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Erfgoed
Het erfgoed van Tourcoing, dat getuigt van een rijke geschiedenis, heeft een overvloed aan
bezienswaardigheden. Sinds 1080, de eerste zekere vermelding van Tourcoing, groeide de
stad verder uit rond de kraampjes van kooplieden en nam het aantal spinners, ververijen en
fabrieken toe. Trots op zijn verleden en de mensen die het hebben gevormd, zorgt de stad
voor haar architectonisch erfgoed en het Gemeentearchief.

Toerisme
Het Toerismekantoor van Tourcoing organiseert regelmatig groepsrondleidingen van het erfgoed van
Tourcoing.
Raadpleeg het programma van rondleidingen en workshops voorgesteld door het Toerismekantoor...
Ontdek de knowhow van de ambachtslieden van Tourcoing, de historische gebouwen, achter de schermen
van de openbare voorzieningen... 1001 manieren om uw stad te ontdekken!

Label van Kunst- en Geschiedenisstad
De Stad Tourcoing heeft zich verbonden tot het behalen van het label «Ville d’art et d’histoire». De
betrokken diensten worden gemobiliseerd om onderzoek te verrichten naar alle acties die worden genomen
voor het behoud en de evaluatie van de verschillende vormen van materieel en immaterieel erfgoed.

Deze vrijwillige aanpak en deze collectieve ontwikkeling moeten een project beogen dat is toegespitst op
een resoluut transversaal grondgebied en op het versterken van de toe-eigening van de architectuur en het
erfgoed door de bewoners en het grote publiek, de ontwikkeling van een hoogstaand toerisme en de
ondersteuning van de kwaliteit van de architectuur en van de leefomgeving in het algemeen.

Bescherming van het erfgoed
Het grootste deel (85%) van het grondgebied van Tourcoing valt onder het Beschermingsgebied van het
Architecturaal, Stedelijk en landschapserfgoed (ZPPAUP). Uw woning maakt er zeker deel van uit. Win
inlichtingen in alvorens met buitenwerken te starten. Professionals zullen u adviseren hoe u garant kunt
staan voor het behoud van het erfgoed.

Plaatselijk geschiedeniscentrum
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Het lokale geschiedeniscentrum van Tourcoing is een gemeentelijk museum opgericht in 1989 dat tot doel
heeft het geheugen van de stad en de inwoners van Tourcoing te bewaren. De collecties, geraamd op
ongeveer 25.000 stuks, illustreren de lokale en regionale geschiedenis van het Gallo-Romeins tijdperk in
de jaren 1960. Kunstwerken, voorwerpen, beelden en archieven getuigen van talrijke voorbeelden uit het
stadsleven.
Vandaag is het museum gesloten omdat deze collecties worden bestudeerd om het publiek een nieuwe
wetenschappelijke en museografische programmatie te bieden die rekening houdt met de hedendaagse
stedelijke uitdagingen...
In afwachting van de heropening voor het grote publiek kunt u de permanente collectie alvast virtueel
bezoeken en online de zeer uitgebreide tentoonstelling « A table !» bewonderen.

Het Beiaardmuseum
Het Beiaardmuseum verwelkomt u in een van de emblematische gebouwen van de stad Tourcoing, l‘Église
Saint-Christophe. De klokkentoren, die een van de grootste beiaarden in Europa herbergt (62 klokken), is
toegankelijk voor het publiek tijdens de rondleidingen.
Na de 200 trappen van de klokkentoren bereikt men de zaal met wijzerplaten op 40 meter hoogte, die een
panoramisch uitzicht op Tourcoing en zijn omgeving biedt.
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