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Wat weet u over Waals-Brabant? Misschien is dat beperkt tot enkele bekende namen zoals Waterloo, Lou-
vain-la-Neuve, Jodoigne, of misschien denkt u aan de prachtige ruïnes van de Abdij van Villers-la-Ville, de 
imposante Collegiale Sainte-Gertrudekerk van Nivelles of de grote vierkanthoeven die verspreid liggen over 
ons mooie platteland.… Misschien herinnert u zich dat een leeuw al meer dan 200 jaar waakt over een 
slagveld, als waker over de Geschiedenis – die met hoofdletter G. Of herkent u namen van internationaal 
bekende kunstenaars die hun koffer in onze provincie hebben neergezet zoals Hergé, Folon, Marthe Donas, 
Dupa en Roger Leloup… En mogelijks denkt u zelfs aan kleine emblematische en grappige figuren zoals de 
Maca, Twène of de Betchard…

Dit magazine stelt u voor om een bezoek te brengen aan Waals-Brabant, tijdens een weekend of een da-
guitstap, en zijn erfgoed, natuurlijke rijkdommen, zijn folklore en zijn uitzonderlijke evenementen te (her)
ontdekken. Sommige hebben een internationale reputatie en dragen bij aan het imago van een gastvrije 
streek die open staat voor jong en oud. In Waals-Brabant, op nauwelijks enkele kilometers van Brussel, komt 
u tegelijk naar het hart van Europa!

Er valt altijd iets nieuws te ontdekken, maar ook minder bekende plaatsen met vele facetten die een omweg 
waard zijn. Kies voor individuele of collectieve rondleidingen, voor gezinsavonturen zoals de Totemus schat-
tenjacht die bij iedereen in de smaak valt. En dan zijn er nog de wandelingen en fietstochten, sportief of 
gezinsvriendelijk, waarbij u gebruik kunt maken van leuke routes op het platteland. Neem de tijd om een 
ambachtelijk producent te bezoeken, lekker te eten en te overnachten in een gezellige gîte of een befaamd 
hotel. Overal zult u hartelijk ontvangen worden!

Waals-Brabant verwacht u. Wij reiken u de sleutels aan. U zult er zich thuis voelen en toch een heel andere 
omgeving beleven. Een toeristische streek waar u mateloos kunt van genieten… 

Joseph Tordoir
Voorzitter van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant 
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Keer terug naar de beroemde Slag van Waterloo in het 
Memoriaal van Waterloo 1815. Beleef een ervaring die 
beroep doet op al uw zintuigen, uniek in Europa, en 
bewonder het uitzicht op de top van de Heuvel met de 
Leeuw. Om uw onderdompeling in de geschiedenis 
volledig te maken, kunt u ook het Laatste Hoofdkwar-
tier van Napoleon bezoeken, het enige Napoleonmu-
seum in België, en het Wellington Museum, waar de 
Britse legerleiding zijn hoofdkwartier vestigde. 

Het Gewestelijk Domein Solvay in La Hulpe, opgenomen als 
uitzonderlijk erfgoed van Wallonië, is een van de mooiste 
wandelplekken van België. Het vormt het decor voor het Kasteel 
van La Hulpe, gebouwd in 1842, en voor de Stichting Folon die 
meer dan 500 werken van de gelijknamige kunstenaar 
tentoonstelt. Maak zeker een wandeling in dit prachtige 
park van 227 hectare met ‘1000 rododendrons’.

1. Braine-l’Alleud / Waterloo

Met een kerkschip van 102 meter, twee 
tegenover elkaar liggende koren en een crypte 
uit de 11e eeuw, is de Collegiale kerk 
Sainte-Gertrude een van de oudste en belangri-
jkste romaanse kerken van Europa. 
In de ondergrond verbergen zich nog 5 kerken 
en een crypte, de grootste van onze streken. 
De toegankelijke archeologische ondergrond 
onder het kerkschip is zeker een bezoek waard, 
samen met de kloostergang en de centrale 
klokkentoren met zijn klokken en beiaard.  De 
kleine koperen krijger die u hoog op de zuidelijke 
toren ziet, is Jean de Nivelles of ‘Djan Djan’. 
Al 6 eeuwen lang slaat hij het uur en het halfuur.Al 6 eeuwen lang slaat hij het uur en het halfuur.

6. Nivelles 9. Het Musée L is het eerste groots opgezette universitair museum van 
België. Wie er binnengaat, ontdekt 1001 ontmoetingen tussen kunst en
wetenschap. Het Musée L wil 1500 werken experimenteel en via direct 
contact laten dialogeren (kunstwerken, beschavingsvoorwerpen, 
wetenschappelijke uitvindingen). Ze zijn afkomstig uit de 5 continenten en 
gaan van de prehistorie tot de 20e eeuw. Nieuwe confrontaties en bevra-
ging over de wereld en de mensheid zijn de sleutelwoorden voor de bezoeker.   

10. Ook het stripverhaal komt aan bod in Waals-Brabant. 
Het Hergé Museum belicht in een uitzonderlijk gebouw
het leven en het werk van Hergé, de geestelijke vader van het leven en het werk van Hergé, de geestelijke vader van 
Kuifje en Bobbie. Maak kennis met een van de grootste 
kunstenaars van de 20e eeuw en ontdek zijn hele parcours. 
Het museum bezit meer dan 80 originele graveerplaten, 
800 foto’s, documenten en diverse voorwerpen van deze 
kunstenaar met een veelzijdig talent. Kent u zijn echte 
naam? Hergé haalde zijn pseudoniem uit de omkering van 
zijn initialen: RG, voor Georges Rémi.zijn initialen: RG, voor Georges Rémi.

9-10. Louvain-la-Neuve

Met 67 hectare groen is het Provinciaal domein 
van Le Bois des Rêves een echte oase van rust, 
gewijd aan ontspanning en vermaak. Een vijver, 
fitnesspistes met verschillende obstakels (ook 
voor personen met beperkte mobiliteit), 
een mountainbikepiste voor sportieve mensen
en een speelplein voor kinderen van 2 tot 13 jaar en een speelplein voor kinderen van 2 tot 13 jaar 
verwachten u.

8. Ottignies

2. La Hulpe

Een heel bijzondere en magische plaats, opgenomen als uitzonderlijk 
erfgoed van Wallonië…  Spreekt u dat aan? De cisterciënzerabdij 
van Villers-la-Ville uit de 12e eeuw is opmerkelijk goed bewaard 
gebleven. Neem een duik in het verleden met het nieuwe mediatie-
platform om u de abdij voor te stellen in de tijd van de monniken. 
Profiteer van een panoramisch uitzicht van 180° op de hele abdijsite 
en bewonder de schoonheid van de 5 tuinen met 
verschillende stijlen. En in de winkel vindt u een brede waaier 
lokale producten.

7. Villers-la-Ville

Het Kasteel van Hélécine verrijst fier te midden van een 
park van 28 hectare. Oorspronkelijk was het een abdij. 
Wandel rond op het domein in het gezelschap van ganzen, 
eenden en zwanen. Ga met uw kinderen naar de grote en 
gratis toegankelijke speelpleinen of speel een partijtje op 
de landschappelijke minigolf met 19 holes.  Laat u charmeren 
door de vele facetten van deze uitzonderlijke plek en de 
activiteiten die het hele seizoen plaatsvinden.activiteiten die het hele seizoen plaatsvinden.

5. HelecineDoe onvergetelijke indrukken op in de sensationele
attractieparken Walibi en Aqualibi of waag u aan een
acrobatisch parcours in de bomen van het acrobatisch parcours in de bomen van het Aventure Parc in 
Wavre. Alles is er volledig beveiligd en geschikt voor hele 
gezin. Huiver van plezier in een van de 41 attracties van Walibi, 
een van de 7 glijbanen van Aqualibi of een van de 24 parcours 
van het Aventure Parc!

3-4. Wavre
De niet te missen hoogtepunten

03//04
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Eeuwenoude bomen 

Ongerepte domeinen 

Openlucht Openlucht 
en wandelingen en wandelingen 

Geniet met volle teugen 
van de frisse lucht!  

Waals-Brabant verwent ons met zijn mooie en 
gevarieerde landschappen. Zowel in bossen, 
velden of in weidse groene landschappen 
kunt u charmante en weinig bezochte plekjes 
ontdekken. 

Aan de rand van het Zoniënwoud on-
thult het Gewestelijk Domein Solvay 
al zijn schoonheid met zijn 227 hectare 
groen. Het wordt ook ‘het park met de 
duizend rododendrons’ genoemd en 
is een van de mooiste wandelplekjes 
van België. Neem de tijd om langs de 
paden te flaneren, de grote bomen 
te bewonderen en even te pauzeren 
rechtover de vijvers… Open uw ogen en 
geniet van het spektakel… 

Het Bois des Rêves, een oase van 
rust, stelt voor om een pauze in de 
tijd te maken. Dit kleine en groene 
paradijs is gewijd aan ontspanning en 
amusement. Geniet van de rust die 
er heerst en ga wandelen langs de 
kilometerslange bewegwijzerde paden, 
probeer de mountainbikepiste of het 
gezondheidsparcours. De jongsten zul-
len in hun nopjes zijn met de speelplei-
nen, terwijl hun ouders kunnen genie-
ten van de lokale brasserie.

Het Kasteel van Hélécine, genesteld 
in een prachtig park van 28 ha, biedt u 
alle ruimte om u te ontspannen: wan-
deltochten, klein dierenpark, speelplei-
nen, minigolf… In de loop van het jaar 
zijn er heel wat evenementen. Profiteer 
ook van de uitzichten terwijl u smult 
van een hapje. 

©MTBW
©MTBW

©MTBW

©MTBW



Meer intieme plekjes Top 3 van onze mooiste wandelingen 
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Waals-Brabant heeft ook heel wat meer discrete en minder bekende plekjes. Ons grondgebied heeft behoorlijk wat stukjes na-
tuur die toch in de buurt van stadscentra liggen. Ga u herbronnen op deze plekjes, in het groen of aan de rand van het water… 

Het Parc de la Dodaine in Nivelles, 
een voormalige moeraszone, is mooi 
aangelegd met Engelse en Franse 
tuinen, opgesmukt met tal van stand-
beelden. U vindt er een vijver en een 
grote rechthoekige waterplas. Wanneer 
de zon op haar hoogtepunt staat, is het 
aangenaam om er te picknicken en zich 
nadien over te geven aan een siësta. 

Het meer van Louvain-la-Neuve 
was oorspronkelijk een spaarbekken 
voor overtollig water waar ook vissers 
terecht konden. Het is nu een recrea-
tiesite voor alle generaties: voor de 
studenten van de universiteitsstad, 
voor gezinnen en voor sportieve men-
sen die er zich naar hartenlust kunnen 
uitleven. Ook de natuur heeft zijn part 
opgeëist: men vindt er een gevarieerde 
fauna en flora. 

©MTBW

Ontdek alle groene gebieden en een selectie wandelingen in Vlaams-Brabant op destinationbw.be/nl/tochten/

Het meer van Genval, kunstmatig 
aangelegd in de vallei van de Argen-
tine als thermale vakantieplek, heeft 
een romantisch trekje dat bij iedereen 
in de smaak zal vallen. Maar er valt 
ook heel wat te beleven. Zo zijn er een 
hele rist activiteiten in en rond het 
water, voor groot en klein (hengelen, 
zeilen, waterfietsen, bootje varen…)

©MTBW

©MTBW

Historische wandeling 
in Braine-le-Château

De bronnen van de Nil 
in Walhain

Wandeling: de Balade 
des Chavées in Hélécine

Ontdek de rijkdommen van het 
middeleeuwse verleden van 
Braine-le-Château tijdens deze 
mooie wandeling van 6 km. Ze laat 
u het historische centrum ontdek-
ken met de kerk, het Baljuwshuis, 
de banmolen en de schandpaal.

Deze lus van 13,5 km neemt u 
mee voor een ontdekking van de 
gemeente Walhain en zijn rijke 
geschiedenis, van de Romeinse 
periode tot vandaag. De route 
passeert langs tal van interessante 
erfgoedpunten die in de gemeente 
overvloedig aanwezig zijn. 

Deze gezinswandeling van 6 km 
laat u Hélécine ontdekken, zijn 
prachtig kasteel en park, en ook 
de musea in de omgeving. Met 
vertrek aan het Museum Armand 
Pellegrin, ontdekt u een verbazend 
platteland. Dit parcours is bewe-
gwijzerd: volg de groen-en-witte 
rechthoeken.

©MTBW©MTBW©MTBW
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Op het kruispunt van de 
Europese geschiedenis 

“18 juni 1815. De soldaten marcheren op 
het ritme van de tamboers en er weerklinkt 
het geluid van artillerievuur. De Franse en 
geallieerde legers bekampen elkaar onder 
een hels lawaai.” 

Waals-Brabant is dan wel de jongste provincie 
van België, maar ze is sterk verankerd in de 
Europese geschiedenis. 

In het hart van de Slag van Waterloo
Herbeleef de beroemde veldslag alsof u er bij was!
Het Memoriaal van Waterloo 1815 omvat 4 unieke sites op het slagveld. 

Het Museum van het Memoriaal, 
ondergronds aan de voet van de 
Heuvel met de Leeuw, belicht de 
geschiedenis van de confrontaties. 
Met een soldaat van uw favoriete 
leger als gids, neemt u een duik in 
het hart van het conflict, dankzij 
een nieuwe film in 4D, uniformen, 
geanimeerde kaarten, multimedia-
animaties… 

Op de 40 meter hoge top van de Heuvel 
met de leeuw krijgt u een uniek pano-
rama van het slagveld. Deze immense 
tumulus verrijst op de plaats waar de 
Prins van Oranje, de latere Koning de 
Nederlanden, gewond werd. De leeuw 
op de top van de heuvel symboliseert de 
overwinning van de monarchieën.

Ga er vlak naast de trap op naar het 
Panorama. Dat immense fresco, gerea-
liseerd in 1912, toont u een van de 
sleutelmomenten van de veldslag. 

De Boerderij van Hougoumont, laatste authen-
tieke getuige van de veldslag, is ongetwijfeld het 
best bewaarde monument voor wat betreft het 
aspect dat ze had op de dag na 18 juni 1815, toen 
ze het decor vormde voor de hevigste gevechten 
van de Slag van Waterloo. Een verrassend multi-
mediaspektakel neemt u mee naar de hardnekkige 
gevechten tussen Franse en Engelse troepen. 

Ontmoetingen met soldaten, kanonvuur, initiatie in wapens, demonstraties geweerschieten… 
Ontdek alle animaties die georganiseerd worden van april tot oktober op www.waterloo1815.be.

©Administration communale Braine-l’Alleud

©MTBW

©MTBW



1 1 / / 12

©TLM Photography

Napoleon & Wellington Tweede Wereldoorlog 
Keizer Napoleon en de Hertog van Wellington hebben 
talrijke sporen van hun passage nagelaten.

Volg de Franse troepen in het Laatste hoofdkwartier 
van Napoleon tijdens de laatste uren die voorafgin-
gen aan de veldslag. Dit is het enige Napoleonmu-
seum in België. In een authentiek historisch decor her-
bergt het een reeks voorwerpen die vooral afkomstig 
zijn van het Franse leger, met onder meer het veldbed 
van Napoleon.

De keizer ontwikkelde er in 1815 zijn strategie en zijn 
strijdplan op de vooravond van de veldslag van Water-
loo. Het accent ligt op de nacht van 17 op 18 juni en 
de vele anekdotes uit het militaire en burgerleven. 

In het Wellington museum komt u in het 
andere kamp terecht. Op de vooravond 
van 18 juni 1815 werd deze oude herberg 
door de Hertog van Wellington gekozen als 
hoofdkwartier. Op de avond van de veldslag 
stelde hij er zijn overwinningsbericht op dat 
gepubliceerd werd in de Britse ‘Times’. Het 
is door dat bericht dat de veldslag vandaag 
gekend is als de ‘Slag van Waterloo’, terwijl 
hij in feite daar niet plaatsvond. 

“Niets, behalve een verloren veldslag, 
is zo melancholisch als een gewonnen 
veldslag” Hertog van Wellington 

De Hertog van Wellington bezette ook nog een 
andere plek: de Boerderij van Mont-Saint-
Jean. Hij vestigde er een veldhospitaal dat bijna 
6.000 Engelse soldaten zou verzorgen. Vandaag 
ontdekt u hier de permanente tentoonstelling 
‘De keerzijde van de medaille’, dat het werk van 
de chirurgen en hun instrumenten in oorlogstijd 
belicht. Verder huist hier een microbrouwerij 
en een microdistilleerderij waar men de bieren, 
gins en whisky’s van Waterloo produceert.

Nog meer oorlogen hebben hun stempel gedrukt op de geschiedenis van Waals-Brabant. In 1940 probeerde het Franse leger de 
Duitsers een halt toe te roepen in de provincie. 

Het First Wing Historical Center belicht de 
geschiedenis van de luchtmachtbasis van Beauve-
chain, van de jaren 1930 tot vandaag. Men ziet er 
vliegtuigen, motoren (ook didactisch), voertuigen, 
uniformen en tal van historische voorwerpen. 
Deze voormalige boerderij werd in 1940 door de 
Duitsers bezet en omgebouwd. In oktober 1944 
namen de geallieerden de basis over en vanaf 
1946 werd het een Belgische luchtmachtbasis. 

In mei 1940 besliste een Marokkaans regiment zijn 
hoofdkwartier te vestigen in de school van Chastre. 
Jaren later werd dit gebouw gekozen om er het 
Museum van het 1e Franse leger van Cortil-Noir-
mont in onder te brengen. Men vindt er wapens, 
munitie, uniformen, historische documenten, kaar-
ten… om een beter zicht te krijgen op de operaties 
van de Belgische, Franse en Britse legers in het kader 
van ‘het maneuver van de Dyle’. 

Iets verder, in Perwez, hebben vader en zoon duizenden 
voorwerpen en een zestigtal mannequins verzameld om 
het materiaal te laten ontdekken dat gebruikt werd in de 
oorlogsperiode.
Het Museum van de Herinnering 40-45 geeft u meer 
duidelijkheid over de invasie van 1940, de bezetting en de 
bevrijding. 

Tenslotte toont het Museum van het Franse Cavaleriekorps 
1940 in Orp-Jauche tal van uniformen, wapens en munitie 
van Franse soldaten in mei 1940. U herbeleeft er de eerste 
tankslag van de Tweede Wereldoorlog. 

©MTBW

©MTBW

©Musée Wellington

©MTBW

©MTBW

©MTBW

In Sart-Risbart, Perwez, Ramillies en Orbais werden oriëntatietafels opgesteld om de reikwijdte uit te leggen 
van de gevechten die plaatsvonden in de streek in augustus 1914 tussen Belgisch/Franse en Duitse soldaten. 



Ferme de la Ramée  ©MTBW

Het middeleeuwse Braine-le-Château 

Het industriële Rebecq 

13// 14

Geheimen van het erfgoed 

Luister naar wat de oude stenen vertellen… 
Kom in de ban van deze bijzondere plaatsen 
die zwanger staan van geschiedenis 
en doorprik de mysteries van de 
gemeenschappen die er geleefd hebben! 
Unieke en niet te missen sites zijn er ook in 
Waals-Brabant. 

Braine-le-Château kreeg zijn naam van de feodale 
burcht die in de 13e eeuw werd opgericht door de 
heren van Trazegnies. Op het einde van de 15e eeuw 
werd de burcht verbouwd en aangepast, en het 
Kasteel van de Graven van Hornes ontpopte zich als 
een echte parel! Het interieur van het kasteel kan niet 
bezocht worden maar het park is toegankelijk tijdens 
rondleidingen en bepaalde evenementen zoals het 
befaamde jaarlijkse concert. 

Uit de renaissance behield Braine-le-Château een belan-
grijke historische erfenis. Ontdek het prachtige Maison 
du Bailli, het huis van de Baljuw die in de 16e eeuw 
belast was met justitie en controle van de administratie.
Op het dorpsplein verrijst de schandpaal uit 1521, 
gebouwd met blauwe steen in late gotische stijl. Tijdens 
het Ancien Régime werden veroordeelden er publiek 
tentoongesteld. Dit monument dat uniek is in Europa, 
werd geklasseerd in 1936 en heeft zijn lantaarn in 2021 
teruggekregen.

De Molens van de hertogen van Aren-
berg, vandaag toeristische en culturele 
sites, werden gebouwd op het einde 
van de 14e eeuw langs de oevers van de 
Senne. De Grote Molen omvat naast een 
indrukwekkende machinerie, het Porfier-
museum en tijdelijke tentoonstellingen. 
De Kleine Molen van Arenberg herbergt 
van zijn kant het Huis van het Bier. 

Quenast, een deelgemeente van Rebecq, staat ook bekend voor zijn 
steengroeve. Het is de grootste openlucht steengroeve van Europa, 
met een oppervlakte van 140 hectare en op sommige plaatsen een 
diepte van 125 meter. Sinds de 17e eeuw ontgint men er porfier, een 
afgekoeld magma dat 435 miljoen jaar oud is en dat gebruikt wordt 
voor de beruchte Belgische kasseien. 

©RSI Braine-le-Château

©MTBW
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©Braine-le-Château/RSI
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Het mooie Nivelles Het monastieke Villers-la-Ville 
De indrukwekkende Collegiale kerk Sainte-Gertrude 
verrijst fier op de Grand Place van Nivelles. Vijf 
opeenvolgende kerken, gebouwd van de 7e tot de 
10e eeuw, zijn voorafgegaan aan de romaanse kerk. 
De dochter van Pepijn van Landen, overgroottante 
van Karel de Grote, werd de eerste abdis.

Met haar indrukwekkend schip van 102 meter, 
haar twee tegenover elkaar liggende koren, 
haar crypte uit de 11e eeuw, haar opmerkelijke 
kloostergang en haar centrale klokkentoren is 
de collegiale kerk Sainte-Gertrude een van de 
belangrijkste monumenten in romaans-Rijnlandse stijl 
van Europa. 

Djan-Djan waakt al sinds de 15e eeuw over de stad en zijn 
inwoners. Deze automaat van 350 kg in verguld koper werd 
aan de stad geschonken door Karel de Stoute. Kunt u hem 
vinden? 

Wist u dit? +

Op een steenworp van de Collegiale kerk belandt u in de oude 
Saint-Jacques wijk en kunt u rondstruinen in de mooie straatjes 
waar in de 15e eeuw ook de bedevaarders naar Santiago de Com-
postela doorheen liepen. 

«Tour de Sainte-Gertrude» van Nivelles
Ieder jaar op 29 september, dag van de heilige Michaël, 
of de daaropvolgende zondag, wordt een processie van 
15 km georganiseerd door het platteland van Nivelles. 
Daar zijn sporen van terug te vinden vanaf de 13e eeuw. 

De majestueuze Abdij van Villers-la-Ville, opgenomen als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië, is sinds de 12e eeuw uitzon-
derlijk goed bewaard gebleven. Laat u bekoren door de sereniteit van deze plaats die ingekapseld ligt in het groen. De ruïnes 
tonen verschillende architecturale stijlen en getuigen van 870 jaar geschiedenis, van de middeleeuwen tot vandaag. Gebruik 
uw smartphone voor het nieuwe mediatieplatform om u de abdij voor te stellen in de tijd van de monniken. 

De 5 tuinen van de Abdij nodigen u uit tot 
herbronning. De geurentuin zal uw reukzin 
opwekken terwijl de meditatietuin u zal 
aanzetten tot een moment van bezinning. 

Het was in de 19e eeuw dat de eerste toeristen arriveerden in 
de Abdij. 
Victor Hugo bezocht haar zelfs 3 keer! Ga op zoek naar de paar 
woorden die hij gegrift heeft op een muur…

Wist u dit? +

De Abdij van Villers-la-Ville, dat is ook
een microbrouwerij en een wijngaard die 
heerlijke dranken produceren.

©WBT-D. Erroyaux
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Destination Brabant wallon

Destination Brabant wallon

Volg ons op :

Volg ons
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Miskende schatten 

Waals-Brabant heeft heel wat miskende 
schatten. Ver van de grote toeristische sites 
zijn er enkele musea die echt wel een bezoek 
waard zijn. Gepassioneerde mensen vertellen 
er soms het verhaal van een heel leven! 
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Wist u dat het geografisch centrum van België zich 
in Waals-Brabant bevindt? En meer precies in Walhain, 
maar dat was niet altijd zo. Een metalen structuur 
werd op deze plaats opgericht en symboliseert de 
verschillende elementen die kenmerkend zijn voor 
België: de sokkel stelt de aardkorst voor, de driehoek 
schematiseert België en de drie pylonen staan sym-
bool voor de drie gewesten.
Een kleine eeuw geleden lag het geografisch centrum 
in Ittre want de Oostkantons maakten nog geen deel 
uit van het koninkrijk. 

In Rixensart is het Museum van het boogschie-
ten gevestigd in een toren uit 1928 die vandaag 
geklasseerd is, om het schieten op staande wip 
mogelijk te maken. Het museum belicht het 
gebruik van bogen van de prehistorie tot vandaag 
en de opkomst van het schieten op staande wip 
als recreatie. 

In Longueville opent het Museum van de Horlogerie 
zijn deuren voor groepen om de geschiedenis van 
de klokkenmakerij te illustreren. U ziet er de evolutie 
van de technieken en de vooruitgang die geboekt 
werd op dit domein tijdens de laatste vier eeuwen in 
Europa, naast tal van zeldzame slingeruurwerken van 
uitstekende kwaliteit. 

©MTBW

©MTBW

©MTBW

Het Forge-Musée of smederij-museum is de enige
overlevende van de 8 smederijen van Ittre. Het
museum evoqueert de evolutie van het beroep van
ijzersmid doorheen de jaren. Men kan er de werktui-
gen en de uitrusting zien van de ijzersmid en de
hoefsmid.

©MTBW-Creative Light

©MTBW
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Land van kunstenaars 

In Waals-Brabant hebben we het geluk 
verschillende Belgische kunstenaars te 
mogen verwelkomen die internationale faam 
hebben verworven. Ontdek hun fantastisch 
universum en hun kunst. Laat u meeslepen 
in hun verbeeldingswereld en bewonder hun 
creativiteit. 

Eerste etappe: de universiteitsstad Louvain-la-Neuve. 

Afspraak met Hergé, de geestelijke vader van Kuifje 
en Bobbie, in het Hergé museum. U neemt er een 
duik in de wereld van de uitvinder van de klare lijn 
en ontdekt de geschiedenis van Kuifje, de meest 
befaamde Belgische reporter, en zijn geestelijke 
vader. Het museum herbergt meer dan 80 originele 
graveerplaten, 800 foto’s, documenten en diverse 
voorwerpen van deze veelzijdige kunstenaar. 

Daarna gaat het richting Musée L, gevestigd in een gebouw dat 
emblematisch is voor de moderne architectuur in België. Word 
tijdens het bezoek Indiana Jones en ontdek meer dan 1500 werken 
uit alle soorten beschavingen. ‘Uitvinden, dialoog aangaan. Een hele 
kunst’. Dat is de ambitie van het Musée L. 

Elke eerste zondag van de maand krijgt u gratis 
toegang tot sommige musea van Waals-Bra-
bant. Meer info op artsetpublics.be 

Interessante suggesties 

Street art is alom tegenwoordig in de stad. Meer 
info op www.tourisme-olln.be 

Doeken in openlucht +

In het hart van het Gewestelijk Do-
mein Solvay verbergt zich een van 
de schatten van Waals-Brabant: de 
Stichting Folon. Dit museum toont 

de vele facetten van kunstenaar 
Jean-Michel Folon: aquarellen, 

zeefdrukken, gravures, affiches, 
originele voorwerpen, gebrand-

schilderde ramen, beelden… alles 
samen meer dan 500 werken. 

Laatste halte: het Museum Marthe Donas 
in Ittre, gevestigd in een mooie witte kapel. 
Bewonder er de kleurrijke werken van Marthe 
Donas, een Belgische kunstenares uit de 
20e eeuw die de eerste vrouw was om abs-
tracte schilderkunst te introduceren in België. 

©MTBW ©MIMDo

©MTBW

©MTBW
©MTBW

©MTBW -  Nicolas Borel. Atelier de Portzamparc 2021
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Aventuriers kaart 

Kent u de Totemus schattenjachten al? Ze zijn gratis en 
situeren zich halfweg tussen een pistespel en geocachi-
ng. Waals-Brabant heeft er een tiental en dat aantal stijgt 
nog steeds. Ontdek ook Gemotions, een andere spel-ap-
plicatie per SMS, eigenlijk geocaching. Er zijn meer dan 
1300 caches in Waals-Brabant!

In Waals-Brabant bestaat een hele waaier fun activiteiten voor klein en groot! Om uw schrik te 
overwinnen, te rillen van plezier, of eens goed te lachen… met uw gezin of met vrienden.

Stap op het Treintje van het 
Geluk in Rebecq (1) of ga aan het 
stuur zitten van een racewagen in 
een simulator in Waterloo (2). 

Beleef een dolle dag in Wavre in het gezinsattractiepark 
Walibi (3) en zijn waterversie Aqualibi, overwin uw angsten 
in het Aventure Parc (4) waar u tientallen parcours in de bo-
men vindt, kies voor karting in het Wavre Indoor Karting (5), 
spring zo hoog mogelijk met Maxi-jump (6) of gooi met bijlen 
bij Crazyaxes (7) om u uit te leven.

Een ander idee? Ga naar de Disc Golf in Louvain-la- 
Neuve (8)! De speelpleinen van het Bois des Rêves (9) en 
het Kasteel van Hélécine (10) of de Escape games en de 
virtuele realiteit attracties richten zich naar kleine en grote 
kinderen! Ontdek ook de avonturentassen in Genappe, 
Villers-la-Ville en Wavre, samengesteld door toeristische orga-
nismes, en zoek het antwoord op de opgegeven raadsels. 

Zowat overal in de provincie zijn er mogelijkheden voor een 
vlucht over de omgeving (en verder) met een heteluchtbal-
lon, een ULM of een tweedekker! Ook tal van terreinen voor 
golf, minigolf, paintball en lasergame liggen verspreid over 
de provincie. De jongsten kunnen zich vermaken op een van 
de indoor speelpleinen of op een pedagogische boerderij. 

©Pavlovski 

©WBT - B. Dalimonte
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Meer info op: destinationbw.be/nl/uitstapjes/de-avonturiers/ 

© www.trekkingetvoyage.com



Niet te missen 
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Cultuur met het gezin 

Gezinsactiviteit in Waals-Brabant, dat is de 
max! Vooral wanneer er activiteiten zijn voor 
groot en klein… Naast de niet te missen 
sites zijn er ook kleinere die gezinsbezoeken 
aanbieden. Afspraak op  
destinationbw.be/met-het-gezin

Bij de musea organiseert de 
Stichting Folon aquarelateliers 
om de emblematische thema’s van 
Folon op een creatieve manier aan 
te pakken. En voor de allerkleins-
ten is er een speciaal bezoek om 
personages te ontmoeten en hun 
zintuigen spelenderwijze aan te 
scherpen. 

In het Memoriaal van Waterloo 1815 
ontdekken de kinderen het leven van 
de soldaten en de vrouwen in 1815 
via tal van animaties met wedersa-
menstellingen, een film in 3D, toege-
voegde realiteit, voorwerpen die kun-
nen betast worden enz. Zij ontdekken 
ook het leven van de dieren in die tijd 
in de Boerderij van Hougoumont.

In het Laatste hoofdkwartier 
van Napoleon herbeleven de 
kinderen de fameuze nacht voor 
de veldslag van Waterloo op een 
ludieke en pedagogische manier. 
Zij maken er kennis met Napoleon 
en zijn leger via spelletjes, raad-
sels en voorwerpen die kunnen 
betast worden. 

Tijdens het hele jaar organiseert het Museum 
van het Water en de Fontein animaties voor alle 
generaties, maar ook blijvende activiteiten zoals 
een pistespel in het Bois des Rêves.
In Hélécine laat het Musée d’interprétation 
archéologique du Brabant wallon de kinderen 
terugkeren in de tijd om op een amusante manier 
kennis te maken met de archeologie.
Open 400 meter verder de deuren van het 
Armand Pellegrin Museum en neem een duik in 
het vroegere schoolleven. Men toont er de oude 
pedagogische praktijken. 

Het Musée L biedt een brede 
waaier activiteiten om de 
creativiteit van kinderen te 
ontwikkelen: creatie-ateliers, 3 
labo’s voor experimenten (gra-
vure, beeldhouwen en kleuren), 
ontspanningsruimtes en zelfs 
een picknickzaal om een maal-
tijd te delen. 

De Abdij van Villers-la-Ville 
biedt een prachtig kader voor 
een wandeling. Hier kunnen kin-
deren vrij rondlopen en inzicht 
krijgen in het leven van de mon-
niken tijdens de middeleeuwen. 

©MTBW

©MTBW

©MTBW
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En dan zijn er ook nog de meer 
intieme musea 

©MTBW-Creative Light

©MTBW



In het land van de taarten
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Lekkere specialiteiten

Waals-Brabant mag uitpakken met 
lekkere streekproducten en telt heel wat 
ambachtelijke producenten die een passie 
hebben voor hun beroep.
Ontdek van voorgerecht tot dessert al 
onze specialiteiten en de dranken die 
erbij horen… 

Waals-Brabant staat bekend als de provincie van 
de taarten, zoet en hartig. Vaak zijn ze exclusief 
gekoppeld aan broederschappen, zoals de Blanke 
dorèye en de tarte au stofé, beide bereid met 
kwark, de Vi Paurin met appels, de tarte au sucre 
brun of de tarte du Lothier. 

Zoetekauwen komen aan hun trekken bij de 
15 ambachtelijke chocolademakers van 
Waals-Brabant. Deze smaakexperten laten 
u tussen traditie en vernieuwing een lek-
kerbekkenreis maken door hun wereld. Som-
mige ateliers kunnen ook bezocht worden. 
Op het gebied van biscuits kunt u de Canestia 
de Nivelles proeven, verwant aan de Couque 
de Dinant. 

De reputatie van de Târte al Djote van Nivelles is al sinds 
lang gevestigd. Deze hartige taart wordt gemaakt met 
bètchèye (gefermenteerde kaas op basis van afgeroomde 
koemelk), snijbiet, eieren, gehakte peterselie, kleine plakjes 
groene ui en boter. De traditie wil dat men de taart goed 
warm eet en vooraf bestrijkt met gezouten boter. 

Haar kleine zus, de Tarte 
au crastofé, wordt bereid 
met vette kaas (crastofé). 
Ook zij wordt warm gege-
ten en ingestreken met 
gezouten boter. Het is een 
specialiteit van Ittre. 

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).

Het geheim van de bereiding van de Tarte au Stofé (Wavre):
(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)

©MTBW

©Vi Paurin

©Jakari

©www.beertourism.com
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Made in Bw
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.

Hartige specialiteiten van Waals-Brabant Bieren, wijnen en bubbels

29//30

Een varkensras uit Waals-Brabant heeft internationale faam. Het gaat om 
het Piétrain varken, ook het ras met de vier hammen genoemd. In Orp, is 
de Vête Trëpe, of groene pens, een doordachte mengeling van vers vlees 
en boerenkool. Zijn originaliteit en smaak zijn het gevolg van een speciale 
dosis kruiden en specerijen, iets wat tot vandaag geheim is gehouden.

België en bier, dat is een echte liefdesverhou-
ding… De Waalse bieren zijn overigens door 
Unesco erkend als cultureel en immaterieel 
erfgoed. Het hoeft dan ook niet te verwonderen 
dat alleen al in Waals-Brabant niet minder dan 
15 brouwerijen en microbrouwerijen actief 
zijn, die samen bijna 70 soorten bier produce-
ren. Ontdek ook de enige geuzeproducent van 
Wallonië, de Gueuzerie Tilquin in Rebecq.De paddenstoelen van Folx-les-Caves eet men gevuld met een 

fijne mengeling van witte ham, champignonsteeltjes, sjalotten, 
peterselie en knoflook, bedekt met paneermeel. Daarna gaat de 
bereiding in de oven. 

Waals-Brabant telt een tiental wijngaarden. 
Maak kennis met enthousiaste wijnbouwers, 
ontdek hun geschiedenis en vooral: proef hun 
lekkere wijnen!

Likeuren, fruitwijnen, bubbels, gin, whisky staan 
op de affiche. Gezondheid! 

In de Escargotière Saint Véron ontdekt u de teelt van huis-
jesslakken, van het leggen van de eieren tot het verzamelen 
van de slakken. Proef daar ook enkele afgeleide producten in 
verschillende bereidingen.

Ontdek al onze specialiteiten: destinationbw.be/nl/de-terroir 

©MTBW

©E. Furnière

©Escargotière Saint-Véron

©djote.be

De Bâton de Saint-Bernard, een pure varken-
sworst, licht gerookt, gevuld met hazelnoten en 
verder op smaak gebracht met lokaal bier, is de 
specialiteit van Villers-la-Ville. Ietwat bijzonder is 
de hatches, een oude specialiteit van Grez-Doiceau 
die bestaat uit de oren, het hart en de tong van het 
varken. De verschillende stukken worden gekookt 
in zout water en bereid met rozijnen, gedroogde 
pruimen en gelei van rode aalbessen. 

De double van Nivelles ten slotte, bestaat uit twee 
boekweitpannenkoeken met daartussen een garni-
tuur van vette kaas: de bètchéye.

Wist u dat er in Waals-Brabant ook bubbels gepro-
duceerd worden? Bepaalde wijngaarden richten zich 
op mousserende wijnen zoals de domeinen van 
Mellemont, Chapitre of Glabais.

“Simpel gezegd, het proeven ervan is gewoon 
prachtig. Het is fijn, delicaat, elegant, met een 
mooie bloemige noot in de neus en een zeer 
mooie structuur in de mond.” Eric Boschman, Bel-
gische sommelier.

©MTBW

©MTBW

©MTBW
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De 17 broederschappen van Waals-Brabant 
hebben als opdracht de authentieke, lokale, 
culturele, folkloristische en gastronomische 
gewoontes in stand te houden en te promoten. 
Gekleed met een toga, schort of cape, zijn de 
leden steeds bereid om hun kennis te delen met 
anderen. 

Carnavals, optochten, lokale feesten en proces-
sies laten ons het hele jaar populaire tradities 
ontdekken. Ontdek hier enkele processies van 
Waals-Brabant. 

Broederschappen 

Land van tradities 
©beertourism.com
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Folklore en tradities Folklore en tradities 

In België is gezelligheid troef... 
Waals-Brabant is fier op zijn levend 
erfgoed dat de seizoenen opfleurt. De 
folkloristische evenementen hebben 
de eeuwen overleefd om praktisch 
onveranderd onze tijd te bereiken. 

©MTBW

Ontdek er nog meer op destinationbw.be/nl/de-folklore 

Neem half september deel aan de 
Marche des Chouans in Incourt, 
in gezelschap van een honderdtal 
gekostumeerde personages in kledij 
uit het einde van de 18e eeuw, en 
trekpaarden. Het parcours van 8 km 
voorziet enkele dans-haltes.

De Tour de la Saint-Jean in Lillois, in 
de gemeente Braine-l’Alleud, is een 
populair evenement dat al meer dan 
800 jaar bestaat. Brocante, stoet, 
fanfare, vreugdevuur… vrolijken groot 
en klein op tijdens dit weekend dat 
het begin van de zomer aankondigt.

Op paasmaandag worden de relieken 
van Saint-Véron, patroonheilige van 
Lembeek, vlakbij Tubize, rondge-
dragen van repositorium tot reposi-
torium, wat uitmondt in een militaire 
mars. De Saint-Véronprocessie loopt 
over 18 km door Tubize, Braine-le-
Château en Clabecq, en telt een 
dertigtal haltes. 

©MDB Photography
©visithalle.be

©J. Morren
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Logies 

©MTBW

Zin om uw uitstap in Waals-Brabant te verlengen?
Voor zowel een kort als een langer verblijf biedt onze provincie 
een brede waaier mogelijkheden. Sommige bieden zelfs 
arrangementen, met een combinatie van toeristische bezoeken 
en logies aan een voordelige prijs.

Kies voor een luxe- of gezinshotel, een gastenkamer, een gîte 
op het platteland of op de boerderij, en zelfs een ‘ongewoon’ 
logies behoort tot de mogelijkheden. Ongeacht of u zoekt naar 
comfort, authenticiteit, nabijheid van de natuur of gastvrijheid… 
u beleeft altijd een leuk moment in Waals- Brabant!

Tal van hotels en streeklogeeradressen zijn al opgenomen op 
het platform voor online reserveringen. U vindt ze allemaal op 
destinationbw.be/nl/logies. Uw escapade is maar enkele kliks 
verwijderd. En nu aan de slag! 

Toeristische informatiepunten 

Royal Syndicat d’Initiative van Braine-le-Château : 
+32 2 366 93 49
Le 38 (Genappe) : 
+32 67 77 23 43
Office du Tourisme van Grez-Doiceau : 
+32 476 01 51 98
Syndicat d’Initiative van Hélécine : 
+32 19 65 69 90 
Visit Ittre : 
+32 67 64 87 74 
Syndicat d’Initiative van La Hulpe : 
+32 2 653 02 33 
Office du Tourisme van Nivelles : 
+32 67 21 54 13 

Office du Tourisme van Orp-Jauche : 
+32 19 63 02 10
Office du Tourisme van Ottignies - Louvain-La-Neuve : 
+32 10 47 47 47 
Syndicat d’Initiative van Rixensart : 
+32 2 653 69 37
Syndicat d’Initiative van Villers-la-Ville : 
+32 71 87 98 98
Office du Tourisme van Walhain : 
+32 10 65 56 56
Royal Syndicat d’Initiative van Waterloo : 
+32 2 352 09 10
Visit Wavre : 
+32 10 23 03 52

Waar kunt u toeristische informatie (inlichtingen, brochures...) vinden in Waals-Brabant? Onze verschillende 
informatiepunten ontvangen u met genoegen en met inachtneming van de geldende sanitaire maatregelen. 

Onthaal van het Maison du Tourisme van Waals-Brabant 
Laatste Hoofdkwartier van Napoleon
Chaussée de Bruxelles, 66 in Vieux-Genappe

Wij ontvangen u dagelijks, uitgezonderd op 1 januari en 25 december.
Van 1 april tot 30 september, van 9.30 tot 18 u. Van 1 oktober tot 31 maart, van 10 tot 17 u.  

Bij de toeristische diensten – ‘syndicats d’initiative’ en ‘offices du tourisme’ – van Waals-Brabant 
Denk eraan de openingsuren na te zien vóór uw bezoek. 

Anderen toeristische informatiepunten:

Contacteer ons ook per e-mail info@destinationbw.be 
of per telefoon op +32 10 23 61 08. 

OTP - Musée de la Porte :
+32 2 355 55 39

Syndicat d’initiative van Chaumont-Gistoux :
+32 10 68 72 11

© WBT - Denis Erroyaux
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Nieuw toeristisch 
informatiepunt:
Grand Place, 1 - Jodoigne

Opening in de loop van 2022.



Blijf
IN CONTACT !

Facebook.com
/destinationbw

Youtube.com
/destinationbw

Instagram.com
/destinationbw

BELEEF WAALS-BRABANT

Inspiratie, mooie foto’s, video’s, nieuws, 
ontsnappingsideeën en goede adressen. 

Bereid uw verblijf voor :
beleefwaalsbrabant.be

Les points-nœuds, c’est quoi ?

Se déplacer à véloen toute simplicité

2022 FR-NL-EN

1500 kmde réseau points-nœuds en Brabant wallon
knooppunten in Waals-Brabantnode-to-node cycling network in Walloon Brabant


