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Wanneer u ter hoogte van wat een brandgang lijkt te zijn aan een
T-kruispunt komt, moet u rechts afslaan. Deze “brandgang” is in feite een
overblijfsel van de oude trambedding naar Jamioulx. Enkele meters verderop
komt u aan een Y-kruispunt. Blijf op het hoofdpad, dat naar links loopt.
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Nadat u voorbij een open plek links van u gestapt bent, komt u aan een
kruispunt met een brede bosweg. Ga linksaf en u komt aan het verlengde van
de avenue des Muguets, langswaar u terug aan het vertrekpunt aanbelandt.
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Wanneer u het pad volledig afgedaald bent, komt u opnieuw aan het
knooppunt van het 8-vormige parcours. Volg nu de bordjes “Retour” (Terug) en
neem het pad rechts nadat u de beek overgestoken bent. Ga vervolgens het
hoofdpad langs het gezondheidsparcours op.

Picknickplaats

d u Fo n d d

Onder aan de rue Alexandre duikt de wandeling opnieuw het bos in,
waar u onmiddellijk een Y-kruispunt tegenkomt en u het linkerpad moet nemen.
Enkele stappen verderop zult u onder aan de helling de vijvers van Fontainequi-Bout zien liggen. Zie rubriek “Te ontdekken langs het parcours”.
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Parking
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Als u fouten in de bewegwijzering
tegenkomt of suggesties voor
verbetering hebt, neem dan contact met
ons op !

5
N5

Ter hoogte van het zeshoekige bordje “La Fontaine-qui-Bout” komt u
aan het knooppunt van de 8-vormige wandeling. Volg de bordjes “Aller” (Heen)
en steek de beek over. Neem daarna het eerste pad rechts dat tussen twee
rijen bomen langs de weide loopt. Dit vormt een coulisselandschap. Hogerop,
aan uw linkerkant, kunt u een boomgaard en daarna een boerderij zien. Zie
rubriek “Te ontdekken langs het parcours” voor de biodiversiteit van de
coulisselandschappen en boomgaarden.
4
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Nadat u op uw stappen teruggekeerd bent, zult u de rijen bomen
geleidelijk aan dunner zien worden en de door de beek uitgeholde vallei kunnen
overschouwen. Haar lage waterdebiet maakt er een ideaal milieu van voor de
voortplanting van de vuursalamander. Deze vallei is net zoals het Prinsbos een
beschermd landschap (Monumenten en Landschappen). De omheining die u
ziet dient om te verhinderen dat de everzwijnen die langstrekken het naburige
weiland zouden beschadigen.
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Onder aan de helling maakt de weg een bocht naar links. Lager loopt de
beek Fontaine-qui-Bout. Kijk eens aandachtig naar het oppervlak van het water
links van het huis. U zult een klein geborrel opmerken waaraan de waterloop zijn
naam dankt. Zie rubriek “Te ontdekken langs het parcours” voor de biodiversiteit
van de beken.
2

Aan het einde van het pad gaat u links de rue de Nalinnes in en neemt u
de eerste straat links, de rue Alexandre, waar u huizen met een hedendaagse
en organische architectuurstijl kunt zien staan.
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Een pijl die op het vertrekbord op enkele passen van het paviljoen
bevestigd is, toont welke richting u moet volgen. U gaat het “bois du Prince”
(Prinsbos) in en laat het paviljoen links liggen alvorens de weg aan uw
rechterkant te nemen, die langs het gezondheidsparcours loopt. Zie rubriek “Te
ontdekken langs het parcours” voor de biodiversiteit van de wouden.
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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.
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BESCHRIJVING VAN DE WANDELING

Enkele tientallen meter achter
de parking openbaart zich een
heel ander Charleroi en komt u
eerst in een bosomgeving terecht en daarna in een plattelandsomgeving. De vallei van
de beek Fontaine-qui-Bout zal
u zeker en vast verleiden met
haar vele meanders. U stapt
voorbij een groot weiland met
een boomgaard en een authentiek coulisselandschap.
U kruist een boerderij en
wanneer u zich omdraait, geniet u van een ruim zicht op
het massief van het Prinsbos.
Wanneer u de rue Alexandre
afdaalt, krijgt u ongewone
huizen te zien met een hedendaagse en organische bouwstijl. Langs de visvijvers stapt u
terug het bos in.

DIENST VOOR TOERISME
VAN CHARLEROI

Place Charles II, 20
6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 86 14 14
www.charleroi.be/découvrir/
tourisme
www.cm-tourisme.be
maison.tourisme@charleroi.be

Boshyacint

Wandeling geregistreerd onder n° CHA 02
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Bois du Prince

Laatste opmerking :
Voorzichtig, 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.
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TE ONTDEKKENLANGS HET PARCOURS
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Deze wandeling begint op dezelfde plaats en wordt aangegeven met
rode rechthoeken. Door de twee parcoursen te combineren, krijgt u een
leuke wandeling van 8 km die ongeveer twee en een half uur zal duren.
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DE WANDELING VAN HET PRINSBOS IN MARCINELLE
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Buiten hun landschappelijk belang vormen de veelzijdige heggen
eveneens een schuilplaats voor een heleboel kleine zoogdieren,
insecten en vogels.
In de boomgaarden worden sommige harde boomsoorten die
uitgekozen werden voor hun productiviteit in ons klimaat vandaag
verwaarloosd, waardoor ze zouden kunnen verdwijnen. Ze vormen
nochtans een onschatbaar genetisch erfgoed, de vrucht van het werk
van generaties selecteurs. De oude bomen met holtes in huisvesten
de kleinste nachtroofvogel die in onze streken te vinden is: de
steenuil.
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DE BIODIVERSITEIT VAN DE HEGGEN EN BOOMGAARDEN
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Met de hengelsport die bij vijvers beoefend wordt, denken wij op
de eerste plaats aan vissen als we over vijverbewoners spreken.
De meest voorkomende zijn de voorn, de karper, de brasem en de
baars. Amfibieën, waaronder de salamander, blijven niet achter en
zijn even wijdverspreid. Maar wist u dat er in vijvers ook schelp- en
schaaldieren te vinden zijn? De parelmossel kan 20 cm groot en 20
jaar oud worden terwijl watervlooien schaaldieren zijn die tussen 1 en
5 mm groot worden.
Net zoals poelen zijn vijvers van levensbelang voor de ontwikkeling
van bepaalde insecten, die op hun beurt een deel van het dieet van
sommige vogels en vleermuizen vormen.
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1.

ue de la P
Aven
etite

Het is afhankelijk van het waterdebiet, de diepte, de elementen
waaruit de bedding bestaat, het zuurstofgehalte en vanzelfsprekend
de kwaliteit van het water welke diersoorten in de waterlopen
voorkomen. In wateromgevingen zijn soms heel verrassende
dierengemeenschappen terug te vinden. Wist u dat er in de beek
Fontaine-qui-Bout schaaldieren, vlokreeften, leefden? Het gaat om
zoetwatergarnalen die gemiddeld een centimeter groot werden.
Men vindt er ook een massa insectenlarven, waaronder
eendagsvliegen. Deze laatste zijn de oudste gevleugelde insecten uit
onze streek, die ongeveer 300 miljoen jaar geleden opgedoken zijn.
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DE BIODIVERSITEIT VAN DE VIJVERS

DE BIODIVERSITEIT VAN DE BEKEN

Hondsdraf

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.

Lijn 21
(Charleroi Marcinelle Hublinbu),
n Halte avenue des Chênes
(1 keer per uur, op zaterdag om de 2 uur).
www.infotec.be
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Aan het einde van de winter vormen de bloeiende bosanemonen
indrukwekkende witte tapijten die de komst van de wilde hyacint
aankondigen. Deze komen eind april uit, net voor de omgeving
verduisterd wordt door het dichte bladerdek van de beukenboom.
Hun groei- en voortplantingscyclus verloopt zo snel dankzij hun bol
waarin overvloedige reserves opgeslagen kunnen worden, net zoals
bij narcissen.
Wist u dat de kamperfoelie een slingerplant is die zijn gastheer altijd
in dezelfde richting omstrengelt?
Het boswetboek moedigt de landbouwers aan een aantal dode bomen
te laten liggen omdat deze plaats bieden aan een overvloed aan
insecten en spinnen die op het menu van gespecialiseerde vogels
staan. Deze bomen vormen ook schuilplaatsen voor amfibieën of
voortplantingsplaatsen voor grote insecten.

Ze kunnen verschillende jaren als larve op de bodem van waterlopen
leven. Eens uitgekomen, in de zomerperiode, voeden ze zich niet meer
en spenderen ze hun tijd enkel nog aan de voortplanting alvorens te
sterven, meestal binnen de 24 uur en hoogstens drie dagen later,
vanwaar de naam eendagsvlieg.
Waterlopen met een laag debiet, zoals de beek Fontaine-qui-Bout,
zijn uiterst geschikt voor de ontwikkeling van de larven van de
salamanders, maar er is meer water nodig om andere vissen zoals de
stekelbaars te laten overleven. Andere organismen zoals weekdieren
en wormen leven met z’n duizenden in onze beken.
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Als we volledig juist willen zijn, slaat de term woud op de grote
massieven in het zuiden van het land. Bij ons spreekt men eerder
over bossen. Misschien heeft u geluk en kunt u een zwarte specht
zien, het gezang van een fluiter horen of een eekhoorntje betrappen.
In het najaar zal het Prinsbos u verrassen door een verscheidenheid
aan paddenstoelen. In de winter treft men soms veren van houtduiven
aan, “geplukt” door migrerende roofvogels.

SAMEN MET EEN GIDS…

Départ des bus de la gare de Charleroi Sud
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DE BIODIVERSITEIT VAN DE WOUDEN

TOEGANG MET HET OPENBAAR VERVOER

BOIS DU PRINCE

Dit pad verbindt de terrils tussen Bernissart en Blégny-Mine! Het
nummer van dit pad ‘412’, aangegeven met rood-witte strepen, is een
verwijzing naar 4 december, de datum waarop de mijnwerkers de Heilige
Barbara vieren. www.grsentiers.org
www.cheminsdesterrils.com

WANDELING
VAN

FONTAINEQUI-BOUT

GPS-TOERISME : FIETSTOCHTENS
Indien u een draagbare GPS heeft, kunt u op de website www.
tourismegps.be vier omlopen van maximum 30 kilometer in het Land van
Charleroi downloaden, bereikbaar per fiets.
Nr. 13: Entre Pays de Geminiacum et chaussée romaine (Tussen Pays de
Geminiacum en de Romeinse heirbaan).
Nr. 14: Pont de Loup.
Nr. 15: Presles.
Nr. 16: De gueules noires en espaces verts (Van zwarte gaten naar
groene ruimtes).

HET BOIS DU CAZIER
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Avenue des Muguets

Centre de Loisirs

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.
rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle - Tel.: +32(0)71 88 08 56
www.leboisducazier.be
Site van het Bois du Cazier

Makkelijk
3,4 km
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Vliegenzwam

1u15

Verlaat de wegen en paden niet.

niet toegankelijk

Vijvers van Fontaine qui Bout
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Gewone dotterbloem

Houd
uw hond aan de leiband.

Beken
zijn ook levende milieus, respecteer ze.
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Heb
eerbied voor de rust in het bos.

Bescherm
de fauna, flora en het milieu, neem afval mee.
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Behalve
indien ze een speciale toelating hebben, mogen er geen

motorvoertuigen op de boswegen, de RAVeL of de terrils rijden.

N° Reconnaissance
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