
Tubize, een staalstad, met zijn smederijen van 
Clabecq, herinnert de wandelaar en fietser aan het 
economisch belang van deze streek in de 20e eeuw. U 
fietst in alle veiligheid op de RAVeL langs het kanaal 
Charleroi - Brussel in de richting van Ronquières 
waar u het «hellend vlak» passeert, een kabelbaan 
voor boten, een pareltje van moderne techniek. Uw 
tocht gaat verder langs het kanaal door de steden 
Ecaussinnes en Seneffe. 
De RAVeL van het Canal du Centre brengt u naar La 
Louvière, het middeleeuwse bolwerk van de abdij van 
Aulne en voormalig steenkoolbekken van de streek. 
Het is ook een mekka voor het Waalse carnaval.

35 km 21 km 25kmLicht Moeilijk Licht

TUBIZE - LA LOUVIÈRE: DE CARNAVALSROUTE  

martinshotels.com

Rue de Bruxelles 484
1480 Tubize 

T +32 2 634 11 11 
mred@martinshotels.com

3u00 + bezoeken
+ terug 2u + bezoeken 2u + bezoeken

U zult het genoegen hebben om mooie fietsroutes 
te ontdekken, maar ook een kasteel, sluizen, het 
kanaal Brussel-Charleroi, musea, enz. Een tocht die 
u de rijkdom van deze streek laat zien tussen haar 
industriële verleden en haar landelijke erfgoed. 

Deze wandeling laat u een deel van het Romeinse 
Rijk ontdekken, langs het water, ijzer en steen in het 
westen van Waals-Brabant. 

OM KLABBEEK, KASTEELBRAKEL EN ITTER ONTDEKKEN 
 

HET LEVEN IN DE OUDE DAGEN AAN DE ZENNE  

TUBIZE 

Meer informatie: 
https://ravel.wallonie.be/nl/home.html

Download hier de GPX track

Rondrit met  
bezienswaardigheden 

Upload de GPX 
track, als u een 
andere applicatie 
gebruikt 

Rondrit met  
bezienswaardigheden  

Upload de GPX track, 
als u een andere 
applicatie gebruikt 
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Fietsenstalling

Auto parkeerplaats

Lunchpakket

Fietshok

Fietsverhuur

Elektrisch opladen

Eerstehulpkits voor 
fietsers en fietsen


