
MJC LA FABRIQUE
Deze fabriek werd opgericht door de broers Tiberghien. 
Het is een oude wolkammerij en wolspinnerij en dateert 
van het jaar 1875.  Het is momenteel in gebruik als één van 
de grootste culturele jeugdhuizen van Noord-Frankrijk.  

› 98 rue de Paris

LE FRESNOY-STUDIO NATIONAL 
DES ARTS CONTEMPORAINS
Het oude vrijetijdscomplex Le Fresnoy kreeg met dank aan 
Bernard Tschumi (Nationale prijswinnaar architectuur) een 
nieuwe bestemming. Het is nu een school waar men artis-
tieke en audiovisuele opleidingen geeft van een erg hoog 
niveau. Op regelmatige basis worden grote exposities geor-
ganiseerd en worden er andere evenementen gehouden.

› 22 rue du Fresnoy - Tel : +33 (0)3 20 28 38 00
Métro ligne 2 Alsace
www.lefresnoy.net

LE MUSÉE DU 5 JUIN 1944,  
MESSAGE VERLAINE
BBC, 5 juni 1944 om 21h15, « Het lange snikken van de vio-
len van de herfst kwetsen mijn hart…”
Het is vanaf de bunker van de ‘Avenue de la Marne’ dat de 
duitsers het bericht ontvingen dat de geallieerden aan de 
bezetting van Normandië waren begonnen. Het museum 
toont een overzicht van de gebruikte propaganda en de 
radio-communicatie. 

› 4 bis avenue de la Marne -  
Tel : +33 (0)3 20 24 25 00
Tramway Pont Hydraulique 
www.museedu5juin1944.asso.fr

LE PONT HYDRAULIQUE  
(DE HYDRAULISCHE BRUG) 
Deze brug is een van de eerste objecten wat men ziet als 
men de zuidelijke ingang van Tourcoing neemt. De brug 
beschikt over 4 hydraulische cylinders, die ervoor zorgen dat 
de bodemplaat van de brug omhoog kan. Hierdoor kunnen 
de schepen voor binnenvaart makkelijk verder varen.

› Kruispunt Avenue de la Marne en Rue         
   Charles Wattinne

IUT B SAINTE-BARBE
Oude wolspinnerij uit het jaar 1869. Dit oude industriepand 
is een mooi voorbeeld van hoe het indisturieel patrimo-
nium opnieuw heringericht en hergebruikt wordt.

› 35 rue Sainte-Barbe
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NIET TE MISSEN :

Groep alleenstaande huisjes in 
staal en aluminium die gebouwd 
zijn in 1953 door Jean Prouvé, ook 
wel ‘de meester van het metaal’ 
genoemd. Ze werden gebouwd 
omwille van een tekort aan huis-

vesting voor 30  roemrijken. In totaal werden er 10 gebouwd: 8 in 
Meudon en 2 in Tourcoing.

› 97-99 rue du Général Marchand
Regelmatig worden gratis begeleide  

bezoeken georganiseerd. 
Vraag info bij de dienst toerisme  

LES MAISONS 
PROUVÉ

Dit gebouw heeft een mooie 
voorgevel in een italiaanse renais-
sance-stijl. Het werd ontworpen 
in 1904 door de architect Mar-
quette. Een mooie beeldgroep 
van de beeldhouwer Gauquié is 
op de gevel terug te vinden.

› 12 rue de Gand

ANCIENNE ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS

Charles van de Veegate is niet 
alleen een gerennomeerd 
scheidsrechter binnen de inter-
nationale voetbalwereld, maar 

ook een groot industrieel. Hij heeft zijn woning in 1927 laten 
bouwen door de bekende Gentse architect Géo Bontinck. Op de 
gevel vindt men een voetballer, een spinster en een zeer opmer-
kelijk glasraam terug. Deze woning werd bekroond met de eerste 
prijs architectuur ‘Van de Ven’ in België in 1930.

› 33 rue Pasteur

LA MAISON 
CHARLES  
VAN DE VEEGAETE

Een van de werken van Charles 
Vallery, een van oorsprong Zwit-
serse architect, gespecialiseerd 
in industriële constructies. 
Deze woning, gebouwd tussen 
1947 en 1950, werd gebruikt 
om onderzoek te doen naar de 
plastische kunst, in lijn van de 
villa Cavrois, gerealiseerd door 
Robert Mallet-Stevens te Croix.

› 30-32 rue Faidherbe

LA MAISON DES 
FRÈRES SERVAIS

In periodes van expositie, open van woensdag tot zondag. 
Woensdag, donderdag en zondag van 14h tot 19h
Vrijdag en zaterdag van 14h tot 20h. Toegang: 4 € - Voordeeltarief: 3 €
Gratis toegang voor iedereen op zondag, met een begeleide rondlei-
ding om 16h, geen reservatie nodig

OP VERKENNING  
IN TOURCOING

Neem deel aan een van de vele begeleide bezoeken 
om Tourcoing en de Europse hoofdstad Lille te (her)
ontdekken: Bezoek ongewone locaties, ontdek de 
architectuur en het patrimonium van de stad, bezoek 
verborgen plekjes, tentoonstellingen, ... 

Vraag naar de vele mogelijkheden in het kantoor van de 
dients Toerisme

De Citypass is beschikbaar voor 1 of meerdere dagen. 
Ideaal om meer te bezoeken en minder uit te geven!

De Citypass is te koop in alle toeristische diensten van 
de metropool Rijsel en op de website  
www.lilletourism.com

BEGELEIDE BEZOEKEN 
www.tourcoing-tourisme.com

9 rue de Tournai 59200 TOURCOING
+ 33 (0)3 20 26 89 03 

Courriel : tourcoingtourisme@wanadoo.fr
Open van dinsdag  tot zaterdag van 9h30 tot 12h30 

en van 13h30 tot 18h30 (gesloten op feestdagen)

Grote markt

Maison Folie hospice d’HavréStadhuis 

Open elke eerste en derde zondag van de maand, tussen 9h en 18h
Kostprijs: 5 € per volwassene, 3 € per kind



L’ANCIENNE CHAMBRE DE COMMERCE
Gebouwd tussen 1903 en 1906 tijdens een periode waarin de 
handel en industrie floreerden. Het is gebouwd in neo-vlaamse 
stijl en wordt gekenmerkt door zijn belfort op de hoek van het 
gebouw, alsook door het samenspel van verschillende soorten 
bakstenen en andere steensoorten. Het gebouw verwijst naar de 
Renaissance-stijl van de 17e eeuw.  

› Place Charles et Albert Roussel

LA MAISON DU BROUTTEUX
Dit huis werd door de bewoners van Tourcoing 
aan de locale stadsdichter Jules Watteeuw ges-
chonken. Hij had als bijnaam ‘le Broutteux’.  
Voor de decoratie van de gevel heeft men zich 
gebaseerd op de werken van Watteeuw. 

› 19 rue Jules Watteeuw

LE MONUMENT AUX MORTS
Beeldhouwwerk van beeldhouwer Lucien Bras-
seur en architect Edouard Monestès. Het wordt 
nog steeds beschouwd als een van de mooiste 
werken van het noorden. Het kreeg het label 
‘voortreffelijk werk van de twintigste eeuw’ 
toegewezen.

› Place de la Victoire

L’HÔTEL DE VILLE
Dit imposante gebouw wordt zowel door zijn 
erg architecturale facade als door zijn inte-
rieur gekenmerkt. Het is gebouwd in eclec-
tische stijl en dateert uit de tijd van Napoleon 
III. Het werd gebouwd tussen 1866 en 1885. 
Het toont de industriële vooruitgang aan al-
sook het grieks-romeins classicisme.

› Place Victor Hassebroucq
Van maandag tot vrijdag tussen  
8h en 17h30

LA CHAPELLE DU VŒU
Op 30 juni 1916 spraken de bewoners van 
Tourcoing samen met de geestelijkheid de 
wens uit om een kapel te bouwen indien 
de stad gespaard zou blijven van de Eerste  
Wereldoorlog. Het wonder gebeurde en in 
1921 werd de bouw van de kapel gestart, met 
hulp van Jean-Baptiste en Henri Maillard. 

LA GARE (HET STATION)
Het stationsgebouw werd gebouwd in 1905 
door Steve Dunnett. Het gebouw is een sub-
tiele mengeling van traditie en moderniteit 
(centrale gedeelte in glas en ijzer).

› Place Pierre Semard

L’ANCIENNE POSTE ART 
DÉCO
Dit oude postgebouw in art-deco stijl werd 
gebouwd in 1935 door architect Delannoy. 
Herkenbaar is de starheid van de gevel, dat 
door het gebruik van harmonsiche kleuren 
en bakstenen getemperd wordt.

› 11 rue Léon Salembien

LA MAISON DU  
COLLECTIONNEUR
Dit eclectische gebouw wordt gekenmerkt 
door zijn bow-window. Het werd gebouwd 
in 1911 door de architect Jean-Baptiste Mail-
lard voor de schilder Ernest Desurmont die in 
Tourcoing woonde.

› 3 Parvis des Arts

LE CONSERVATOIRE
Gebouw in eclectische stijl, opgetrokken in 
1892. Het gebouw is volgens een patroon 
gebouwd en vermeldt de namen van ver-
schillende beroemde componisten.

› 6 rue Paul Doumer
Tel : +33 (0)3 20 26 60 74

LE MUBA EUGÈNE LEROY
Het MUBA is een kunstmuseum dat zowel 
met vaste als met tijdelijke tentoonstellingen 
werkt. Het is gelegen in een oud herenhuis 
uit de 19e eeuw. Het is een plaats waar men 
experimenteert met kunst en waar zowel oude 
als nieuwe kunstvormen tegen elkaar worden 
geconfronteerd.  

› 2 rue Paul Doumer
Tel : +33 (0)3 20 28 91 60 
Dagelijks open tussen 13h en 18h, met uitzondering  
van dinsdagen en feestdagen. 
Kostprijs: 5,50 € per volwassene, Kortingstarief 3 €
Gratis voor kinderen jonger dan 18 jaar, bewoners van Tourcoing 
Gratis voor iedereen elke eerste zondag van de maand.
www.muba-tourcoing.fr  

LA MAISON FOLIE  
HOSPICE D’HAVRÉ
Dit oude klooster wordt gekenmerkt door 
zijn unieke architectuur uit de 17e en 18e 
eeuw. Het is nu een vaste ontmoetingsplaats 
voor kunstenaars en artiesten. De kans is 
groot dat u tijdens uw bezoek een concert 
kunt bijwonen of er een schrijver ontmoet. 
› 100 rue de Tournai
Tel : +33 (0)3 59 63 43 53 

Dagelijks open van 13h30 tot 18h,  
met uitzondering van dinsdag en feestdagen
Gesloten in augustus

De serres zijn enkel te bezoeken via een gratis begeleide wandeling. 
Bezoek mogelijk tijdens de week en op zondag
Programma beschikbaar bij de dienst toerisme

L’ÉGLISE SAINT CHRISTOPHE 
ET SON CARILLON
De kerk Saint Christophe werd gebouwd in de 
veertiende eeuw en is 87 meter hoog. De kerk 
wordt aanzien als een van de mooiste neo-go-
tische kerken van de regio. Binnen de kerk staat 
het vierde grootste klokkenspel van Frankrijk: 62 
klokken waaronder 1 grote klok die meer dan 6 
ton zwaar is.  

› Parvis Saint-Christophe
Tel : +33 (0)3 59 63 43 43

Museum van de klokken open van juni tot september, 
elke zondag tussen 15h en 18h. 
Begeleidt bezoek elke 45 minuten.

TOURCOING-LES-BAINS
Het gemeentelijk zwembad van Tourcoing, een 
oase om te zwemmen en tot rust te komen. Naast 
het zwembad is er ook een 
wellness-gedeelte, met sauna, 
hammam, massagestralen etc. 
Alles is aanwezig om aan uw 
verwachtingen te voldoen en 
aan uw fysieke gezondheid te 
werken. 
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LES ARCADES
Gebouwd tussen 1930 en 1932 met als be-
doeling een nieuwe boulevard te creëren 
die uitmondt bij het stationsgebouw. Het ge-
bouw biedt plaats aan veel kleine winkeltjes 
en bestaat ook voornamelijk uit klassevolle 
appartementen. De gallerijen zijn erg her-
kenbaar door de veelvuldigheid van kleuren, 
zowel in bakstenen, beton als keramiek.

› Avenue Gustave Dron
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MAISON  
ART NOUVEAU
Voor dit huis haalde men inspiratie bij de bel-
gische architect Paul Hankar.  Het is gebouwd 
in Art-Nouveau stijl door Charles Bourgeois 
in 1906 voor de heer Samyn-Permandt.

› 102 avenue Gustave Dron
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LE JARDIN BOTANIQUE  
ET LES SERRES PÉDAGOGIQUES
Kom de botanische tuin van Tourcoing bezoeken. Deze groene oase ligt 
in het centrum van de stad. U heeft de mogelijkheid om verschillende 
klimaten en plantensoorten te ontdekken. Het tropisch woud met zijn 
orchideën, de cactus-serre, verschillende soorten vleesetende planten 
alsook de serre vol citrusvruchten staan op het programma. 

› 32 rue du Moulin Fagot
Tel : +33 (0)3 20 26 89 03

1516 
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CENTRUM

1

Gratis 
toegang

Gratis 
toegang

› 18 rue Faidherbe
Open van maandag tot zaterdag tussen 9h en 12h  
en van 14h tot 16h. Op zondag van 9h tot 12h.

OP VERKENNING 
IN TOURCOING 17 L’INSTITUT DU MONDE ARABE TOURCOING  

(ARABISCH INSTITUUT TOURCOING)  
Dit arabisch instituut, bekend om zijn historiek en herinneringen aan de arabische cultuur 
en kunst , bevindt zich in de oude zwemschool van Tourcoing.  Het is een plaats waar locale 
bewoners vaak afspreken en nieuwe culturen kunnen ontdekken. Er loopt een permanente 
tentoonstelling, maar u kunt er ook aan workshops en conferenties deelnemen. Op regel-
matige basis vinden er begeleide bezoeken plaats.

› 9, rue Gabriel Péri
Tel : +33 (0)3 28 35 04 00
Open op dinsdag tussen 13h en 18h en van 
woensdag tot zondag tussen 10h en 18h
Voor sluitingsdagen (feestdagen en vakanties) 
verwijzen wij u door naar de website
www.ima-tourcoing.fr
Kostprijs: 3 € Kortingstarief 2 €

› Rue Aristide Briand
Tel : +33 (0)3 28 35 09 09 

Open 7d/7d.  www.tourcoinglesbains.fr


