
Mons wordt zowel gekenmerkt door haar roots 
in het verleden als door haar moderniteit. Haar 
architectonisch erfgoed en oude straatjes geven 
haar de charme van historische steden. De stad is 
ook een dynamische stad met volop mogelijkheden 
om te feesten... Laat u meeslepen in de Stad van 
Doudou!
Al wandelend of fietsend ontdekt u prachtige 
kastelen, zoals het majestueuze kasteel van Beloeil, 
maar ook prachtige natuurgebieden, zoals een 
moeras waar veel vogels nestelen, een natuurpark, 
enz. U bereikt de Schelde en wordt ondergedompeld 
in de wereld van de schippers en de kanalen.

78 km 39 km 17,9 kmLicht Licht Licht
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7u + bezoeken
Terug met de trein

3u + bezoeken
Terug met de trein

2u + bezoeken

Van Mons naar Binche, deze 39 km per fiets nemen u 
mee op een ontdekkingsreis: het Canal du Centre, de 
mijnstad Bois-du-Luc en tenslotte de Cité du Gille! 

Deze tocht, ontworpen door ProVélo en het Maison 
des Cyclistes de Mons, verbindt de Grote Markt 
van Mons met SILEX’S, het interpretatiecentrum 
van de archeologische site van de neolithische 
mijnen van Spiennes, geklasseerd door de UNESCO. 
Het hoogtepunt van deze uitzonderlijke site is 
de afdaling in een mijn (alleen na voorafgaande 
reservering op +32 65 33 55 80).
De heenreis tussen Mons en SILEX’S is zo direct 
mogelijk; de terugreis voert via een kleine omweg 
door de minder drukke dorpen in de onmiddellijke 
omgeving van Mons.

MONS - BINCHE: DE UNESCO-ROUTE OP DE FIETS SILEX’S  
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De fiets is een prachtige machine om terug te gaan 
in de tijd! We zijn ver verwijderd van de stereotypen 
van de Borinage: de stad Mons is sterk veranderd 
en dat is te zien aan haar stedenbouwkundige 
opzet en haar overvloed aan musea. Vanaf de Grote 
Markt bereiken we met een paar pedaalslagen 
het belfort en het Mundaneum per fiets. Laten 
we onze ontdekking van het erfgoed van de stad 
voortzetten door langs de RAVeL naar de Grand-
Hornu te fietsen, die opzettelijk van de wereld is 
afgesloten. Alles is doordacht en ontworpen voor 
productiviteit. We voelen de historische betekenis 
van deze plaatsen, alsof de fiets ons in staat stelt 
ons onder te dompelen, de tijd te nemen om ze te 
observeren en te voelen.... 

27 km 48,9 kmLicht Licht

DE UNESCO ROUTE
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Ontdek Mons-Borinage en de plaatsen die Van Gogh 
bezocht tijdens zijn verblijf in de streek.
In deze periode stapte hij over van een loopbaan als 
predikant naar die van kunstenaar. Hij ontwikkelde 
een voorkeur voor motieven uit het dagelijkse leven 
van boeren en arbeiders. Van Cuesmes tot Flénu, via 
Frameries, de Grand Hornu en tenslotte Colfontaine, 
ontdek de verschillende plaatsen waar Vincent Van 
Gogh woonde en werkte in de Borinage.

DE VAN GOGH-ROUTE 
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