de 2 helft van het Carboon (circa 350 miljoen jaar geleden)
werden er in het gebied Entre-Sambre-et-Meuse grote hoeveelheden
ijzer, zandsteen, leisteen en kalk afgezet. In de 19e eeuw wemelde
het hier dan ook van de hoogovens, ijzersmelterijen, walserijen etc.
De aandrijving werd verzorgd door de talloze watermolens in de snelle
en regelmatige waterloop van de Eau d’Heure. Vandaag de dag is daar
nog slechts één van overgebleven: het gebouw staat aan het eind van
een kiezelweg rechts aan het einde van de Rue de la Montagne en doet
nu dienst als dubbel woonhuis. De molen stond bekend als ‘Moulin au
Noir’ en produceerde tot 1900 grafiet, wat de verwijzing in de naam naar
‘zwart’ (noir) verklaart.

120 m
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Source : Division Accueil et Développement Touristique - Top10Vector (©I.G.H.)
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Moeilijkheidsgraad :
gemiddeld/gemakkelijk
Wandeling 3,6 km
Uitbreiding 0,9 km
Wandeling 2 uur
Uitbreiding 45 min.
Niet geschikt voor
mindervaliden

HET KLEINE BOS (LE P’TIT BOIS)
0m

0,50 km

1 km

1,50 km

2 km

2,50 km

3 km

3,61 km

Natuurgebied Brun Chêne
17

18

19

20

16

118 m
115 m
112 m

0m

150 m

300 m

450 m

600 m

750 m

900 m

Dit kleine park, op enkele minuten afstand van het centrum, maakte
deel uit van het voormalige domein van het kasteel Soupart, dat in 1970
werd gesloopt. Enkele overblijfselen van het kasteel zijn nog zichtbaar,
in het bijzonder de enorme haag van eeuwenoude haagbeuken. De
plek is uitgegroeid tot een geliefde plek om te wandelen en biedt
een gevarieerde flora en fauna. Op sommige plaatsen hebt u zicht op
Charleroi en de industrieterreinen van Marchienne/Marcinelle met
daarachter een uitzicht met onverwachte landelijke accenten. Bron:
https://www.charleroi-decouverte.be
Source : https://www.charleroi-decouverte.be
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Wandeling geregistreerd onder nummer
CHA06 en CHA07
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Als u fouten in de bewegwijzering tegenkomt of
suggesties voor verbetering hebt, neem dan contact met
ons op !
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De twee torens zijn aan de sloophamer ontsnapt en vormen de unieke
restanten van een kasteelhoeve die waarschijnlijk uit de 16e eeuw stamt.
De rest van de hoeve is in de jaren ‘50 gesloopt om plaats te maken voor
een nieuwe woonwijk in het centrum van Mont-sur-Marchienne. De
torens werden in 1989 als historisch monument geclassificeerd en zijn
zichtbaar vanuit de Rue de l’Industrie en de Rue du Château in Mont-surMarchienne.
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DE MOULIN AU NOIR
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WANDELINGEN

Fotografiemuseum
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STIJGINGSCURVE
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MONT-SUR-MARCHIENNE
MONTIGNY-LE-TILLEUL
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CHARLEROI
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WANDELING
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EN EURE
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WANDELINGEN IN HET LAND VAN
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LANGS HET PARCOURS

N° Reconnaissance

D 20 01

WANDELROUTE
Startpunt : Onder de viaduct van de R3 (rue Pont-à-Nôle, 143)
GPS : N 50° 38’ 33’’ E 4° 38’ 91’’
Gratis parkeren.
Beschrijving ondergrond: Bospaden en geasfalteerde wegen.
Bewegwijzering: 1 à 15

16 à 20

Korte wandeling tussen Roche en Eure
1 Het startpunt ligt onder de viaduct van de R3. Aan het begin van
de 20e eeuw stonden hier een molen en een ijzergieterij, waarvan nu
alleen nog de waterloop zichtbaar is. Steek de spoorwegovergang
over en neem het pad links langs de Eau d’Heure.
2 Het pad loopt tussen de rivier en een voormalige kuiperij; een stille
getuige van een rijk industrieel verleden.
3 Richting de stuw wordt het pad breder en u loopt door een bosrijk
deel met inheemse bomen en planten: liguster, wilde kardinaalsmuts,
gewone esdoorn en Noorse esdoorn.
4 Loop door tot aan de nieuwe stuw die in 1982 werd gebouwd. Het
betreft een automatische stuw voor een constant waterniveau: om
het niveau van het bovenstroomse deel te reguleren, wordt de stuw,
bij een laag waterniveau gesloten. Bij een hoge waterstand, opent
de stuw en kan het water vrij doorstromen. Aan de linkerkant, dit is
de kant waar u zich bevindt, ziet u een vistrap. Vervolg uw wandeling
over het schaduwrijke ‘sentier des pêcheurs’ ofwel ‘visserspad’. Het
smalle pad is omzoomd door plant- en boomsoorten die zich thuis
voelen langs de waterkant, zoals de els, de iep, de kleine esdoorn, de
moerasspirea, de vingerhelmbloem etc.
5 Het pad loopt omhoog en bovenaan verheft zich een imposante
kalkrotsformatie die 350 miljoen jaar geleden, tijdens het Carboon is
ontstaan, in de periode dat dit gebied nog zee was. De rivier slingert
aan de andere kant tussen de rotsen en het talud van het spoor.
6 Aan het einde van het pad hebt u een ruim uitzicht over het
landschap. Loop rechtsaf de asfaltweg op en neem vervolgens de
1e weg links (Rue du Moulin). Voor u ziet u het huis van de dichter Jules
Sottiaux (1862-1953) die lofdichten op het industriële leven in Wallonië
schreef. De weilanden aan weerszijden liggen in het stroomdal van
de Eau d’Heure. Bij de T-splitsing met de Rue de la Montagne staan
3 oude boerderijen uit de 18e eeuw. Neem het kiezelpad links dat langs
de Moulin au Noir, en als veldweg verder door de weilanden loopt.

Pilosella officinarum

Icarusblauwtje (Vrouwtje)

Het witte gebouw rechts deed tot 1900 dienst als ‘moulin au noir’
ofwel ertsmolen (in de regio werd looderts gewonnen). De uitgestrekte
weilanden bieden een mooi uitzicht over het stroomdal van de rivier. In
de verte links ziet u een kalkrotsformatie waardoor het water zich in de
loop van de tijd een weg heeft gebaand.
8 Iets verderop ligt een stenen bruggetje, blijf daar even op staan.
Aan de rechterkant volgt de Eau d’Heure zijn natuurlijke waterloop. Het
rivierwater schuurt de grond in de buitenbocht uit (hier nestelt soms
de ijsvogel) en zet materiaal af in de binnenbocht. Aan de linkerkant
werd de waterloop aangepast voor de aanleg van de spoorlijn tussen
Charleroi en Couvin voor het transport, tot begin 20e eeuw, van ijzererts
voor de staalindustrie. Via het landweggetje steekt u het spoor over
(kijk goed uit). Achter het voormalige spoorwachtershuis (links) hebt u
een weids uitzicht over het ongerepte stroomdal van de Eau d’Heure.
U bevindt zich nu in de villawijk Gadin die na de 2e wereldoorlog werd
gebouwd.
9 Als u bij het kruispunt met de Rue G. Dewandre bent gekomen,
ontwaart u rechts een aantal kunstwerken van de lokale beeldhouwer
Charles Delporte, broer van de dichter Jacques Viesville en de zanger
Paul Louka. Ga rechtdoor op de Rue du Gallois. Aan uw linkerhand
passeert u de Rue de la Résistance en iets verderop, aan de rechterkant
de Rue Alphonse Heureux.
10 Vlak voor de bocht ziet u aan de linkerkant het zogeheten ‘Galloy’huis, dat ruim 500 jaar geleden niet meer dan een soort plaggenhut
was. Het huis was eigendom van Jacques Galloy die ook zijn naam aan
de straat gaf. Op de bovendorpel is het jaar 1730 zichtbaar. De initialen
NDAL verwijzen naar Notre-Dame de Lourdes, de andere initialen zijn
ongetwijfeld die van de voormalige eigenaren. Loop door tot aan het
volgende kruispunt en sla linksaf de Rue des Haies Germaines in.
11 Na ongeveer 250 meter neemt u het dalende pad richting huisnummer
4. Dit is het huis waarin Jacques Germain woonde, de landeigenaar
waaraan de straat zijn naam dankt. Iets verder aan de rechterkant
ontwaart u de resten van een voormalige openbare waterput. Het pad
blijft dalen en aan de linkerkant ziet u een oud huis met de naam ‘Les
Cailloutis’ en de inscriptie 1743.
7

Rugstreeppad Epidalea calamita en
Fraaie schijnboktor oedemera nobilis
vroedmeesterpad Alytes obstetricans op een fijnstraal

Het smalle pad loopt rechts van dit huis verder. Over het veld hebt
u een fantastisch uitzicht over het stroomdal van de Eau d’Heure. Op
de achtergrond ligt de beboste strook Haute Marlagne, stille getuige
van de krachten waarmee het landschap, zo’n 290 miljoen jaar geleden,
werd geplooid. Op de helling ligt het dorp Montigny-le-Tilleul met zijn
watertoren. Het pad waarop u loopt, de voormalige ‘chemin du moulin’
ofwel ‘molenweg’, daalt snel af door een bosrijke omgeving. De weg
leidde destijds naar de Moulin à Cailloux, dat nu privébezit is en zich
aan de andere kant van de huidige spoorlijn bevindt.
13 De kronkelende heg van haagbeuk diende destijds als natuurlijke
afrastering voor het vee. Kijk tussen de bomen door en laat uw blik
zweven over de drassige weilanden in de vallei waar de Eau d’Heure, vóór
de aanleg van de spoorlijn, vrij doorheen kon stromen. Even verderop
ontwaart u rechts een rotshelling van de voormalige steengroeve
Haies Germaines, een privébezit omzoomd door berken, kersenbomen,
meidoorn etc. Het pad blijft dalen tot u bij een afgezonderd huisje (links)
komt. Sla daar rechts af en volg het pad dat parallel aan de spoorlijn
loopt.
14 De spoorstaven her en der in de grond tonen aan dat dit pad destijds
werd gebruikt voor het transport van en naar de Haies Germainessteengroeve. Aan de rechterkant kunt u tussen de varens een
interessante karstvorm waarnemen: het kalksteen is in de loop van de
tijd opgelost door de zuren in het water.
15 Het pad komt uit op een plein. Recht voor u, rechts van de
spoorwegovergang, bevond zich het station Montigny-le-tilleul, dat
in 1983 werd gesloopt. Aan de andere kant van de spoorlijn ziet u een
fabriek waar vroeger tegels van kalkzandsteen werden gemaakt. Het
pand huisvest nu meerdere kleine ondernemingen. De waterpomp
van het waterbedrijf SWDE, rechts van u, pompt het water direct in
het ondergronds waterbekken (en niet in de ondergelopen afgraving
erachter, dit is eveneens privébezit). U bent terug op het startpunt
onder de viaduct.
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Spoorlijn (Charleroi-Couvin) langs de Eau d’Heure

Uitbreiding van de wandeling door het natuurgebied
Brun Chêne
Loop naar het einde van het talud onder de R3. Daal de treden af en
ga naar rechts richting het natuurgebied. Aan de andere kant van het
talud links, ziet u een aantal kalkovens die rond 1930 werden gebouwd.
Verderop komt u nog meer en vele malen grotere kalkovens tegen.
17 Om aan de toenemende vraag naar kalk te kunnen voldoen, werd
dit indrukwekkende geheel van 8 ovens gebouwd. De ovens bleven tot
omstreeks 1970 in gebruik. Het is verboden het bouwwerk te betreden
of te beklimmen! Loop verder richting de ondiepe poel die in de winter
onder water staat (volg dan het hoger gelegen pad). Het water in de poel
warmt aan het begin van de lente snel op en vormt daarmee de ideale
omgeving voor de hier levende rugstreeppad om zich voort te planten.
18 Loop door naar het volgende bord met extra informatie. U vindt hier
ook een aanvulling op deze wandeling die u door het noordelijke deel
van het natuurgebied leidt. Ga vanaf hier naar rechts en loop richting
het met riet begroeide gebied. Het eerste, met stenen bedekte deel
wordt vrijgehouden van begroeiing om de biodiversiteit te bevorderen
(opvang blauwvleugelsprinkhaan, jachtgebied van de libelle en de
rugstreeppad).
19 Het pad dat het rietveld doorkruist kan hier en daar onder water
staan. Dit deel is volledig gekoloniseerd door riet dat met zijn lange
wortelstokken profiteert van het grondwater dat vanaf de voet van
de kalkrotsen even verderop stroomt. De kleine karekiet en de bonte
vliegenvanger bouwen hier ieder jaar hun nest.
20 Verderop ziet u een grote, steile rotspartij. De hoge kalkstenen
rotsen bevinden zich in een bijna verticale positie, wat aangeeft met
hoeveel kracht, tijdens het Carboon circa 350 miljoen jaar geleden, de
lagen kalksteen werden opgetild en afgezet op de bodem van de toen
nog tropische zee! Aan de voet van de steile rotsen, tussen de stenen
leeft een andere voor het natuurgebied kenmerkende diersoort, de
kettingpad (of vroedmeesterpad) die in zomernachten zijn bijzondere
fluitzang laat horen. Vervolg uw weg rechts over het talud om terug te
keren naar de treden onder de R3.
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Oude kalkovens Fauconnier

DE MENING
VAN DE
WANDELAAR
Een mooie wandeling die je
meeneemt naar een bewogen
geologisch verleden, over de
bosrijke oevers van de Eau
d’Heure, door een rustgevend
coulisselandschap, over een
verrassende
heuvel
van
kalksteen
en
langs
de
voormalige groeve.

DIENST VOOR TOERISME
VAN CHARLEROI
Place Charles II, 20
6000 Charleroi
Tél.: +32(0)71 86 14 14

www.charleroi.be/decouvrir/
tourisme
www.cm-tourisme.be
maison.tourisme@charleroi.be

Twee routes in één die zich
als één of als twee aparte
wandelingen laten ontdekken
tussen Mont-sur-Marchienne
en Montigny-le-Tilleul.
Een wandeling van bijna
4 kilometer en een uitbreiding
van net geen kilometer door
het natuurgebied.
De wandeling begint op een
smal pad langs de rivier dat
uitkomt in een open landschap
met weidse velden die je bij de
Eau d’Heure brengen. Na het
oversteken van de spoorlijn
voert de wandeling je door
een lommerrijke villawijk om
vervolgens opnieuw af te dalen
in de vallei over een bospad dat
langs een voormalige groeve
loopt. Tijdens het tweede
deel van de wandeling in het
natuurgebied
Brun
Chêne
kun je kennismaken met een
uitzonderlijk diverse fauna en
flora.

Deze
wandeling
werd
mogelijk gemaakt dankzij
een idee van Christophe
Janssens. Deze folder is
daarom aan hem opgedragen.
Ontwerp en uitvoering : Dienst voor
Toerisme van Charleroi, 2021.
Foto’s : Jean-Pierre Coqlet.
Tekst wandelroute : Èveline Kievits
Verantwoordelijk uitgever : Lahssen
Mazouz, Directeur-generaal van de
stad Charleroi

