NATIONALE WANDELTOCH FFBMP
DOORNIK - 24 juni 2018
georganiseerd door het Provinciale
bestuur van Henegouwen

5 - 10 - 20 - 30 kms
Plaine des Manoeuvres
Esplanade de l’Europe
7500 Doornik

Inschrijving : 1,00 €
Vertrek vanaf 6u tot 15u *** Afstempelling FFBMP vanaf 9u tot 17u
De inschrijving aan de wandetocht geldt als gezondheidsbewijs
De tocht gaat door bij alle weersomstandigheden
Wandeltocht onder toezicht van
de Fédération Francophone Belge de Marches Populaires et de la FISP (IVV)
Agrégation n° FFBMP
De club is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid
Kontakt : Bresart Francis, Av. Florent Declercq 3 - 7950 Chièvres
068/657 768 – 0472/635 982 - CPHT.president@ffbmp.be - http://www.ffbmp-hainaut.net/

Doornik ligt op 25 km van
Lille, 50 km van Mons en
65 km van Brussel. De stad
ligt op een autowegknoop
en wordt met een station
voorzien met aansluitingen
vanuit Moescroen, Rijssel,
Kortrijk, Brussel, Bergen,
Charleroi, Namen en Luik.
Het is dus heel gemakkekijk bereikbaar met de trein of
via autoweg
Laat ons met Doornik kennis
maken, met haar Geschiedenis, haar erfgoed, haar
beschaving- en kookkunstrijkdom, eenzaam of met een
groep, door verschillende
rondatten naar keuze! U kan
er ontdekken :

Het Belfort
Het Doornikse Belfort, het
oud-ste
(XIIde
eeuw) in België,
wordt sinds 1999
op de wereld-patrimoniumlijst
van
UNESCO
ingeschreven.
Het
Doornikse
Belfort beheerst
de Grote Markt
met z’n 72 meter
hoogte.
Boven
de 257 stappen kunt U het
mooiste uitzicht op Doornik
en z’n omgeving bewonderen.
Het Doornikse Belfort is
het symbool van de gemeentevrijheden. Z’n klok,
de ‘Bancloque’, verwittigden de bevolking om gerechtsprocessen, ter dood

uitvoeringen,
invallen,
branden, enz. Het Belfort
diende als wacht - en klokketoren, gevangenis en gemeentehuis.

De kathedraal
De Doornikse Onze-LieveVrouw
Kathedraal,
die
sinds 2000 op de UNESCO
Wereldspatrimonium
lijst
ingeschreven is, is een echt
juweel van de middeleeuwse
bouwkunst.
Meesterwerk
van
de
west-middeleeuwse
bouwkunst, is de kathedraal
één van de onmisbare plekken van de stad. De verhoudingen van het gebouw zijn
reusachtig (134 meter lengte waarvan 58 meter voor
het koor alleen, de kruisbeuk is 67 meter breed, de
toren bereiken 83 meter
hoogte). Beuk en kruisbeuk
die van XIde eeuw dateren worden in de romaanse
stijl gebouwd . het koor dat
in 1254 voltooid werd is uit
Gothiek stijl. Dit stijlmengsel
geeft aan het gebouw een
onmiskenbare
originaliteit
en de vijf massive torens
die de stad beheersen geven
het gebouw een
unieke aard.
In het gebouw
vindt U een
heleboel
decoratieve elementen en ook
een merkwaardige meubels.

Bij voorbeeld worden de
zijpoorten met romaanse
beeldhouwwerken versierd
en een hoogzaal werd
door Corneille Devriendt (1572) uitgevoerd. De
zogenoemd
‘schatszaal’
(museum) biedt ook een
uitzonderlijke interesse aan
meesterwerken zoals de
twee grote reliekwieschrijnen van Onze-Lieve-Vrouw
enHeilige Eleuthère, kostbare ivorenwerken, stukken
goudwerk, een XIVde eeuwse
tapijtweverij uit Arras, enz

De Gatenbrug
De gatenbrug is één van de
drie militaire rivierbruggen
die s’werelds nog bestaan.
Het is één van de bewonderlijkste
getuigenissen
van militaire middeleeuwse
bouwkunst in België. Gebouwd ten einde van XIIIde
eeuw, maakte ze deel uit
van de Doornikse tweede gemeenteringmuur die
door 18 poorten ingestoken
werd en de stroom van de
Schelde dwars door de stad
verdedigde.
Reusachtige
schuiftralies verhinderden
de toegang tot de stad via
de Schelde. Z’n naam heeft

betrekking op een sluis in de
omgening, gewoon door de
Doornikkers « les Trous »
genoemd.
Het bouwen ervan duurde
ongeveer 50 jaar : de toren
op de linkse oever (tour du
Bourdiel) dateert van 1281,
de toren op de rechtse oever
(tour de la Thieulerie) dateert
van 1304 en het duurde nog
25 jaar meer om de bruggebogen op te bouwen. In
1948 werd de waterpoort
met 2m40 verhoogt om de
moderne vaart gemakkelijk
te maken.

Grote Markt
De Grote Markt van Doornik,
een ontspanningsplaats in
een prestigekader.
Onder het geruis van wa-

Toegang voor voiture :

van Brussels : A8/E429 - uirit 33 Tournai-Kain
van Bergen : E42 - uirit 32 Tournai-Vaulx
van Brugge-Moeskron : E4/E17 - uirit 34 Tournai-Ouest
van Rijssel : A7/E42 - uirit 35 Tournai-Froyennes

met de train : station Doornik - Lijn 94 - 78 - 75A
en bus lijn K ou W - halte : Maison de la culture

terstralen, voelen we de gastvrijheid van een driftige stad
met haar terrassen van talrijke cafés en restaurants (de
stad telt trouwens het rekord
van het hoogste aantal horeca-stichtingen per inwoner !).
Lokale
speciaalgerechten
kunnen we proeven onder
de schaduw van het Belfort
of van de lakenshalle of de
Sint-Quentinskerk. Niet ver
van de kerk, vinden we een
doorgang die ons naar een
mooie square en naar de
Rode Fort leidt, een overblijfsel van de eerste gemeenteringmuur.

De kaaien en de
Schelde
De kaaien langs de Schelde :
het ideaal plekje voor een
wandeltje langs de stroom…
Eeuwenslang speelde de
Schelde een sleutelrol in
Doornik, zoals rivieren in andere grote steden. Het feit dat
Doornik op het kruispunt van
de stroom en steenwegen
ligt droeg tot stedelijke voorspoed en ontwikkeling bij : watervoorziening, energiëbron,
aansluitingspoor,
militaire
verdedigingsysteem
en…
grootschaal natuur-riool.
Het huidige uitzien van de
Schelde, rechtlijnig met
steile kaaien en metaalbruggen, dateert maar uit de 18de
eeuw. Vóór de werven die
vanaf 1684 onder Lodewijk
XIVse rijk aangenomen werden, was de Schelde breder
en lagen de huizen eigenlijk

vlakbij de stroom.
Vandaag
worden
de
Scheldeskaaien tot een
gastvrije plek voor wandelen en fietsen ingericht.
Langs de stroom kunnen we
geklassifieerde voorgevels,
merkwaardige bomen, bruggen en natuurlijk de Schelde
bewonderen … Maar we
kunnen ook een stilstandje doen : op een bank of
in een alkoof op de zouttuinenkaai of bij één van de
talrijke caféterrassen op de
vismarktkaai wat rusten. De
kaaien zijn een plekje voor
ontmoetingen en tal van
feestelijkheden. Het ideaal
plekje om langs de stroom te
wandelen…

De historische stad
De tochtjes zullen ons ook
leiden naar : Europa Voorplein, Kultuurhuis, Schone
kunsten-Museum,
Stadhuis-park, Sint Georges-Toren vanuit de 12de eeuw
(eerste gemeenteringmuur),
pas vernieuwd zouttuinenen O-L-Vkaaien, Koningintuin,
Hergé-plein
en
Casterman-galerijen,
Bisdom-plein, Rogier Van Der
Weiden-beeldhouwwerk,
Martine-en-Patapouf-beeldhouwwerk
(personages
van tekenaar
Marcel
Marlier), Rode Fort
vanuit de 12de
eeuw.

