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Laat u verrassen

Waals-Brabant
ontsluieren…

In deze nieuwe uitgave van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant, lichten wij de sluier op van deze mooie streek met 1001 facetten.
Van Waals-Brabant hebben velen van u een bepaald beeld of idee.
Men denkt vooral aan de nabijheid van Brussel, aan de beroemde Heuvel met
de Leeuw wanneer men langs de ring passeert of aan de vele universiteitsstudenten van Louvain-la-Neuve.
En daarna herinnert men zich de lessen geschiedenis. Want onze streek
behield heel wat sporen uit het verleden: van de Abdij van Villers-la-Ville tot
sites in Nivelles, Waterloo, Braine-le-Château of Hélécine… Bereid u voor op
een echte reis door de tijd!
Onze artistieke ziel wordt geraakt in de gangen van het Musée L, in het
gezelschap van Kuifje in het Hergé Museum of wanneer we het grote boek
binnengaan van de Stichting Folon… Kunst, cultuur en dromen: een perfecte
mix om er eens uit te zijn…
We flaneren ook per fiets langs plattelandswegen of te voet in parken en
bossen. We nemen u mee voor een ontdekking van een ongelofelijk natuurerfgoed, grote parken, meren, bossen… Laat u aan de rand van het Zoniënwoud
charmeren door het prachtige gewestelijke Domein Solvay, ook ‘het park met
de 1000 rododendrons’ genoemd!
In hun hoofd, of liever in hun mond, zien smulpapen de ‘bâton de Saint-Bernard’, een worst op basis van Piétrain varkensvlees en bier. Dat is meteen een
mond vol met drie specialiteit “made in Waals-Brabant”!
Maar Waals-Brabant ontsluieren, dat is u nog veel meer vertellen… Dus, laat
uw reis hier beginnen!
Wees welkom, zowel op deze bladzijden als bij ons!

Stéphanie Bury
Voorzitster

Federatie en Maison du Tourisme van Waals-Brabant
Waar vindt u ons?

Onze onthaalpunten:
Laatste Hoofdkwartier van Napoleon
Chaussée de Bruxelles 66 – 1472 Vieux-Genappe
Onze kantoren:
Province du Brabant wallon
Chaussée des Collines 54 – 1300 Wavre

Hoe ons contacteren?

Per telefoon: +32 (0)10 23 61 08
Per e-mail: info@beleefwaalsbrabant.be
Via onze website: www.beleefwaalsbrabant.be
Met de post: Place du Brabant wallon 1 – 1300 Wavre
Beleefswaalsbrabant
Destinationbw
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Geïnspireerd door

de natuur

Gaan we de groene toer op?
Het thema voor het toeristisch jaar
2020? Raad eens!

Dat valt goed mee, in Waals-Brabant
zijn we op dat punt verwend.
Wij hebben het geluk te leven in een
ongerepte streek op een steenworp
van Brussel. En we staan te trappelen
om ze aan u voor te stellen. Komt u
mee met ons?
Voor alles de tijd nemen, zich
losmaken van de futiliteiten van
het alledaagse leven, opgaan in
de natuur… In Waals-Brabant is het
perfect mogelijk!
Een ongelofelijk natuurerfgoed, grote
parken, twee provinciale domeinen,
meren, bossen, bewegwijzerde
wandelroutes, een authentieke
streek… Dat is het decor dat
van uw verblijf in Waals-Brabant
een onvergetelijk moment van
herbronning zal maken.
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Een moment van puur genieten
Aan de rand van het Zoniënwoud
ontdekt u het prachtige Gewestelijk
Domein Solvay, ook ‘het park met de
1.000 rododendrons’ genoemd! Flaneren langs de rustige paden, langs de
oevers van de vijvers of in de schaduw
van de grote bomen…
Misschien is dat ‘het geluk’?
De Belgische kunstenaar Jean-Michel
Folon heeft veel gewerkt rond het
thema natuur, milieu en kinderjaren.
Ontdek de vele facetten van zijn kunst
in de Stichting Folon, gelegen in het
hart van het domein.

©FTBW

Inademen of uitademen
In het Provinciaal Domein Le Bois des
Rêves in Ottignies hoort u de bladeren
kraken onder uw voeten en ruikt u de
geur van het kreupelhout en de natuur.
Iets meer sportief? Leef u uit op een
bewegwijzerd circuit van 17 km. Een
mountainbikecircuit en een fitnesspiste vervolledigen de infrastructuur.
Go go go !

©FTBW

Op weg naar het Parc de la Dodaine
Ook hier, in Nivelles, overheerst groen!
Op een steenworp van de majestueuze Collegiale
kerk Sainte-Gertrude, nodigt dit prachtig park u uit
tot ontspanning en zintuiglijk plezier.
De geuren van de bloemen, het gezang van de
vogels, het kabbelen van het water… Samen
zorgen ze voor een leuke escapade.

©FTBW

Ik neem u mee voor een fietstocht

Rijd met de neus in de wind langs de 1.050 km bewegwijzerde fietsroutes van WaalsBrabant. Stel uw eigen circuit samen met de kaart van het knooppuntennetwerk of laat u
inspireren door toeristische tochten die voor u werden samengesteld op
https://www.beleefwaalsbrabant.be/knooppunten
Liefhebber van langeafstandsroutes?
Verleng uw verblijf in een etablissement met het label ‘Fiets Welkom’! Dat label is de garantie
voor een kwaliteitsvolle ontvangst voor fietsers. Deze etablissementen hebben een lokaal
om uw fiets te stallen, gereedschap voor reparaties, poetsmateriaal maar ook kaarten en
toeristische informatie.
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/fietsen-in-wallonie/fiets-welkom

©L. Loekxs

Te voet vertrekken en de
tijd nemen…
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In het oosten van onze mooie provincie dient zich
een opmerkelijk natuurerfgoed aan.
Velden en akkers die tot de einder reiken,
landschappen bezaaid met vierkantshoeves die
typisch zijn voor de streek, plattelandsdorpen,
veldwegen… Hier vindt u eenvoud en plaatsen
waar het goed leven is.

©FTBW

Verhalen
over water
Van gisteren…
Een toertje rond het meer van Genval, wat
denkt u?
Dit meer met een oppervlakte van 18 ha werd
in 1904 aangelegd in het hart van de vallei van
Lasne, om de toenmalige vakantiegangers de
kans te geven te baden!
Ook vandaag nog is het een idyllische plek
om te wandelen en de ouderwetse charme
te ontdekken van de gebouwen uit de Belle
Epoque, maar ook van de Willem Tell-kapel,
het Petit Trianon en de Malborough toren.
Ontspanning en romantiek staan op het
programma.

©FTBW

En vandaag…
Juist naast het stadscentrum ligt het meer
van Louvain-La-Neuve, met een oppervlakte
van 7 ha. Het werd aangelegd in 1984 als
stormbekken en visvijver. Geleidelijk aan heeft
de natuur bezitgenomen van de site, die nu
verrijkt is met een gevarieerde fauna en flora.
Dit stukje natuur in volle stad trekt heel wat
wandelaars aan.
Overigens, wie kan weerstaan aan de wandeling
rond het meer als men weet dat die de naam
draagt ‘La Rêverie du promeneur solitaire’? (Het
dromen van de eenzame wandelaar.)

©FTBW

Breken met het jachtige leven van elke dag, de tijd even stilzetten...
Dromen we daar allemaal niet van? En die droom kan uitkomen
Au « 1001 Nuits »
Voor verliefden die ontspanning zoeken in het
hart van de natuur!
www.au1001nuits.be

©Au 1001 nuits

In het Koru Hotel in Autre-Eglise
Bij de Maori symboliseert ‘Koru’ de
hergeboorte en de eeuwige rust…
Voor wie er even tussenuit wil zijn!
www.koru-hotel.be

©Koru Hotel

In het Dolce Hotel in La Hulpe
Luxe en wellness in het hart van het
Zoniënwoud, op een steenworp van Brussel…
www.dolcelahulpe.com

©Dolce

Herbeleef

de geschiedenis

“18 juni 1815. Soldaten marcheren
op het tempo van de tamboers
en kanongebulder weerklinkt.
De Franse en geallieerde legers
bevechten elkaar in een infernaal
tumult. In beide kampen zijn de
soldaten bevangen door angst en
woede.”
Herbeleef de Slag van Waterloo,
alsof u erbij was!
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©M. Van Reysen

In het hart van de Slag van Waterloo
Het Memoriaal van Waterloo 1815, gelegen op 20 minuten van Brussel,
groepeert op het slagveld 4 unieke sites. Het Museum van het Memoriaal,
begraven aan de voet van de Heuvel met de Leeuw, belicht de geschiedenis
van het treffen. Met een soldaat van uw favoriet leger als gids, komt u terecht
in het hart van de veldslag: nieuwe 4D-film, uniformen, kaarten, pistespel en
multimedia animaties…
Juist naast het museum vindt u het niet te missen Panorama! Dit immens
fresco, gemaakt in 1912, dompelt u onder in een sleutelmoment van de strijd.

De Leeuw, symbool van de overwinning
Veertig meter boven de begane grond biedt de Heuvel met de Leeuw een
uniek panorama van het slagveld. Deze grote tumulus verrijst op de plaats
waar naar verluidt de Prins van Oranje werd verwond. Hij zou later koning
worden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De Leeuw op de heuvel
symboliseert de overwinning van de monarchieën.

Hougoumont, laatste getuige
van de veldslag
De Boerderij van Hougoumont is ongetwijfeld het best
bewaarde monument voor wat betreft het aspect dat ze
had op de dag na 18 juni 1815, terwijl daar nochtans de
meest hardnekkige gevechten van de Slag van Waterloo
hadden plaatsgevonden. Deze laatste authentieke
getuige biedt een verrassend multimediaspektakel dat u
meeneemt naar het hart van de hevige gevechten tussen
Fransen en Engelsen.

©Ad. Com. Braine l’Alleud

Beleef een unieke ervaring
Praat met de grenadiers, leer een kanon bedienen, observeer de
korporaal die de soldaten bevelen geeft… U krijgt een volledige
onderdompeling in het toenmalige soldatenleven!
Dagelijks animaties in de zomer en van donderdag tot zondag van
april tot juni en in september-oktober.

Meer info op

www.waterloo1815.be
©Ad. Com. Braine l’Alleud

Tot op uw bord!
Aan de voet van de Heuvel met de
Leeuw openden twee nieuwe restaurants hun deuren, die toegespitst zijn
op het universum van de Slag van
Waterloo. Geniet in een chique en
geraffineerde sfeer van seizoengerechten in ‘Le Bivouac de l’Empereur’. Hebt
u liever een brasserie? Kies dan voor
‘Le Wellington’ waar u kleine en lekkere
Belgische gerechten kunt bestellen.

©FTBW
©F TBW

Napoleon en Wellington

gekruiste wegen

Andere oorlogen,
andere herinneringen
Liefhebbers van militaire
geschiedenis kunnen de
vliegtuigen gaan bekijken
van de First Wing, de eerste
tankslag van de Tweede
Wereldoorlog herbeleven
in het Musée du Corps de
Cavalerie français 1940, of
de bevrijding meemaken in
het Musée du souvenir 4045. Het Musée de la Ligne
KW, toont een verzameling
uniformen, mannequins en
oorlogsmateriaal. Het Musée
français de Cortil-Noirmont
vertelt over de gevechten van
mei 1940, een episode waarin
de Fransen dapper hebben
gevochten.
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©Ph. Debruyne

Laatste nacht
voor de veldslag
In het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon, gelegen op 4
km van de Heuvel met de Leeuw, kunt u de sporen volgen
van de Franse troepen tijdens de laatste uren vóór de
veldslag. Dit is het enige Napoleonmuseum in België.
Niet te missen!

©TLM Photography

Een museum dat ook aan kinderen denkt!
In het laatste HK van Napoleon kunnen kinderen voorwerpen
aanraken, manipuleren, spelen, vragen stellen, zich uitleven,
observeren, testen, delen, leren, niet alles begrijpen maar vooral…
ZICH AMUSEREN

©DQGN

De overwinning van de geallieerden De keerzijde van de medaille
Herbeleef in het Wellington Museum de overwinning van de
geallieerden. Daarmee kwam een einde aan de 22 jaar oorlog tijdens
de Franse Revolutie en het Keizerrijk. Op de vooravond van 18 juni
1815 werd dit museum, destijds een oude herberg, door de Hertog van
Wellington gekozen als hoofdkwartier.
De avond van de veldslag schreef Wellington hier zijn zegerapport dat
werd gepubliceerd in de Britse krant ‘Times’ van 22 juni 1815. Door dat
rapport is de veldslag vandaag gekend als de ‘Slag van Waterloo’.

“Niets, tenzij een verloren veldslag, is even melancholisch als een
gewonnen veldslag” - Hertog van Wellington
Het was in de Boerderij van Mont-Saint-Jean dat Wellington besloot
zijn veldhospitaal onder te brengen. Ongeveer 6.000 Engelse soldaten
werden in het hospitaal verzorgd. De permanente tentoonstelling
‘De keerzijde van de medaille’ belicht het werk van de chirurgen
in oorlogstijd, de chirurgische instrumenten die gebruikt werden…
Bepaald indrukwekkend.

©FTBW
©J-P Remy

Het bier van de dapperheid
De Boerderij van Mont-Saint-Jean herbergt nog 2 schatten!
In de microbrouwerij kunt u heerlijke bieren proeven zoals het bier
van Waterloo, bijgenaamd ‘the Beer of Bravery’ of het bier van de
dapperheid.
Sinds kort is op de boerderij ook een micro-distilleerderij actief waar
men Gin en Whisky van Waterloo produceert.

©WBT-D. Erroyaux

Louvain-la-Neuve

het atypische

Louvain-la-Neuve, deels verkeersvrij, is een belangrijke stad
in Waals-Brabant. Zijn architectuur, zijn winkels, zijn
musea, zijn verwevenheid met de universiteit en zijn
cultureel aanbod maken er een interessante
bestemming van. De stad is vandaag tegelijk
een ruimte voor sociale experimenten
en de zetel van laboratoria,
technologische ondernemingen,
onderzoekscentra….
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©FTBW

Creativiteit en innovatie Her
gé Museum

Musée L

©F TBW

©FTBW
Een emblematisch gebouw van de moderne Belgische architectuur,
een van de eerste die de universiteit bouwde in het begin van de
jaren 1970, geeft onderdak aan het Musée L, het grootste universitair
museum van België. Het bezit bijna 32.000 werken die u kunt
ontdekken via de tentoonstellingen.

Het Hergé Museum vindt u op het adres… rue du Labrador,
26 (ook het fictieve adres waar Kuifje een tijdlang verbleef). Hier
komt u terecht in de wereld van Kuifje en het museum brengt een
volledig overzicht van het oeuvre van Hergé, die geniale kunstenaar
– uitvinder van de ‘Klare Lijn’ – die het stripverhaal optrok tot
kunst en de journalist van Le Petit Vingtième naar het statuut van
internationale reporter.

Suggesties
Koop een combiticket voor het Hergé Museum en
het Musée L, en profiteer van een korting van € 2.
Elke eerste zondag van de maand is de toegang
tot het Hergé Museum en het Musée L gratis!

+

Al twee keer was de stad gastheer voor de
Kosmopolite art tour, een internationaal festival
gewijd aan straatkunst en graffiti.
Alle rondleidingen op www.tourisme-olln.be

Vul uw longen met gezonde lucht

©J-P Remy

Trendy dagje uit

Op een steenworp van het cen
trum biedt het
meer een leuke plaats om te
wandelen,
te joggen, zich te ontspanne
n of te sporten.
Zet uw weg verder en komt
in
Le Bois des Rêves.

©J-P Remy
Begin met een beetje shopping… Het shoppingcenter L’Esplanade en zijn
externe verlenging in de rue Charlemagne, bieden een hele waaier winkels.
Eindig met een glaasje op een terras. Microbrouwerij, trendy plaatsen en
cocktails, wijnbar, bierbar, bistrots de terroir… en ook tientallen restaurants
met gerechten uit de hele wereld liggen verspreid over de stad.

©WBT-B. d’Alimonte

Het zachte

leven

Zullen we even ‘de tijd nemen’?
‘Slow toerisme’, zegt u dat iets? Het is een andere manier
van reizen: het is het jachtige tempo van het dagelijkse
leven even vergeten en voor alles ‘de tijd nemen’. Het is ook
een volledige onderdompeling in de reisbestemming en
leven op het ritme van de lokale bevolking. En dat allemaal
met ‘zachte’ vervoermiddelen. Vergeet de auto, vergeet de
files en neem de fiets. Kortom, het is een terugkeer naar het
plezier van de eenvoudige dingen…
En dat is precies wat men u voorstelt in Brabants
Haspengouw. Trekt u dat aan?

16 / /1 7

©FTBW

Brabants Haspengouw
Tussen natuur...
Het oosten van Waals-Brabant is een echt paradijs voor wandelaars
en fietsers. Met zijn bucolische landschappen en velden die tot de
horizon reiken, is Brabants Haspengouw de ideale plaats voor een
groene escapade. Dankzij een gulle natuur biedt deze streek eindeloze
mogelijkheden voor wandelaars en fietsers. De talrijke routes vindt u
terug op onze website www.beleefwaalsbrabant.be.

©A. Kouprianoff

... en erfgoed
Tijdens uw tochten zult u een uitzonderlijk erfgoed
ontdekken dat typisch is voor Waals-Brabant: grote
vierkantshoeves, kastelen, kapelletjes en mooie
molens die oprijzen als bakens in het platteland.

©FTBW

Leid een kasteelleven

©F TBW

In een prachtig park van
28 hectare biedt het
Kasteel van Hélécine
alles wat uw hartje wenst:
wandelwegen, picknick en
barbecuevoorzieningen,
een speelplein, een
minigolf… In de omgeving
van het kasteel kunt u op
het terras van de Pop-Up
Bar, aan de rand van het
water, genieten van een
vleugje vakantiesfeer.

De smaken van de streek
Consumeer lokaal en ontdek de vakkennis van de
ambachtelijke streekproducenten.

©beertourism.com

Uniek in Wallonië: saffraan!
Anthony Minet en zijn echtgenote Pauline zijn
het avontuur begonnen van de saffraankweek.
De waardevolle bloembollen groeien op een lap
grond van 6 are. De oogst en de verwerking van de
stampers van dit zeldzaam kruid vindt plaats in het
begin van de herfst.

Mélin, het mooie witte dorp

©FTBW

Het Domein van Mellemont is
ontstaan uit de passie van drie
vrienden die zich voornamen om
een goede Belgische wijn in
het leven te roepen. En dat
is gelukt! Het Domein biedt
verschillende wijnen: rood,
wit, de Cuvée des Moines
en de Rosé des Béguines.
Dat gamma is aangevuld met
enkele mousserende wijnen:
‘Bulles pour lui’, ‘Bulles pour
elle’ en ‘Bulles de rosé’.
©Mellemont Gezondheid!

Tussen bier en legende
De Brouwerij Valduc-Thor
is ontstaan uit een oude
legende. De graaf van
Thor was van zijn paard
gevallen en om hem
te verzorgen gaf men
hem water van een bron
waarin men granen uit
een naburig veld had
gemengd. Het waren
granen van hop en gerst!

©Brasserie Valduc
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Dossier erfgoed

De geheimen

van Villers!
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In Waals-Brabant zijn er
unieke plaatsen waar het
gewicht van het verleden,
samen met de mystieke
en spirituele sfeer die
er heerst, aanzetten tot
bespiegelingen…
©FTBW

Abdij van gisteren en vandaag
Een snuifje geschiedenis…
In de vallei van de Thyle verbergt zich een van de historische toppers van WaalsBrabant, de majestueuze Abdij van Villers-la-Ville, opgenomen als ‘uitzonderlijk
erfgoed van Wallonië’.
De abdij werd in 1146 gesticht door Sint-Bernardus en het was een van de eerste
‘dochters’ van de abdij van Clairvaux. De monniken bleven actief tot aan de Franse
Revolutie, maar dan werden ze verjaagd en werd de abdij gedeeltelijk vernield.
De ruïnes weerspiegelen verschillende architectuurstijlen en getuigen van 850 jaar
geschiedenis, van de middeleeuwen tot vandaag.

©Abbaye de Villers-la-V
ille

+ Wist u dit?

Vanaf de 19e eeuw zag de abdij de eerste toeristen arriveren.
Victor Hugo bezocht haar zelfs drie keer! Ga op zoek naar de
paar woorden die hij op een muur graveerde…

©F TBW

Laat ons ook even flaneren in de tuinen
De vijf mooie tuinen van de abdij vormen een uitnodiging om te herbronnen en
maken deel uit van het uitzonderlijk erfgoed ‘Parken en tuinen van Wallonië’.
Geniet van het geklater van de fonteinen, het geritsel van de bladeren en het
gegons van de insecten in deze fraaie tuinen die evolueren op het ritme van de
seizoenen. De geurentuin zal uw reukzin op scherp stellen. Volg het geurend
meditatiepad dat u naar de Sint-Bernarduskapel leidt voor een moment van
bezinning.
Tip: neem volop foto’s, het worden mooie souvenirs!

Een sprong in de tijd!

©Abbaye de Villers-la-V
ille

Dankzij de tablet met
toegevoegde realiteit wordt uw
bezoek interactief. Ervaar een
onderdompeling van 360° en
ontdek het vroegere leven in de
abdij!
De kinderen zijn er weg van!

©F TBW
Verlaat de abdij niet zonder een bezoekje aan de microbrouwerij! Daar worden 4
bieren gebrouwen. U verkiest wijn? Mis dan zeker de wijngaard van de abdij niet,
in gezelschap van het broederschap. Om zijn geschiedenis te kennen, kunt u een
rondleiding reserveren om alles te vernemen over de fabricatiemethode van de wijn.

©Abbaye de Villers-la-V
ille

Dossier erfgoed

De parel

van Nivelles

De Collegiale in cijfers…
5 opeenvolgende kerken
1 crypte uit de 11e eeuw
102 m lang kerkschip
2 trappen met 132 treden
50 m hoge klokkentoren
350 kg voor Djan Djan de Nivelles
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©FTBW

De majestueuze Collegiale kerk Sainte-Gertrude doorheen de tijd
De indrukwekkende Collegiale kerk SainteGertrude werd gebouwd, midden in het
stadscentrum, op de site van een abdij uit de
7e eeuw. Gertrude, dochter van hofmeier Pepijn
de Oudere, was achtergroottante van Karel de
Grote en werd de eerste abdis van de abdij.
Voor de huidige romaanse kerk werden tussen
de 7e en 10e eeuw op dezelfde site nog vijf
kerken gebouwd.

De huidige kerk valt op door de harmonie
van haar volumes en lijnen. Met haar
indrukwekkend schip van 102 meter, haar
twee tegenover elkaar liggende koren,
haar 11e-eeuwse crypte, haar opmerkelijke
kloostergang en haar centrale klokkentoren, is
de Collegiale kerk Sainte-Gertrude een van de
belangrijkste Rijnlands-romaanse kerken van
Europa.

Ontdek dit erfgoed met een onvermoede
rijkdom en luister naar wat de oude
stenen vertellen tijdens een rondleiding
die georganiseerd wordt door de dienst
voor toerisme van Nivelles
(dagelijks om 14.30 u).

+

©F TBW

Wist u dit?

©WBT-D. Erroyaux

Djan-Djan waakt over de stad en zijn inwoners sinds de 15e
eeuw. Deze automaat in verguld messing werd door Karel de
Stoute aan de stad Nivelles geschonken. Kunt u hem vinden?

©F TBW

+ Toeristische dienst van Nivelles
Tel. : +32 (0)67 21 54 13

De traditionele ‘Tour Sainte-Gertrude’
Laat ons de sporen volgen van de abdissen en kloosterlingen
voor een tocht van 15 km door het platteland van Nivelles.
Ieder jaar op 29 september, de feestdag van aartsengel Michael
(of de zondag daarop), vindt deze religieuze processie plaats,
die haar oorsprong heeft in de 13e eeuw.

De eeuwenoude Saint-Jacques wijk
Afspraak de in de Saint-Jacques wijk, op een steenworp van de Collegiale
kerk, voor een wandeling door de mooie straatjes waar al in de 15e eeuw
de vele pelgrims naar Santiago de Compostela passeerden. U ontdekt
ook andere historische overblijfselen en heel wat emblematische
gebouwen. Wilt u er meer over vernemen: aarzel niet een rondleiding te
reserveren bij de dienst voor toerisme van Nivelles!

©FTBW

En wilt u werkelijk alles weten over Nivelles, ga
dan naar Het Gemeentelijk Museum, gevestigd in
de oude refuge van de Trinitarissen van Orival, en
ontdek de indrukwekkende verzameling over de
geschiedenis van de stad.

©MTRP

Dossier erfgoed

Juweeltjes

in alle soorten!

Ook andere getuigen van
ons erfgoed verdienen een
bezoek. Ontdek in WaalsBrabant gepassioneerde
mensen, Belgische kunstenaars,
legendes, tradities en resten
van een ongelofelijk verleden...
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©FTBW

Het middeleeuwse Braine-le-Château
Braine-le-Château ontleende zijn naam aan de burcht die in de 13e eeuw werd gebouwd door de heren van Trazegnies. Het werd op het einde van
de 15e eeuw verbouwd tot lustslot en vandaag mogen we het Kasteel van de Graven van Hornes een echt juweel noemen. Het interieur kan niet
bezocht worden, maar het park is toegankelijk tijdens rondleidingen en ter gelegenheid van bepaalde evenementen, zoals het niet te missen
jaarlijks concert.
Ook uit de renaissance behield Braine-le-Château een
belangrijk erfgoed. De toeristische dienst van Braine-leChâteau is gevestigd in het historische Baljuwhuis.

+ Wist u dit?

Maar wie was die Baljuw?
In de 16e eeuw was hij een gerechtelijk ambtenaar. Hij oefende
toezicht uit op de rechtsgang en controleerde de administratie.

Op het dorpsplein staat een schandpaal uit 1521. Hij werd tijdens het
Ancien Régime gebruikt om veroordeelden publiek tentoon te stellen.
Het monument is uniek in Europa en werd in 1936 geklasseerd.

©F TBW

Elders in Waals-Brabant
©F TBW
Keer terug in de tijd in

het Museum van de
Horlogerie in Longuevi
lle
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©F TBW
Ontdek de indrukwekke

nde machinerie van de
Molens van Arenberg in
Rebecq

©MTHB
Bewonder de typische vierkantshoeves
tijdens uw tochten

©FTBW
Dompel u onder in de legende van
Ragenufle en haar bron

Sainte-

Gezins-

bestemming

Mama, ik verveeeeel mij! Haal
even diep adem, neem uw
kinderen bij de hand en vertrek
voor een avontuur. In WaalsBrabant vindt u een hele reeks
activiteit die voor 100% bestemd
zijn voor kinderen, maar ook
activiteiten voor de ouders.
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©DQGN

In de sporen van Napoleon
Film in 4D, digitale animaties, bezoeken met aangevulde realiteit…
Het Memoriaal van Waterloo 1815 is uitgedacht en opgezet om ook
kinderen te plezieren. Als ze na het bezoek aan het museum nog wat
energie over hebben, laat ze de Heuvel met de Leeuw beklimmen. Of
neem ze mee in een koets die langs de verschillende plaatsen trekt
waar de legers van Napoleon en de Hertog van Wellington elkaar
bevochten. Kinderen zijn er gek op!

Spelen in het hoofdkwartier

Kunt u er niet genoeg van krijgen, bezoek dan het laatste
hoofdkwartier van Napoleon waar de kinderen de nacht voor
de Slag van Waterloo herbeleven en zich kunnen amuseren
met spelletjes, raadsels, ludieke en pedagogische parcours.

©DQGN

©F TBW

Ademen
Een dagje er op uit met de fiets. Langs velden, dorpen en bossen en
mét een stop voor een ijsje. Waarom niet vandaag?

+ Wist u dit?

Waals-Brabant biedt u tal van fietscircuits die onderdeel zijn
van het knooppuntennetwerk, thematische circuits en gezinslussen die toegankelijk zijn voor iedereen. Download uw routes
op www.beleefwaalsbrabant.be

©L . Loekxs

1

Onze leuke suggesties

©Walibi

4

©F TBW

2
3
5

©F TBW

4/ Allo, met de Maan?

2/ Op avontuur

Herinnert u zich? Met zijn
bijzondere architectuur en zijn
fantastisch universum zal het
Hergé Museum u niet onverschillig
laten. Ontdek in de verschillende
zalen de geschiedenis van Kuifje
en zijn geestelijke vader.

Moeten we de topattractie van
Waals-Brabant nog voorstellen?
Walibi en zijn tropische piramide
Aqualibi zijn ideale plaatsen voor
liefhebbers van sensatie, klein en
groot.

©Aventure

©F TBW

1/ Intense ervaringen

Parc

Trek uw overall aan, haak u vast aan
de rail en lanceer u in het Aventure
Parc. Dit avonturenpark heeft meerdere parcours in de toppen van de
bomen, met verschillende moeilijkheidsgraad.

3/ Het hoofd tussen de sterren

De kinderen houden ervan, maar de
ouders ook. Voor hen opent zich een
immens boek. Het volstaat de eerste
bladzijde om te slaan om terecht
te komen in de sprookjesachtige
wereld van de Stichting Folon en zijn
emblematische figuren met hoed en
regenjas.

Antwoord!

5/ Discuteren met de geest
van een monnik
De Abdij van Villers-la-Ville,
zijn wijngaard, zijn tuin met
geneeskrachtige planten… bieden
een fraaie omgeving om rond
te wandelen. Hier kunnen de
kinderen ongestoord ronddartelen
en het leven in de Abdij tijdens
de middeleeuwen ontdekken,
in gezelschap van de geest van
monnik Odelin en een interactieve
tablet.

Fun en

Sensatie

Op weg naar oneindigheid en verder
Zin om iets verschillend, ongewoon
of onverwacht te beleven, samen
met vrienden of collega’s? Trek
richting Waals-Brabant. Hier gaan
we ons niet gewoon verplaatsen.
We gaan vliegen, zweven,
exploreren… Hier gaat de tijd
niet zomaar voorbij. Wij beleven,
testen, doen, experimenteren,
ontdekken en soms stoppen we
zelfs heel even met ademen.

Suggesties
● Le petit train du Bonheur – Rue du Pont 82 – 1430 Rebecq
● Walibi – Boulevard de l'Europe 100 – 1300 Wavre
● Crazy axes – Chaussée de Louvain 473b2 (à côté de Illudesign) – 1300 Wavre
● Aventure Parc – Rue Sainte-Anne 152 – 1300 Wavre
● Ballon Libert – Chaussée de Bruxelles 12 – 1490 Court-Saint-Etienne
● ULM – Route de Houtain 5 – 1470 Genappe
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● The VEX – Place de L’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve
● Bubble soccer – Rue Franquenies 1 – 1341 Céroux-Mousty

©WALIBI

Liever traag, of liever snel?
Wanneer u zoals Buzz
Lightyear droomt van een
reis boven de wolken,
ga dan aan boord van
een heteluchtballon, een
tweedekker of een ULM.
Laat u meevoeren door de
wind en geef uw ogen de
kost terwijl u vliegt over
velden en akkers, de Abdij
van Villers-la-Ville of de
Heuvel met de Leeuw.

©F TBW

Hebt u liever vaste grond
onder uw voeten, breng
dan uw picknick mee en
stap op het treintje van het
geluk in Rebecq. U spoort
door de mooie Vogelvallei
met een door liefhebbers
gerestaureerde stoomtrein.

©Rail Rebecq Rognon

©F TBW
Liever snel?
Behoud uw evenwicht en doorkruis de bossen met
een segway. Nog sneller? Neem dan zelf het stuur en
beleef de ervaring van een autocoureur tijdens een GT,
rally of F1-race in een simulator. Aan u de keuze…
Meer info op www.beleefwaalsbrabant.be.

Te gek !
Bent u klaar? Begin met een partijtje
bubble foot. Deze nieuwe sport,
nauwelijks enkele jaren oud, heeft snel
zijn publiek gevonden. Regels zijn er niet.
U speelt voetbal terwijl u in een plastic
bubbel loopt. Fun gegarandeerd!

Zet daarna uw helm op voor een ‘virtual
reality’ toer in de eerste speelhal van
Wallonië en als u nog energie over hebt,
probeer dan te ontsnappen uit een
Escape Room of waag u aan een Laser
Game. Kunt u het aan?

Nog meer?
Houd u vast, we gaan naar
Walibi. Het attractiepark met de
kangoeroemascotte hoeven we
niet meer voor te stellen maar
toch: het is daar dat u aan boord
kunt gaan van de Pulsar, een
attractie die uniek is in de wereld
en die u een waanzinnige rit aan
100 km/uur laat beleven, met een
enorme ‘splash’ als apotheose.
Nog meer superlatieven?
Ontdek het grootste Belgische
park voor avonturen in de bomen:
het Aventure Parc van Wavre.

Het biedt tientallen parcours voor
alle leeftijden, honderden meters
tokkelbanen en adembenemende
sprongen.

+

©F TBW

Wist u dit?

Op het grootste plein van Waals-Brabant, in het kleine
dorpje Céroux-Mousty, vonden de trainingsvluchten van
de eerste Belgische ballonpiloten plaats! Volgens de
nationale aeronautische autoriteiten van die tijd was de
plaats perfect
omdat linden
de plek en
de omgeving
beschutten
tegen de wind.

©Aventure Parc

Voor u getest

©F TBW

Ik heb een ervaring achter de rug die op zijn minst verrassend kan genoemd worden. Het is een perfect idee voor een
uitje met vrienden. Ik heb het over bijlwerpen! Crazy Axes bevindt zich in Wavre. Op het einde van een parking deed ik
veiligheidslaarzen aan (ik ben een durver maar niet gek) en ik was vertrokken om me een uur compleet uit te leven. Kort
samengevat: men mikt en men gooit de bijl uit alle kracht. Het moeilijke is natuurlijk het doel raken met uw bijl! Niet evident!

Een mand vol

authentieke smaken

Made in Bw
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Waals-Bra
bant bulkt
van
de lekkere s
treekproduc
ten en
gepassionee
rde ambach
producenten telijke
!
Ontdek van
voorgerecht
tot dessert,
onze culina
ire
specialiteite
n en de dra
nken
die er bij pa
ssen…

Het label ‘Made in Bw’ geeft de garantie dat het een lokaal product betreft uit
Waals-Brabant. De vereniging heeft als doel de ontwikkeling van korte circuits te
bevorderen. Made in Bw helpt daarvoor de producenten om nieuwe partners te
vinden, verzekert de opvolging van de bestellingen en de vele leveringen.

In het land van de taarten
Waals-Brabant staat bekend als de provincie van de taarten. Zoet en hartig delen de
affiche. Maar er zijn nog meer lekkernijen die uw smaakpapillen zullen strelen op het
uur van het dessert…

Respect voor tradities
Hebt u al de Vi Paurin met
appels geproefd, de taart met
bruine suiker uit de streek
van Waterloo of de Tarte du
Lothier op een bedje van
abrikozencompote?

Tal van taarten zijn privileges
van broederschappen. Dat
is het geval voor de Blanke
dorèye en de Tarte au Stofé,
die vooral bestaan uit kwark.

©beer tourism.com

Zoveel taarten en allemaal lekker…
Het geheim van de bereiding van de Tarte au Stofé :
(afkomstig van het broederschap zelf…)

Ingrediënten voor het deeg (24 cm diameter) :
200 gr meel
60 gr ongezouten boter
10 gr gist
10 gr suiker
1/2 dl melk
1 klein ei
3 gr zout

Ingrediënten voor de garnituur:
250 gr kwark
60 gr verse room
3 gr amandelextract (Baris)
25 gr gesmolten ongezouten boter
100 gr suiker
25 gr vermaling
25 gr vermaalde amandelkoekjes.
3 eieren (geel en wit gescheiden)

Ontmoeting met Daniel Haulotte,
de ‘Grand Maître’ van de
‘Confrérie du Stofé’
Welke zijn de waarden die de Confrérie du
Stofé verdedigt?
Het broederschap engageert zich om de
gewoontes en tradities van Wavre in stand te
houden en door te geven, om het toerisme te
bevorderen en het oude recept van de Tarte au
Stofé in ere te houden.
Hoelang bestaat ze al?
Het broederschap werd opgericht op
16/09/1972.
Wat betekent ‘stofé’?
Stofé betekent kwark in het Waals. Het is
het belangrijkste ingrediënt van de Tarte au
Stofé en wordt gemengd met amandelen en
vermalen amandelkoekjes. Dat mengsel komt
op een bedje van appels.
Hoe wordt men lid van het broederschap?
Een lid van het broederschap fungeert als
peter die de kandidatuur voorstelt aan de
Raad van Bestuur. Die keurt de aanvraag goed
en legt ze voor aan de Algemene Vergadering.
Daarna wordt het kandidaat-lid opgeroepen
om voor de Algemene Vergadering te
verschijnen.

Om een homogeen deeg te bekomen mengt u de boter met de suiker. Voeg nadien het ei en
de melk toe. Stevig mengen. Voeg het meel toe, samen met het zout en de gist.
Het deeg afplatten en een licht geboterde bakvorm garneren.
Meng in een kom alle ingrediënten om de garnituur te maken en scheidt het wit en het geel
van de eieren. Opkloppen tot stevige sneeuw en delicaat toevoegen aan de bereiding.
Het mengsel op de compote gieten en in de voorverwarmde oven plaatsen op 220°C
gedurende +/- 25 minuten (afhankelijk van de oven).

Zin om te vertrekken met
een Belgische specialiteit?
Chocolade voor iedereen

U vindt zeker iets naar uw zin bij de 15 ambachtelijke chocolademakers van Waals- Brabant. Deze
experts laten u, tussen traditie en creatie, een
echte smaakreis maken.
Sommige ateliers kunnen bezocht worden!

Bonbons zijn zo lekker

©WBT-D. Erroyaux

Ook andere specialiteiten verdienen een proeverij.
Op het gebied van biscuits, moet u de Canestia
de Nivelles, proeven, verwant aan de Couque de
Dinant.

België en bier, dat is een groot liefdesverhaal.
Het is dus niet verbazend dat er liefst 16 brouwerijen en
microbrouwerijen zijn, alleen al in Waals-Brabant!
De brouwers openen graag hun deuren voor verbazende
ontdekkingen tussen smaken, innovatie en vakkennis…
Uiteraard met mate te consumeren!

©beertourism.com

Folklore

en tradities

In België heerst een onbetwistbare
levenswarmte en openheid naar
anderen... Waals-Brabant is fier op
zijn uitgebreid levend erfgoed dat
voor animo zorgt in alle seizoenen. De
folkloristische evenementen, vaak zeer
gezellig maar soms weinig gekend door
het grote publiek, worden jaar na jaar
voortgezet.
Carnavals, lokale feesten, optochten
en processies laten ons het hele jaar
populaire tradities ontdekken.
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©FTBW

De broederschappen
De 17 broederschappen van Waals-Brabant, garanties voor
authenticiteit, hebben als opdracht de lokale, culturele, folkloristische
en culinaire gewoontes van de streek in stand te houden en door te
geven aan het nageslacht. Gekleed met schort of cape delen de leden
van deze broederschappen graag hun kennis, zowel ter gelegenheid
van ontmoetingen als tijdens sociale of folkloristische evenementen.
‘Grand Bailly, Grand Maître, confrères, chevaliers, Nobles Dames,
intendants’… het zijn allemaal titels die u zult ontdekken.

Land van tradities

©beer tourism.com

De ommegangen en processies (de zogenaamde
‘tours’) hebben de eeuwen doorstaan om praktisch
ongewijzigd onze huidige tijd te bereiken. Zij zijn
gewijd aan de beschermheiligen van de dorpen en
die worden via dit ritueel geëerd.

©FTBW
De Tour Sainte-Gertrude in Nivelles
neemt u mee in de voetsporen van
abdissen en kloosterzusters die
destijds de zieke en behoeftige boeren
bezochten. Deze tocht van ongeveer
15 km door de velden vindt plaats op
de dag van de aartsengel Michaël (29
september) of de zondag daarop.

©A . Kouprianoff

De Sainte-Ragenufle processie in Incourt
is een van de oudste van Waals-Brabant.
Zij dateert van de 12e eeuw. Aan deze
heilige worden veel mirakels toegekend
en vooral aan haar waterbron. Op
Pinsteren trekt de processie van de kerk
van Incourt naar de bron van SainteRagenufle.

©F TBW

De Tour Sainte-Renelde in Saintes is
geklasseerd en wordt samengesteld
door een honderdtal ruiters (zelfs
de muzikanten zijn te paard). Deze
ommegang van 30 km gebeurt nog
steeds op dezelfde manier als in de
middeleeuwen. De processie vindt altijd
plaats op de zondag na Pinsteren.

©Ooh!Collective

Bij het naderen van de lente stijgt de feestsfeer en de straten worden bedolven
onder de confetti tijdens de carnavalsperiodes.
Deze gezellige momenten staan in het teken van de hergeboorte van het leven op
het einde van de winter en laten ons kennismaken met ‘gilles’, boerinnen, lokale
groepen en reuzen.
Neem deel aan de sfeer die opgewekt wordt door het ritme van de tamboers en de
klompen van de gilles in Waals-Brabant!

©A. Kouprianoff

Grote evenementen
In Waals-Brabant gebeurt altijd iets!
Muziekliefhebber, cultuurminnaar, liefhebber van geschiedenis of
gewoon op zoek naar een gezellig moment voor een uitstap met het
gezin of met vrienden? Waals-Brabant biedt u een ruime keuze!

Noteer in uw agenda 2020:
• Jacht op Napolon in het Napoleon’s Laatste Hoofdkwartier – 29/03
• Inc’Rock in Incourt – van 30/04 tot 2/05
• Herdenkingen van de Slag van Waterloo – van 18/06 tot 21/06
• Louvain-la-Plage – van 2/07 tot 2/08
• Openluchttheater « Lucrèce Borgia » in de Abdij van Villers-la-Ville – van 14/07 tot 8/08
• Stemmen onder de Sterren in de Abdij van Villers-la-Ville – 28/08 en 29/08
• De vuurnacht op het Kasteel van Hélécine – 5/09
• Middeleeuwse ontmoetingen in Braine-le-Château – van 11/09 tot 13/09
• Ô Bois des Rêves, een gezinsfestival dicht bij de natuur - 27/09
• Ronde van Sainte-Gertrude in Nivelles – 4/10

En nog veel meer!

Ontdek de volledige agenda op

www.beleefwaalsbrabant.be
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