
Eglise Saint-Antoine
Place - 7760 Pottes
GPS : N 47.0107 – E 3.55891
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 Manege 

 Kasteel van le Quesnoy 

 Gemeente Celles 

We zijn op weg voor een landelijke en bucolische wandeling. 
Onderweg ontdekt u tal van gîtes en herenwoningen die 
getuigen van de rijke en lange geschiedenis van de twee 
heerlijkheden die het gebied van Pottes onder elkaar verdeelden: 
die van Quesnoy en die van Germignies. U wandelt door 
een vreedzaam platteland met grazende dieren, terwijl op de 
achtergrond de Mont Saint-Aubert verrijst.

 Saint-Antoinekerk gemeente 
Celles. Laat de kerk aan uw linkerzijde 
en ga naar de hoofdweg die door Pottes 
loopt. 

1  Steek hem over en neem de rue du 
Palais, quasi rechtover u.

2  Volg deze weg over ongeveer 500 m 
en sla linksaf in de rue du Quesnoy.

3  U passeert in de omgeving van een  
manege. Iets verder, aan uw linkerzijde en 
omgeven door water, verrijst het Kasteel 
van le Quesnoy. 

4  Blijf op de hoofdweg die u meeneemt 
door de velden.

5  Aan de « T » slaat u linksaf.

6  Aan de volgende « T » neemt u 
opnieuw naar links.

7  U komt nadien op een steenweg die u 
rechts volgt over ongeveer 200 m.

8  Neem vervolgens de 1e links.

9  Bij het jaagpad draait u af naar links. 
U bent nu op de RAVeL 1, de groene weg 
langs de Schelde.

10 Na ongeveer 2500 m slaat u linksaf 
om opnieuw naar uw vertrekpunt te gaan. 
Voor ziet u de Saint-Antoinekerk van 
Pottes verrijzen.

Rijsel Doornik

Laon

CELLES
Celles

 7,5 km -  2 u

Bewegwijzering: borden in grijs en groen 

Toegankelijkheid:  

nR3.36

7,5 km

Audioluisterpunt
Download de audiopistes op  
www.familiewandelingen.com

Kleine identiteitsfiche

Toeristische informatie



Familiewandelingen.com biedt u een honderdtal leuke en gemakkelijke wandelingen, niet ver van 
u vandaan, tussen Brussel en Parijs. De Aisne (Frankrijk), de Nord (Frankrijk) en Henegouwen 
(België) hebben zorgvuldig deze korte, ludieke en gezellige wandelingen geselecteerd om u en 
uw gezin optimaal te laten genieten. Voor elk circuit zijn activiteiten, bezienswaardigheden en 
restaurantvoorstellen opgenomen, langs de weg of er niet ver vandaan.
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Doornik

 De Saint-Antoinekerk
De toren van de oude kerk dateert van 1432 en is geklasseerd als monument. Hij werd 
opgetrokken in Doornikse steen, op vraag van de heren van Germignies. Zij beslisten 
om een eigen kapel te bouwen om ruzie te vermijden met de heren van le Quesnoy 
die zelf een kapel hadden laten bouwen in hun kasteel. Gevolg: de kerk ligt niet in het 
geografische centrum van het dorp. 

 De Kasteelhoeve (18e eeuw)
Dit is de voormalige zetel van de heerlijkheid Germignies, die gelegen is in de nabijheid 
van de kerk. Men betreedt het gebouw via een oud portaal waarvan de zijmuren 
versierd zijn met twee wapenschilden, uitgehouwen in de stenen. 

 Het Kasteel van le Quesnoy
Dit kasteel van het Spaanse type werd gebouwd in 1630 op vraag van Charles 
d’Aubermont, provoost van Doornik. Het omvat een donjon, die dateert van de  
13e eeuw. Op de gevel staan de namen « Lille » en « Hainaut » gegraveerd in de stenen 
en zij geven aan dat het gebouw werd opgericht onder twee rechtsmachten. In 1697 
bezette Lodewijk XIV het kasteel en gebruikte het als versterking.

 De manege van le Quesnoy
Deze manege biedt vaste tochten aan voor ruiters naar de Mont de l’Enclus en de Mont 
Saint-Aubert. Onderweg biedt de cafetaria een gelegenheid voor een korte pauze.
Rue de la Patrouille, 2 - 7760 Pottes

 00 32 69 45 53 33 - GPS : 50.7244 – 3.42562

  La Feuillerie (- 1 km) 
Romantisch park uit de 19e eeuw. Vier tentoonstellingen met 
verkoop van april tot september. Buiten deze evenementen 
bezoek op afspraak.

 Rue de la Feuillerie, 1 – 7760 Celles  
 00 32 69 45 51 71 - GPS : N 50.7127 – E 3.45947

  Vliegveld van Amougies (6 km) 
Vluchten met ULM en DPM. Speelplein en cafetaria met terras  
op de graspiste.

 Rue Cache Lannoy, 2 – 7750 Amougies   
 00 32 69 45 55 30 - GPS : N 50.7418 – E 3.48664

  Mont de l’Enclus (7 km) 
Een heuvel om te beklimmen! Bewegwijzerde wandelpaden, 
vrijetijdsinfrastructuur, terrassen, restaurants.

 Enclus du Haut – 7750 Mont-de-l’Enclus   
GPS : N 50.7581 – E 3.48231

  Doornik, de stad met de 5 klokkentorens (15 km) 
Een van de oudste steden van België! Kathedraal, belfort, 
historisch centrum, musea, Familiewandeling, Spelboekje Wap 
Aventure 5-8 jaar en 9-12 jaar.

 Office du tourisme – Vieux marché aux Poterie 14 – 7500 Tournai   
 00 32 69 22 20 45 - GPS : N 50.6060 – E 3.38849

Het Kasteel van le Quesnoy

De Kasteelhoeve

Meer informatie?
Administration communale  
de Celles 
Rue Parfait 14 
7760 Celles 

 00 32 69 85 77 60 
GPS : N 50.7107 - E 3.4585

Om een gebrek te signaleren 
aan de bewegwijzering of een 
verbetering te suggereren, kunt u 
het Maison du Tourisme van 
Picardisch Wallonië contacteren: 

 00 32 69 35 42 85 
info@visitwapi.be

In noodgevallen,  
contacteer 112 

La Feuillerie

De Saint-Antoinekerk
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INTERREG doet grenzen verdwijnen




