
De sluis van Ittre, de hoogste van 
het kanaal Brussel-Charleroi, 

werd gebouwd in 1967 
tijdens de aanpassing van 

het kanaal om de pas-
sage van binnensche-
pen van 1350 ton toe te 
laten. Ze zorgt voor een 
overbrugging van het 
grootste niveauverschil 
tussen twee kanaalpan-

den van België, namelijk 
meer dan 13 meter.

Met haar indrukwekkend schip van 
102 meter, haar twee tegeno-

ver elkaar liggende koren 
en haar crypte uit de 11e 

eeuw, is de Collegiale 
kerk Sainte-Gertrude 
een van de oudste 
en belangrijkste 
romaanse kerken 
van Europa. Op deze 
plaats bestond al in 

de 7e eeuw een abdij. 
Gertrude, dochter van 

Pepijn van Landen en 
over-groottante van Karel de 

Grote, werd er de eerste abdis.

Braine-le-Château ontleent zijn 
naam aan de burcht die in de 

13e eeuw werd opgetrok-
ken door de heren van 
Trazegnies en die op het 
einde van de 15e eeuw 
werd verbouwd tot 
woonkasteel. Braine-le-
Château heeft nog meer 
renaissanceschatten: 

het Baljuwshuis waar de 
toeristische dienst is on-

dergebracht, de Schandpaal 
op het dorpsplein en ook het 

lapidarium.

Het museum, ondergebracht in 
de kapel van de ‘Soeurs de 

l’Enfant-Jésus’, belicht met 
behulp van tekeningen 

en schilderijen het 
leven en de loopbaan 
van de kunstenares 
Marthe Donas. De uit 
Antwerpen afkoms-
tige Marthe Donas 
(1885-1967) ontdekte 

het kubisme en het mo-
dernisme in Parijs tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Al 
rond 1920 werd haar werk in 

heel Europa tentoongesteld 
en zij intrigeerde de avant-garde 
onder het mannelijke pseudo-
niem Tour Donas.
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DE RIDDERS VAN 
HET ROMAANSE LAND
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1. De Collegiale kerk Sainte-Gertrude

3. Braine-le-Château
4. Het Museum Marthe Donas

2. De sluis van Ittre

Afstand: 38,9 km
Moeilijkheidsgraad: 
gemiddeld 
Vertrekpunt: 
Mont Saint-Roch
Nummer circuit: 233
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INTERESSANT LANGS HET PARCOURS

Scan mij 
om het parcours 

online te zien
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Meer info op:



Interessant punt:

De Collegiale kerk Sainte-Gertrude

De sluis van Ittre

Braine-le-Château

Het Museum Marthe Donas

Informatiepunt:
VVV Nivelles
VVV Braine-le-Château
Visit Ittre

Producent:
Tout au Beurre 
Le Chant du Pain
Brasserie Belgo Sapiens Brewers
Chocolaterie Dolfin
Domaine du Chapitre
Chocolaterie Arnaud Champagne
Les fraises des Vergers Micolombe
Cro’vettes
L’Escargotière Saint-Véron
Ferme de Nizelles

Etablissementen ‘Fiets Welkom’: 
Chez Gertrude in Nivelles 
Gîte in Ittre
Haut des Fiefs in Braine-le-Château

Fietsherstellers
Vélo Gaspard
Adrian’s Bike
Méga Bike

Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS
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