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 Van de Abdij van Villers-la-Ville tot de 
Collegiale kerk Sint-Gertrude in Nijvel 

en
Van de Collegiale kerk Sint-Gertrude 

in Nijvel tot de Abdij van Villers-la-Ville

Een mooie fi etsroute van 51 km tussen de abdij van Villers-la-Ville en de Collegiale kerk Sint-Gertrude van Nijvel.

Provincie Waals-Brabant

Het is streng verboden om deze brochure, zelfs gedeeltelijk, 
heruit te geven zonder de schriftelijke toestemming van de 
toeristische dienst van het Land van Villers in Waals-Brabant.

De toeristische dienst van het Land van Villers in Waals-Brabant 
bedankt Bernard Debry en Jean-Claude Normain van harte 
voor hun waardevolle bijdrage.

De toeristische dienst van het Land van Villers in Waals-
Brabant en de toeristische dienst van het Roman Païs zijn niet 
aansprakelijk voor ongevallen die zich voordoen tijdens uw 
wandeltocht.

Uw fi ets dient bij uw vertrek in perfecte staat te zijn: remmen, 
bel, banden en lichten. Vergeet niet dat het verplicht is om een 
helm te dragen. Zorg ervoor dat u zichtbaar bent: draag lichte 
kledij en/of een fl uorescerend jasje.

Men kan zowel Nijvel als Villers-la-Ville als vertrekpunt van deze lus nemen. De route vanuit Villers-la-Ville maakt grotendeels uit van het 

RAVeL-netwerk. De route vanuit Nijvel gaat langs rustige wegen door het platteland en door dorpen. Gezinnen met kinderen kunnen 

uiteraard ook gebruikmaken van het RAVeL-netwerk om van Nijvel naar Villers-la-Ville te fi etsen. Buggies zijn niet toegelaten.

Maison du Tourisme du Pays de Villers
en Brabant wallon
55 rue de l’Abbaye – 1495 Villers-la-Ville
Tél : +32 (0)71 880 990

info@paysdevillers-tourisme.be
www.paysdevillers-tourisme.be
www.facebook.com/paysdevillers 

U kunt ook GRATIS bepaalde circuits downloaden
in pdf-formaat op www.paysdevillers-tourisme.be 

of de circuits op uw smartphone of tablet zetten na de
download van onze appli “Rando around Villers-la-Ville“. 

Maison du Tourisme du Roman Païs
48 rue de Saintes – 1400 Nivelles 
Tél. : + 32 (0)67 220 444 

info@tourisme-roman-pais.be
www.tourisme-roman-pais.be

Geef ons uw feedback na uw wandeling !

Met de steun van het Commissariaat-generaal voor Toerisme
 van Wallonïe en van de Provincie Waals-Brabant

Verantwoordelijke uitgever : 

Stéphane Colin, Voorzitter - MTPVBW

Wettelijke borgstelling : D/2015/10.966/2 – Uitgave : Februari 2015w
w

w.globaldesign.be

Restaurants
Verschillende restaurants verwelkomen u 

bij uw vertrek of uw aankomst. 

Ontdek ze door te surfen naar 

www.tourisme-roman-pais 

www.paysdevillers-tourisme.be
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Wil u in de streek overnachten? 
Ontdek de drie adressen waar de “fi ets welkom“ is !  

Léonard (Gastenkamers)
Chemin Notre-Dame 7 - 1495 Villers-la-Ville
071 87 88 81 ou 0474 90 86 74  •  leonardvial@yahoo.fr

La Forge d’Hollers (Gastenkamers)
Rue du Moulin d’Hollers 11 - 1495 Villers-la-Ville
071 87 75 67  •  www.forgedhollers.be

Le Bocage (Gîte)
Rue de Sart 90 - 1495 Villers-la-Ville
071 87 46 04 / 0477 77 16 19  •  jbdeviron@hotmail.com

La Ferme des Eglantines (Gastenkamers)
Label “Welkom fi etsers” nog niet toegekend
Chemin de Fontaine l’Evêque 8 - 1400 Nivelles
067 841 010  •  www.fermedeseglantines.be

Andere logies zijn beschikbaar op 

www.tourisme-roman-pais.be
www.paysdevillers-tourisme.be 

Reserveringen gebeuren rechtstreeks bij de eigenaar.



1. Collegiale kerk Sint-Gertrude in Nijvel 
Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië en één van de meest majestueuze gebou-
wen in Rijnlandse Romaanse stijl in Europa. Deze romaanse abdijkerk is een 
grandioos en uitzonderlijk harmonieus monument met twee koren naar Rijn-
landse Romaanse traditie, en werd in 1046 ingewijd. Onder het huidige 11de 
eeuwse koor was de crypte* eeuwenlang een bedevaartsplaats. Het voorge-
bouw in laatromaanse stijl bevat de kapeltribunes* en de keizerlijke zaal*. Het 
dateert van het einde van de 12de e, terwijl de noordelijke galerij van het kloos-
ter iets recenter is (13de e). Binnen in de collegiale springen de ruimte propor-
ties in het oog. Er is een mooie spreekstoel van de grote Nijvelse beeldhouwer 
Laurent Delvaux (18de e.), 
opmerkelijke koorstoelen 
in renaissancestijl en resten 
van de gotische schrijn* van 
Sint-Gertrude, een knap 
staaltje van edelsmeerwerk. 
In de archeologische op-
gravingen* vindt men uit-
zonderlijke schatten name-
lijk de resten van vijf vroe-
gere kerken die gebouwd 
werden tussen de 7de en 
10de eeuw. 
* Vrije ingang van 9u tot 18u (17u van half oktober tot half april). Bezoeken met gids 

(inclusief de archeologische opgravingen, de “keizerlijke zaal“, de crypte, de kloos-
ters, …) voor particulieren: elke dagen om 14u (14u en 15u30 tijdens het week-end) 
Prijs: 6 €. Bezoeken met gids voor groepen na reservering: +32 (0)67 22 04 44

2. De Abdij van Villers
Uitzonderlijk Waals erfgoed. 
De in 1146 opgerichte Abdij 
van Villers is met haar indruk-
wekkende ruïnes een van de 
meest prestigieuze overblijf-
selen van het monnikenleven 
in de Cisterciënzerorde. De 
site is gekend als een van de 
meest volledige van Europa. 
Men treft er resten aan van 
alle gebouwen die een rol 
spelen in het kloosterleven.

De Abdij is opgetrokken in de verschillende architecturale stijlen die elkaar 
in onze contreien hebben opgevolgd. De Abdij bereikte haar spirituele 
hoogtepunt in de 13de e, toen ze tot een honderdtal monniken en drie keer 
zoveel lekenbroeders huisvestte. In de 18de e maakte de Abdij een tweede 
bloeiperiode door, waarna ze in 1794 werd geplunderd. De monniken ver-
lieten de Abdij in 1796. In de overblijfselen is de grandeur en de pracht van 
de plek nog steeds te zien. In het midden van de Abdij bevindt zich een tuin. 
Ontdek er een honderdtal medicinale planten, geselecteerd op basis van de 
werken van de abdis Hildegarde de Bingen (12de e). Struin door deze bont-
gekleurde ruimte die geurt naar het verleden. De site biedt een zeer brede 
waaier van activiteiten voor klein en groot: concerten, openluchttheater, ten-
toonstellingen, gezinsactiviteiten…
* www.villers.be - +32 (0)71 880 980

Van 1 november tot 31 maart : 10 u - 17 u en gesloten op dinsdag – Van 1 april tot
31 oktober : 10 u – 18 u. Vrij bezoek of met de ontdekkingsbrochure ‘Ik, Radulphe…’ 
voor kinderen. Rondleidingen met begeleiding in de abdij en/of de tuin (voor mini-
mum 15 personen) na boeking.

3. De kapel van Try au Chêne
Deze robuuste, bakstenen kapel werd in 1608 opgetrokken door kapitein 
Thierry le Jeune, landsheer van de Baillerie. Op de gevel bevindt zich een 
blazoen om hem te gedenken. Rechts van de deur op de muur staat een 
opschrift in het oud Frans: ‘Cette chapelle est dressée et fondée des moyens

Van de Abdij van Villers-la-Ville tot de Collegiale kerk Sint-Gertrude in Nijvel  - Vertrek aan de Abdij van Villers-la-Ville

0 De parkeerplaats verlaten en richting Abdij van Villers gaan. Richting Court-Saint-Etienne nemen. Aan de Stop (Chalet de la Forêt), 
naar rechts afdraaien, naar de rue de Chevlipont, in de richting van Court-Saint-Etienne. 
Ga langs het restaurant Le Chevlipont.

2,2 2,2 Ter hoogte van de Louis Delhaize verlaat je de grote weg en neem je de rue Notre-Dame links. Rijd 300 m rechtdoor.

0,3 2,6 Aan de T links afdraaien in de rue du Cerisier in de richting van Baisy-Thy en Genappe.

1,4 4 Neem de derde naar rechts, aan de uitrit van Tangissart, tegenover nr. 26: rue du Try au Chêne in de richting van Bousval en Chapelle 
du Try au Chêne. 

0,4 4,4 Fiets langs de kapel van Try au Chêne. Rijd verder. Op de helling naar rechts de boerderij Ferme de la Baillerie (Kazen). Aan de T 
(onderaan de helling) links nemen naar de rue du Grand Arbre over 130 m. Aan de T links de rue du Château (rijd langs het kasteel van 
Bousval) en de eerste rechts nemen, opnieuw de rue du Grand Arbre.

1 5,4 Onderaan de helling, over de Dijle rijden en de RAVeL nemen, links in de richting van Nivelles en Ways (Bakkerij: de RAVeL oversteken 
en 50 m verdergaan – voetpad rechts).

3,4 8,8 Door Ways rijden. (Ferme de la Tourelle (kazen, snacks) : de RAVeL verlaten en naar rechts afzakken. 
Aan de T naar links).

1 9,8 !!! Oversteken van een baan met zeer veel verkeer (Genappe). Supermarkt, restaurants, cafés, …

7,2 17 Einde van de RAVeL: de weg nemen aan uw linkerkant en de richting Nivelles/Seneffe volgen. 
Op de asfaltweg blijven langs de spoorweg.

1,1 18,1 Aan de T naar rechts gaan en onder de brug doorrijden en vervolgens links gaan om opnieuw op de RAVeL terecht te komen. 

1,5 19,6 De RAVeL loopt langs de parkeerruimte Saint-Roch. Achterin de parkeerruimte niet door het tunneltje rijden, maar de parkeerruimte 
verlaten langs links. Naar de Faubourg Sainte-Anne afzakken.

0,2 19,8 Aan de STOP!!!! Veel verkeer. De boulevard des Archers oversteken en rechtover de rue Sainte-Anne nemen waarna u op de Grand-
Place van Nijvel en bij de collegiale kerk belandt. (20 km)

Van de Collegiale kerk Sint-Gertrude in Nijvel tot de Abdij van Villers-la-Ville - Vertrek op de Grand’ Place van Nijvel 

0 Collegiale kerk Sint-Gertude. Neem de rue de Saintes, daarna de 3de naar rechts (avenue Léon Jeuniaux), net na de parkeerruimte. 
Aan de Stop steekt u over en loopt u rechtover de avenue Jules Mathieu in. !!! Zeer drukke baan.

1 1 Op de rotonde (Buste van Jules Mathieu, voormalige burgemeester) naar rechts gaan en langs het meer lopen. Stap langs de buste 
van Koningin Astrid.

0,1 1,1 Op de volgende rotonde stapt u af en loopt u recht het Park “de la Dodaine“ in langs het meer. Net voor de speeltuin voor kinderen 
op uw fi ets stappen en links het lichtjes hellend pad oprijden.

0,3 1,4 Aan de straat, avenue du Monde, gaat u links.

0,4 1,8 Aan de rotonde links en aan de volgende rotonde rechtdoor richting E19/Brussel rijden. Opgelet bij het oversteken van de ring van Nijvel.

2 3,8 Ter hoogte van de Ferme des Eglantines (gastenkamers- en tafels) naar links een veldweggetje inslaan. 

1,3 5,1 Een kruispunt oversteken en aan het volgende kruispunt (hoek van het bos) rechts gaan, op de chemin du Château.

0,9 6 Aan de T naar links (Wellington Dotatie). Langs de kerk van Bois de Nivelles rijden en over de spoorwegbrug.

0,7 6,7 Aan de Stop naar rechts op het fi etspad rijden en vervolgens de 1ste naar rechts, de rue Taillée Voie.

0,9 7,6 Onder de A54 en de spoorwegbrug rijden.

1 8,6 Op deze hoofdweg blijven en volgen in de richting van Buzet. Over de spoorwegbrug rijden.

1,6 10,2 Aan de T naar links afdraaien en de hoofdweg blijven volgen.

0,3 10,5 Op deze baan blijven die omhoog gaat naar links en vervolgens afdaalt, en naar rechts afdraaien en onder de A54 rijden.

1,1 11,6 Op de rotonde rechtdoor in de richting van Rêves rijden, chemin de la Justice, die verderop de naam Sart-Haut krijgt.

1,6 13,2 Naar links afdraaien in de rue de la Station (na een sterke bocht) in de richting van Houtain-le-Val. Aan de kasseien rechtdoor rijden op 
de rue de la Station.

1,9 15,1 De eerste naar links nemen (bushalte) (de zijweg naar rechts nemen), de rue Wattimez Haut. Aan de Y de rechterzijweg nemen = recht 
omhoog rijden en het dorp verlaten.

1,5 16,6 Aan het volgende kruispunt rechtdoor gaan, de rue F. Givron. U rijdt Frasnes binnen. De eerste straat naar rechts nemen, de rue H. Loriaux.

2 18,6 Rechtdoor blijven rijden. 3 kruispunten oversteken (!!! Het laatste is gevaarlijk) en in de rue Reine Astrid rijden.

0,7 19,3 Op het plein van Frasnes naar rechts en aan de rotonde naar links in de richting van Villers-Perwin. Café ‘Maison de tous’.

1 20,3 Het kruispunt oversteken (lichten). Aan de Y naar links in de richting van Sart-Dames-Avelines afdraaien. Niet naar rechts richting 
Mellet volgen.

2,1 22,4 Verder rijden in de richting van Sart-Dames-Avelines op de hoofdweg en de straten links en rechts voorbij rijden: de rue Jumerée, die 
verderop de naam rue Tout-Vent krijgt.

2,8 25,2 Aan de Stop de chaussée de Namur oversteken en rechtdoor rijden in de rue de Thyle.

1,1 26,3 De 5de naar rechts (op een kruispunt) nemen, de rue du Marais. 

0,8 27,1 Aan de T naar links en dan de 1ste naar rechts, de chemin de la Bruyère du Coq.

0,8 27,9 Aan de T naar rechts, de rue Houlette, die verderop uitkomt op een aardeweg (risico op modder als het regent). Aankomst in de rue 
de Chevlipont. De rue de l’Abbaye naar rechts nemen en u komt aan bij de Abdij van Villers-la-Ville. (31,1 km)

Toeristische bezienswaardigheden

du capitaine Thiry Lejeune, seigneur de la Baillerie, lequel par invocation de 
Notre-Dame de Hault étant échappé plusieurs périls de la mort en la guerre 
l’espace de 30 ans de vœux et piété lui dédie et consacre la présente, 1608’ 
(Deze kapel is gebouwd en opge-
richt met de middelen van kapitein 
Thiry Lejeune, landsheer van de 
Baillerie, die door de hulp van On-
ze-Lieve-Vrouw van Hault in te roe-
pen tijdens de oorlog verschillende 
keren aan de dood is ontsnapt. We-
gens 30 jaar vroomheid werd deze 
kapel aan hem gewijd, 1608). 

4. Het kasteel van Bousval
Belangrijkste landgoed dat zijn naam 
gaf aan het dorp. De oorspronkelij-
ke gebouwen werden verschillende 
keren anders ingedeeld. De ronde 
toren waarvan het dak uitloopt in 
een achthoekige loge van een wacht 
is het oudste gedeelte van het ge-
bouw (1500-1525). Op het dak van 
de hoofdvleugel staat de bouwda-
tum vermeld van de hoofddelen van 
het kasteel (1617). In de 16de eeuw 
behoorde het toe aan de hofmeester van Margareta van Oostenrijk. 

5. Het Majoraat of de Wellington Dotatie
Op 8 juli 1815 verleende Willem I de Hertog van Wellington de titel van 
Prins van Waterloo, wegens de lovenswaardige rol die hij speelde in de slag 
bij Waterloo. Hij schonk hem ook het eigendom van de staatsbossen (1083 
hectaren) op een tiental kilometer van het eigenlijke slagveld (zij waren het 
bezit van het Hertogdom van Brabant en het “Kapittel van de Dames de 
Sainte-Gertrude“ in Nijvel). De vroegere domeinen van de abdij van Nijvel 
werden ontwijd door de Fransen bij de annexatie van het land. U rijdt nu 
door deze domeinen.

6. De kapel Sint-Joseph van Bois-de-Nivelles
In 1939 verwierven de inwoners van het gehucht Bois-de-Nivelles een plek 
om hun geloof te belijden. De kapel Sint-Joseph werd gebouwd naar de 
plannen van architect Marcel Collet op het kruispunt tussen de chemin du 
duc de Wellington en de chemin de Hututu en viel onder de kerkfabriek van 
“Saints-Jean-et-Nicolas de Nivelles“.

7. De RAVeL
De 41 km lange lijn 141 Manage – Waver is een oude Belgische spoorlijn 
aangelegd door een Brits bedrijf dat het industriële gebied van het Cen-
trum met het noordoosten van België moest verbinden. Honderden arbei-
ders werkten twee en een half jaar aan de aanleg van de lijn die in 1854-
1855 in dienst werd gesteld. Ze deed ook dienst voor reizigersvervoer en 
was de eerste die de stad Nijvel bediende. Maar zoals veel secundaire lijnen 
werd ze het slachtoffer van de concurrentie met het wegverkeer. In oktober 
1953 stopte het reizigersvervoer op de lijn. Ze werd nog wel tot in 2003 ge-
bruikt voor het transport van de productie van de suikerfabriek van Genap-

pe. In 2011 kreeg ze het statuut van 
een RAVeL. Langs het hele parcours 
staan borden met informatie. Ze 
geven gedetailleerde inlichtingen 
over de omgeving op het vlak van 
de cultuur en de natuur, meer be-
paald de geschiedenis van de plek 
waar de borden zijn opgesteld, de 
rijkdom van de fauna en fl ora in de 
onmiddellijke omgeving, ...
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