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SAMEN MET EEN GIDS...
Indien u meer wenst te weten te komen over het bois du Prince 
(Prinsbos), kunt u zich inschrijven voor de begeleide wandelingen die 
het hele jaar door georganiseerd worden door het Huis van Toerisme 
van het Land van Charleroi. De gidsen bieden u verschillende 
thema’s aan die u kunnen interesseren : de geschiedenis van de 
Tempelierssite, de beken van het bos, paddestoelen, honingbloemen 
en zo veel meer.

NIET TE MISSEN VLAKBIJ
DE WANDELING VAN FONTAINE-QUI-BOUT IN MARCINELLE
Deze wandeling begint op dezelfde plaats en wordt aangegeven met 
groene rechthoeken. Door de twee parcoursen te combineren, krijgt 
u een leuke wandeling van 8 km die ongeveer twee en een half uur 
zal duren.

WANDELING “TUSSEN IJZER, STEENKOOL EN WATER : TERRILS”
Op deze bewegwijzerde luswandeling van 4,9 km ontdekt u vier terrils 
uit Marchienne-au-Pont en Dampremy : de Bayemont, de Saint-
Charles en de Saint-Théodore Ancien en Nouveau. Uw beloning : een 
verbazingwekkende biodiversiteit en een buitengewoon panorama op 
de ijzer- en staalfabrieken van de Porte-Ouest. Enkel de beklimming 
van de terril Saint-Théodore is wat lastiger maar als u af en toe een 
adempauze neemt, is ze zeker te doen.

GR-LUS - 8,9 KM
In de Topogids van de luswandelingen van Henegouwen staat een 
24 km lange wandeling tussen het Bois du Cazier en het Prinsbos 
in de bossen van Jamioulx en Ham-sur-Heure. Er is ter hoogte van 
Marcinelle Bruyère een binnenweg waardoor u uw wandeling kunt 
inkorten tot 8,9 km en op het grondgebied van Charleroi kunt blijven. 
www.grsentiers.org

HET BOIS DU CAZIER 
Deze vroegere kolenmijn en haar mijnschachttorens zijn door de 
UNESCO erkend als Werelderfgoed. Dankzij een uitkijkpost op de top 
van de terril kunt u het volledige gebied in 360° overschouwen. Het 
Bois du Cazier huisvest ook het Museum van de Industrie en het 
Glasmuseum. www.leboisducazier.be 
Rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle - Tél. : +32(0)71 88 08 56

TE ONTDEKKEN LANGS HET PARCOURS
DE “GROTTE DES SARRASINS” (SARACENENGROT)

De Saracenengrot ligt langs de chemin des Templiers. Ten tijde van 
de kruistochten reisden de Tempeliers samen met Moren, soldaten 
afkomstig uit Noord-Afrika, ook Saracenen genoemd. Hun taankleur 
deed denken aan boekweit (de Nederlandse vertaling van sarrasin), 
een plant die in Europa geteeld werd. 

Volgens sommige, mondeling overgedragen bronnen zou de 
naam Saracenen in onze streek ook slaan op Nutons, vriendelijke 
kaboutertjes die in de grotten wonen en zich slechts heel af en toe 
vertonen aan de mensen uit de streek. 

Vorige generaties vertelden dat als men‘s avonds bij hun 
huis vuile was ging afzetten of oude schoenen, men ze de 
volgende ochtend op dezelfde plaats kon gaan ophalen, 
gewassen of perfect hersteld

De plaats bestaat in werkelijkheid uit vier grotten met aparte 
ingangen die door het water in de kalksteen uitgehold werden. 
Tijdens opgravingen in een van de grotten werd er een menselijk 
skelet ontdekt uit het late ijstijdperk (ongeveer 11.000 jaar geleden) 
maar ook verschillende voorwerpen in been en vuursteen. In deze 
grotten werden ook tanden en beenderen van mythische dieren uit 
de ijstijd gevonden, zoals de holenbeer, de mammoet, de neushoorn 
en het rendier. 

Midden in een heel stedelijke regio vormen deze grotten nu een heel 
belangrijke schuilplaats voor vleermuizen. De plaats vormt zo een 
ideale plek voor de overwintering van de grote hoefijzerneus, een van 
de meest bedreigde soorten in Wallonië. De grotten worden vandaag 
heel aandachtig in de gaten gehouden door wetenschappers.

DE “SITE DES TEMPLIERS”

Op een rotsachtige uitloper staan de ruïnes van het Tempelierskasteel. 
Enkele trappen leiden naar een oude kelder, die nu open en bloot 
ligt. Aan het einde ervan is een mysterieuze verzakking te zien. De 
onrustwekkende leegte roept u. Uit de diepte lijkt een koude tocht 
naar boven te komen. De put was ooit 7 meter diep. 

In de 19de eeuw kwamen arbeiders uit de streek, die 
oude bewoners van de plaats hadden horen praten over 
een fabelachtige schat die op de bodem van de put zou 
liggen, met schoppen en houwelen de aarde uitgraven. 
Hun hoop groeide zienderogen. Het blijkt dat sommigen 
een hoek zagen van de koffer waar ze zo naar verlangden. 
Op het ogenblik dat de arbeiders de kostbare schat gingen 
bereiken, steeg er met zo’n hels lawaai een duivels geluid 
op uit de schoot der aarde dat ze allemaal verschrikt 
wegliepen. Later beweerden ze gezien te hebben dat de 
bodem onder een donderend geraas openscheurde, dat de 
stenen in een mysterieuze afgrond rolden en dat de koffer 
in de diepte verdween.

Opgravingen hebben aangetoond dat er tegen het einde van de 
10de eeuw op die plaats een woning, een Romaanse kapel, een werk-
plaats voor het bewerken van ijzer, een ommuurd erf, een moestuin, 
een hoenderhof en een viskweekvijver aanwezig waren. Een door 
erosie gevormde holte, “de mysterieuze verzakking”, deed dienst als 
ijskelder. Dit geheel lijkt tot het begin van de 13de eeuw in gebruik te 
zijn geweest. Daarna brandde de plaats volledig af.

Maar wat is dan die vreemde band met de Tempeliers ?
De Tempelorde zag in onze streken slechts het daglicht in de 
13de eeuw, nadat de kruisvaarders zich teruggetrokken hadden in 
Europa. Op deze plaats zouden er zich dan ook geen Tempeliers 
gevestigd hebben. Maar ongetwijfeld zijn ze er voorbijgekomen en 
hebben ze er halt gehouden, daar er in 1207 een commanderij van 
Tempeliers opgericht werd in Bertransart (Gerpinnes). De chemin du 
Try d’Haies was destijds een belangrijke noord-zuidas. De Tempeliers 
maakten vaak gebruik van deze weg, waardoor deze de naam “chemin 
des Templiers” (Tempeliersweg) kreeg. Deze weg verloor pas aan 
belang bij de aanleg van de route de Philippeville in de 18de eeuw. 

TOEGANG MET HET OPENBAAR VERVOER
Vertrek van de bussen aan het station van Charleroi Sud

Ligne 21 
(Charleroi Marcinelle Hublinbu) 

  n halte avenue des Chênes  
(1 keer per uur, op zaterdag om de 2 uur)
www.infotec.be

VAN DE BUSHALTE NAAR HET VERTREKPUNT

DE WANDELCODE
  Verlaat de wegen en paden niet.
  Behalve indien ze een speciale toelating hebben, mogen er geen 

motorvoertuigen op de boswegen, de RAVeL of de terrils rijden.
  Heb eerbied voor de rust in het bos. 
  Bescherm de fauna, flora en het milieu, neem afval mee.
 Houd uw hond aan de leiband.
 Beken zijn ook levende milieus, respecteer ze.
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Site van het Bois du Cazier
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1  Een pijl die op het vertrekbord op enkele passen van het paviljoen 
bevestigd is, toont welke richting u moet volgen. U gaat een bospad 
van meer dan een kilometer lang nemen tussen eeuwenoude beuken 
en eiken. Nadat u een bosje gewone sparren aan uw linkerkant 
voorbijgestapt bent, gaat de weg rechtdoor en versmalt hij.

2  Draai aan een omheind perceel met douglassparren linksaf. Hun 
naalden ruiken heerlijk. Op de grond zult u een dun laagje zand zien 
liggen dat hier ongeveer 50 miljoen jaar geleden, na het verdwijnen 
van de dinosaurussen, achtergelaten werd door een ondiepe zee. 
Heide en blauwe bosbes gedijen hier dankzij dit zand. Profiteer van de 
rust van het bos om eens te proberen de verschillende gezangen van 
vogels te herkennen.

3  Het pad slingert naar beneden naar de site van Borgnery. U 
wandelt nu op een kalkmassief dat ruim 300 miljoen jaar geleden, 
vóór de komst van de dinosaurussen, door de Faille du Midi uit de 
diepten der aarde meegevoerd werd. Deze gewijzigde onderlaag 
kenmerkt zich door de aanwezigheid van een aparte flora zoals het 
bosbingelkruid.

4  U komt nu aan de steengroeve van Borgnery. De sporen van deze 
oude, bescheiden kalksteenontginning kunnen nog vaag achter de 
bomenrij onderscheiden worden. Dezelfde rots werd gedolven in de 
grote Solvaygroeve in Couillet en werd gebruikt voor de aanmaak van 
natriumhydroxide. Een groot wit kruis herinnert eraan dat hier in 1942 
en 1943 door de nazi’s 240 verzetsstrijders gefusilleerd werden. De 
terechtgestelden werden nadien begraven in het gehucht Diarbois, 
vlak bij de luchthaven van Charleroi, waar een monument hen eer 
betuigt. 

5  Sla tweemaal linksaf om zo aan de chemin des Templiers te 
komen, die langs de beek “ruisseau du Fond des Haies” loopt. De bron 
van deze kleine waterloop ligt nabij Nalinnes-Bultia. Ze vloeit onder 
aan de steengroeve samen met de beek “ruisseau de la Ferrée”. Spits 
uw oren eens terwijl u verder wandelt : u zult de beek nagenoeg niet 
horen ruisen omdat ze voornamelijk ondergronds loopt. Ze is stroom-
opwaarts onder de grond verdwenen in een chantoir of verdwijngat 
dat door het water in de kalksteen gegraven werd. Verder stroomaf-
waarts zult u ze opnieuw aan de oppervlakte horen opborrelen. Het is 
een zeldzaam en opmerkelijk verschijnsel in het Land van Charleroi. 
Deze plaats wordt aangegeven door een bord “résurgence du ruis-
seau” (beek die weer aan de oppervlakte komt).

6  Enkele tientallen meter verderop duidt een ander bord de “grotte 
des Sarrasins” (Saracenengrot) aan. Zie rubriek “Te ontdekken langs 
het parcours”. 

TIP VAN DE 
TREKTOCHTER
Ver weg van de drukte van de 
stad voert deze wandeling u 
naar de rust van het bos, waar 
u enkel nog het gezang van de 
vogels zult horen. De wandeling 
laat u de oude steengroeve van 
Borgnery ontdekken, brengt 
u langs de bruisende beek 
“ ruisseau du Fond des Haies”, 
de mysterieuze ruïnes van de 
Tempeliers en de angstwek-
kende Saracenengrot, waar 
vleermuizen en kaboutertjes 
in wonen. Het zal u niet verba-
zen af en toe een eekhoorntje 
of salamander te zien. In het 
najaar zal het Prinsbos u ver-
rassen door een verscheiden-
heid aan paddenstoelen.

 Vertrek : bord aan het kruispunt 
tussen de avenue de la Petite 
Suisse en de avenue des Muguets 
in 6001 Marcinelle.
Gratis parking.
 Wegbedekking : bospaden en 
asfaltwegen.

Bewegwijzering : 

Opmerking :
Let op, de paddenstoelen zijn 
niet de enige planten die giftig 
zijn. Sommige planten zoals de 
wilde hyacint of het pariskruid 
zijn giftig voor mens en huisdier.

7  Achter de brug slaat u rechtsaf om de idyllische meanders van 
de beek te volgen.

8  Wanneer u terug aan de kruising met de hoofdweg komt, slaat 
u rechtsaf maar mis het eerste pad, dat links van u begint, niet. Het 
klimt tot aan de zogenaamde “site des Templiers”. Een bord geeft aan 
welke weg u moet volgen om dit verborgen hoekje te vinden. Wees 
voorzichtig, want de toegang tot de vroegere gletsjer is niet beveiligd. 
Zie rubriek “Te ontdekken langs het parcours”. 

9  Het bewegwijzerd parcours daalt af naar de voet van de rots-
achtige uitloper, waar een nieuw bord aangeeft dat u zich in de buurt 
van een bospoel bevindt, waar u twee soorten watersalamanders, de 
vuursalamander en heel wat andere waterdieren kunt aantreffen. Aan 
de andere kant van de weg kunt u de damwanden van twee vroegere 
visvijvers onderscheiden die ooit door de bewoners van de zoge-
naamde “site des Templiers” aangelegd werden.

10  De bewegwijzering leidt u ter hoogte van het gehucht “Plage des 
Pauvres” langs de beek “ruisseau du Fond des Haies”. In het begin 
van de 20ste eeuw werd het Prinsbos en zijn omgeving aangelegd om 
de arbeidersbevolking die werkzaam was in de mijn-, staal- en che-
mische industrie een stukje groen aan te bieden. Sommige arbeiders 
hadden de middelen niet om met vakantie te gaan en kwamen tijdens 
hun zomervakantie massaal picknicken aan de oevers van deze beek, 
van waar de naam “Plage des Pauvres” (Armenstrand).

11  Voorbij de slagboom van het bospad stapt u tot aan het volgende 
kruispunt, waar u de linkerweg neemt. Daarna volgt u het pad dat 
schuin het bos in klimt. U stapt rechts voorbij de gebouwen van het 
Recreatiecentrum van Marcinelle. Stap langs de speeltuin en neem de 
avenue de la petite Suise links van u om terug aan het vertrekpunt van 
de wandeling te komen.

ONTDEK DEZE WANDELING 
MET BEHULP VAN DE DIGITALE 
TECHNOLOGIE 
Op de website www.pays 
d e c h a r l e r o i . b e  ( r u b r i e k 
“bewegen”)  kunt u twee 
interessante audiofragmenten 
over de Saracenengrotten 
e n  d e  T e m p e l i e r s s i t e 
downloaden maar ook een 
gestandaardiseerde topofiche 
met de kaart van de wandeling.
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Neem contact met ons op om een 
ontbrekende wegwijzer te melden  
of een verbetering voor te stellen !

Wandeling erkend onder het nr. CHA 01

DIENST VOOR TOERISME
VAN CHARLEROI
Place Charles II, 20 
6000 Charleroi
Tel : +32 (0)71 86 14 14
www. charleroi.be/découvrir/
tourisme
www.cm-tourisme.be
maison.tourisme@charleroi.be
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BESCHRIJVING VAN DE WANDELING

Ruig klokje “Opborrelend” water BosanemoonBois du Prince Dagkoekoeksbloem
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