Wat is er te doen in de omgeving van …?

Les Lacs de l'Eau d'Heure | Het grootste
merengebied van België
De Meren van de Eau d'Heure (Frans: Lacs de l'Eau d'Heure)
zijn kunstmatig aangelegde meren in Wallonië op het
stroomverloop van de Eau d'Heure. Ze ontstonden in de
jaren zeventig van de twintigste eeuw. De meren met een
gezamenlijke oppervlakte van 6,17 km² vormen het grootste
watergebied in België, gelegen circa 30 km ten zuiden van
Charleroi. De meren vormen een beschermd natuurgebied
met 70 km oevers, 600 ha waterpartijen, bossen en
weilanden.
In het gebied liggen de volgende meren, met hun stuwdam
(Frans: barrage):
la Plate Taille; met een oppervlakte van 3,74 km² is dit het grootste
(kunstmatige) meer van België. Bij maximale vulling van het meer
kan de diepte 43 m bedragen aan de voet van de helling van de
stuwdam.
meer van Feronval
meer van de Eau d'Heure
meer van Ry Jaune
meer van Falemprise

Informatiecentrum De Rode
Krokodil / Le Crocodile rouge

Route de la Plate Taille 99, BE-6440 Froidchapelle

De stuwdam met toren bij La Plate Taille is een
bezienswaardigheid op zich. Op de top is een uitkijkplateau
(een skywalk op 107 m hoogte) waar je het merengebied
goed kunt zien. Met een gids kan je afdalen in de dam en de
turbinekamers zien op een diepte van 40 m. Ook kan je een
lasergame spelen in het hart van de dam; het draait allemaal
om de rode krokodil-rex.
Buiten start de Amphibus, die op de weg rijdt èn in het water
vaart, waarbij een gids uitleg geeft over het gebied, op een
leuke ontspannende manier.
Met een hop-on – hop-off treintje,
de Croco-Express, kan je diverse
plekken langs de meren
verkennen.
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Naturaparc

Route de la Plate Taille 99, BE-6440
Froidchapelle

Voor de actievelingen valt er
genoeg te beleven in dit
avonturenpark: bomenparcours, tokkelbanen,
springen, vrije val en verhuur van fietsen en
elektrische scooters.
Kijk hier de video voor een indruk van het park.

L’Espace Fun

Rue du Bois du Four 1, 6440 Froidchapelle

Watersportcentrum, waar je kunt zeilen, surfen
en kajakken. Ook kan je met een stand-uppaddle het water op. Natuurlijk zijn er
instucteurs om je wegwijs, of liever gezegd
‘waterwijs’ te maken. En voor de landrotten is
er ook nog het volgende: een
strandbar, een esplanade op het
zuiden gericht, met snackbar, een
beachvolleyterrein, ligstoelen,
houten spelen en animaties in
het seizoen.

Aquacenter Lacs de l'Eau d'Heure, waterpark &
wellness
Rue du Bois du Four 1, 6440 Froidchapelle

Het waterpark biedt een binnen- en buitenzwembad dat het
hele jaar toegankelijk is. Heerlijk ontspannen in een
reuzenjacuzzi. Voor de durf-al’s een glijbaan "infinity jump".
En voor de kleinere kinderen een peuterbad met spelletjes.
Tijdens de zomer biedt een waterpark van 500 m² op het
meer en een strand met strandstoelen en buitenbar plezier
voor iedereen.
In het wellness centrum kan je genieten van diverse sauna’s,
jacuzzi’s, lichttherapie en diverse behandelingen.
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Relais de Falemprise | Recreatief centrum van
de Meren van Eau d'Heures
Route de Falemprise 2, 5630 Cerfontaine

Het recreatieve centrum biedt diverse strand- en
vrijetijdsactiviteiten aan voor het hele gezin: themaavonden, speelterrein, trampoline, multisportterrein,
minigolf 18 holes,
elektrische steps en
Segways, waterfietsen,
petanque, beach volley,
bewaakte badzone.

The Spin - cablepark
Lac de féronvalRue Crossart 61,
6440 Boussu-lez-Walcourt

The Spin Cablepark, op het meer van
Féronval, is de eerste waterskibaan
ter wereld aangedreven op zonne-energie. Je kunt hier
waterskiën, wakeboarden (als snowboarden),
kneeboarden(als een knieplank; zeer geschikt
voor beginners) en wakeskaten (als
skateboarden). In het meer liggen diverse
obstakels, waar je stunts kunt uithalen.

Nog meer…
Leuke plekken
Bierbrouwerij Brasserie de
Silenrieux
Magma (Nationaal Marmer
Museum)

Ideeën
Golfpark (9, 12, 18 holes, pitch
& putt, footgolf, discgolf,
minigolf
Vissen op karper, blankvoorn,
baars, snoek, paling, forel

Wandelen & fietsen
Wandelen rondom de meren
Fietsen rondom de meren
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