
Volgens de overlevering werd in de 9de eeuw in Florennes of Florinas (de 
Latijnse vorm), een “castrum” gesticht. Dat castrum, waarschijnlijk een don-
jon tegen de invallen van de Noormannen, werd op een rotspiek gebouwd, 
beschermd door twee waterlopen, de Forges en de Récollets. Het domein 
met zware wallen en diepe grachten was in die tijd een Luikse heerlijkheid. 
Vier keer veranderde het van eigenaar, tot de hertogen van Beaufort-Spon-
tin het in 1896 aan Franse jezuïeten verkochten. Aan de laatste adellijke 
heren dankt Florennes zijn bijnaam van hertogelijke stad.

Legende en geschiedenis lopen door elkaar in 
de verhalen over de stichting en de ontwik-
keling van de collegiale kerk en de abdij. In de 
concurrentiestrijd tussen relikwieën en kerken 
trok Sint Gangulfus zoveel bedevaarders aan, 

dat de omstreeks 1002 gebouwde oratoriumkerk snel aan uitbreiding toe 
was. De mensen kwamen van ver om genezen te worden van “buikloop” 
en andere darmklachten. Sint Gangulfus is bovendien de beschermheilige 
van de bedrogen mannen (hij werd zelf vermoord door de minnaar van zijn 
vrouw!). Men stichtte een college van kanunniken om de bedevaarten in 
goede banen te leiden. De kanunniken organiseerden feesten, bedevaarten 
en winstgevende markten, onder het toezicht van de in 1011 gestichte 
benedictijnenabdij, die relikwieën van Sint Jan de Doper en Sint Maurus 
(de martelaar van Reims) bewaart.
De abdij strekte zich uit aan beide zijden van de 
weg naar Morialmé. Ze dankte haar rijkdom aan 
de metaalbewerking en de landbouw op haar vele 
landerijen, en verwierf allerlei schatten, zoals het 
zilveren reliekschrijn dat nu in de collegiale kerk prijkt, en vooral de beroemde 
reliekschijn van Sint Maurus. Dit werk met Byzantijnse inspiratie ontsnapte 
aan de plundering van 1793 (Franse revolutie), werd door de hertogen in 
het kasteel bewaard en in de 19de eeuw meegenomen naar Bohemen. De 

reliekschrijn van Sint Maurus is nu tentoongesteld 
in het kasteel van Becov (Tsjechische Republiek). De 
bedevaarders kwamen ook voor Sint Pieter. Hij krijgt 
nog altijd zijn militaire en religieuze mars op 28 juni 
of de volgende zondag.

Te ontdekken: 
Saint-Gangulphe, Saint-Jean-Baptiste 

en Saint-Maur

Wandelen 
tussen Samber en Maas

Florennes, de hertogelijke stad

In de omgeving
Het museum van Spitfire : De eigentijdse 
geschiedenis heeft Florennes, in 1943 ingehaald, 
wanneer de Duitse bewoners besloten om een 
militair vliegterrein te bouwen. Het museum be-
schermt, behalve beroemde Spitfire, een interes-
sante verzameling die herhaalt
Geopend van de maandag aan de vrijdag, van 
13.30 Hr om 16.30 Hr. Het alleen toegankeli-
jke weekend en feestdagen voor de groepen en 
over rendezvous ! Info : www.museespitfire.be of 
+32(0)71 68 25 14 www.entre-sambre-et-meuse.be

De stapper zegt
Deze aangename wandeling is een interessante ontdekking van een versterkte 
stad die later een marktplaats werd. Een stadswandeling die stap na stap toont 
hoe Florennes veranderd is, met monumenten en oude of nieuwere sites.

Een vesting, het kasteel van 
de hertogen van Beaufort, 
een collegiale kerk met de 

relieken van Sint Gangulfus, 
een aan Sint Jan gewijde abdij... 

Dankzij haar bedevaarten, 
haar metaalnijverheid en haar 
rijke markt was Florennes een 

welvarende stad, beschermd door 
een wal waarvan nog enkele 

resten bestaan.

Ontdek een stad waarop de religieuze  
geschiedenis een diepe stempel heeft gedrukt
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Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’hötel de Ville, 1 - 5620 - Florennes
Tel (+32) 071 68 11 10 - Fax (+32) 071 68 11 11
www.florennes.be

Foyer culturel de Florennes
Rue de Metet, 15 - 5620 Florennes
Tel (+32) 071 68 87 59 - Fax (+32) 071 68 78 90
www.foyerflorennes.be

Accès en transport en commun 
Gare de Walcourt (ligne SNCB Charleroi-Couvin)
Nombreux bus TEC

Restauratie, producten van terroir, onderdak in de directe omgeving.
Meer info over www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Christianne Chapau en collabo-
ration avec le foyer culturel de Florennes, Florennes Demain asbl et la 
Commune de Florennes

Photos: T. Roy, L. Habran
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin

Avec le soutien financier de

Départ  Place Verte de Florennes. 
GPS WGS84 31U 5025003 4605664
2,4 Km • 1 h 30 itinéraire non balisé



het Parcours 

Vertrek van de Place Verte langs de Rue du Chapitre naar het oude 
centrum. Blijf op het linkse voetpad en wandel naar links rond de 
collegiale kerk [1]. 
Volg het voetpad voorbij de Place de l’Hôtel de Ville, rechts van 
u, loop onder het portaal van het 
kasteel, met rechts het kasteel-
plein, en daal verder af. Let op, het 
is een steile afdaling, pas op voor 
uw enkels! Enkel meters verder 
neemt u rechts de zandweg die 
de zuidelijke gevel van het kasteel 
volgt. Bewonder het in 1425 
aangelegde terras 1425 [2]. 
Wandel verder tot u rechts een gang ziet. Loop hem door en ver-
laat het park. Recht voor u ligt de Rue Pont-des-Dames... enkele 
meters klimmen en u bent op de Place St Roch. Ga naar rechts, sla 
op het kruispunt linksaf. U bent nu in de Rue de l’Abbaye, die u 
100 meter verder, links naar de Ferme de l’Abbaye brengt [3].
Wandel terug naar het kruispunt en ga rechtsaf, Rue St Jean. 
Neem op het rechtse voetpad het steegje dat u naar de Rue des 
Forges brengt. Volg ze naar links en neem tussen nummers 40 en 
42 een ander straatje naar de voet van de Rue Montagne de la 
Ville. U laat de Faubourg, de volkswijk van Florennes nu achter 
u en bent buiten de muren van de oude stad. Neem de Rue de la 
Montagne, recht voor u, en de Rue St Gangulphe tot aan de Place 
Beaurain [4].

Links brengt de Rue Cent 
Louis u naar de Gran-route 
de Mettet. Steek ze over 
naar de Rue Mettet, blijf 
klimmen, neem de eerste 
straat links, Rue du Jeu de 
Fer, tot aan de Rue St Pierre. 
Ga daar rechtsaf naar de 
Sint-Pieterskapel [5].

Wandel links van de kapel de Rue Général Storm in, naar de Place 
du Monument. Het dubbele gebouw van rode baksteen is het 
gewezen centraal station van Florennes, dat tot in 1960 een be-
langrijk spoorwegknooppunt was. Maak rechtsomkeert, steek de 
Place de la Chapelle over en neem de straat die naar links afdaalt 
(eindelijk!), de Rue du Boukau. Halweg neemt u rechts de weg 
naar de residentie van Rumigny. Zo komt u in de Allée du Jeu de 
Fer. Ga naar links om terug te keren naar uw vertrekpunt.
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ze zijn verplaatst en men kan nog sporen 
van de oude fundamenten zien. Het por-
taal van de huidige ingang dateert uit het 
begin van de 19de eeuw en is ouder dan 
het Stadhuis (1840-1841).
[3] De abdij 
Men kan zich moeilijk de rijkdom en de 
macht voorstellen van deze in 1011 ges-
tichte abdij, die tot in 1793 het leven van 
Florennes bepaalde. Bij de ingang van de 
Ferme de l’Abbaye ligt een grote steen met 
de datum 1585. Op het erf van de boerderij 
ziet u een mooie bakstenen gevel uit 1664, 
links een schuur met een indrukwekkend 
gebinte uit de 18de eeuw, rechts het huidige 
woonhuis, een overblijfsel van het gasten-
verblijf van vroeger. Van de oude abdij blijft 
niets meer over. Ze werd in 1793 geplun-
derd, gesloten en uiteindelijk gesloopt. 

[4] De Rue St Gangulphe
De straat telt verscheidene interessante 
huizen. Nummer 1 heeft een kalkstenen 
portaal uit de 18de eeuw, samengesteld 
uit twee hoge pilasters en een rond-
boog met een in diamant gezaagde 
sluitsteen. De grote plaat boven aan de 
muur toont niet-geïdentificeerde wap-
enschilden. Nr. 12 dateert eveneens uit 
de 18de eeuw.
[5] De Sint-Pieterskapel
Dit pelgrimsoord werd in 1821 in eer 
hersteld, toen de paus het een reliek 
van de heilige apostel schonk, met 
volle aflaten. De heilige werd door de 
arbeiders van de oude mijnen aangero-
epen tegen koorts. De in 1221 door Hu-
gues de Rumigny, heer van Florennes, 
gebouwde kapel stond buiten de muren 

van de stad en kreeg haar eigen kape-
laan. In de 17de eeuw was de kapel, die 
op de kaart van Ferraris als een hermit-
age wordt aangeduid, er slecht aan toe. 
Ze werd gerestaureerd. In 1821 maakte 
de hertog van Beaufort er een heilig-
dom van waar de lijken van de laatste 
heren van Florennes begraven werden. 
Binnen ziet u 
het grafkoper 
van twee leden 
van de fami-
lie de Glymes 
(overleden in 
1728 en 1771), 
een werk van 
Renard, goud-
smid in Flo-
rennes in 1741.

 Commentaar
[1] De collegiale kerk
De oratoriumkerk, gebouwd om de re-
lieken van Sint Gangulfus te herbergen, 
werd ingewijd door Notger, bisschop van 
Luik (overleden in 1008). Binnen is de ro-
maanse oorsprong nog goed herkenbaar. 
De vijf eerste rondbogen van de midden-
beuk, gedragen door vierkante zuilen, ko-
men overeen met de mosaanse bouwstijl 
van de 11de eeuw. De toren, gebouwd op 
vier zware ondermuren die een vierkant 
vormen, past in de breedte van het ro-
maanse schip. Het portiek werd later aan 
de zijkant van het gebouw toegevoegd 
en dateert in zijn huidige toestand uit de 
16de eeuw. In 1754 sloot de gemeente 
Florennes een contract af met de abdij, 
waarbij de eerste zich ertoe verbond de 
restauratie van de vijf eerste traveeën te 
betalen, en de tweede beloofde het schip, 
de zijbeuken en het koor te verlengen. Ar-
chitect Chermanne werd met de plannen 
belast. Een muuranker aan de buitenzijde 
verwijst naar dit contract.
[2] Het kasteel 
Het enige wat van het oorspronkelijke 
feodale kasteel overblijft, zijn de voet van 
enkele muren en torens. De hoge delen 
werden na de brand van 1868 herbouwd 
en van kantelen voorzien. Na de 15de eeuw 
was het kasteel niet langer een burcht 

maar een aangenaam verblijf, met een 
mooi terras op het zuiden. De beek die 
vandaag langs het plein loopt, voedde een 
mooie vijver. In het park ziet u nog enkele 
trotse bomen, getuigen van het verleden. 
De hekken van het kasteelplein dragen de 
wapens van de familie Beaufort-Spontin - 


