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Nijvel

Nijvel
(Nivelles)
Nijvel (Nivelles) is een kleine stad met een grote geschiedenis.
Het rijke historische patrimonium is adembenemend mooi.
Het erfgoed uit lang vervlogen tijden maakt deel uit van het
dagelijkse leven van de ‘Aclots’, de inwoners van Nijvel.

© Domaine de Seneffe asbl - Francis Vauban

Nijvel was de eerste stad die door vrouwen werd bestuurd. Er
zijn nog tal van stille getuigen van het historische en religieuze
verleden: de Simonetoren, een overblijfsel van de oude vestingmuur, de Sint-Jacobswijk, die verwijst naar de bedevaart naar
Compostela, het gemeentelijke museum met zijn schatten...
Zonder natuurlijk het icoon van de stad, de duizend jaar oude
collegiale Sint-Gertrudiskerk te vergeten, met “Djan d’Nivèle”,
de indrukwekkende jaquemart die met zijn hamer de uren
van de dag aangeeft.
Ga zeker ook op verkenning in het hart van de charmante
middeleeuwse wijken en flaneer in het Dodainepark tussen de
kunstwerken.
Toch houdt een bezoek hier niet op. Ook in de omgeving van de
stad zijn er talrijke pareltjes te ontdekken, zowel qua erfgoed als
qua natuur!
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Praktische informatie
Toeristische Dienst van Nijvel
Rue de Saintes 48 • 1400 Nivelles
+32(0)67 84 08 64 • tourisme-nivelles.be

Openbaar vervoer
Station van Nijvel

Waar overnachten
Hotel Van der Valk Nijvel-Zuid

Chez Gertrude

Dit schitterende 3-sterrenhotel ligt aan de afrit van de
autosnelweg. Er zijn heel wat luxueuze voorzieningen,
een restaurant met lekkere gerechten, een zwembad en
een kwaliteitsvolle wellnessruimte. Het hotel biedt het
jaar door interessante arrangementen aan.

Deze gîte voor ruiters bevindt zich in Bornival, een
dorp met 400 inwoners en evenveel paarden. De gîte is
ideaal gelegen op het platteland tussen Ittre, Nijvel en
Ronquières. De RAVeL ligt vlakbij. Kortom, een uitstekend
vertrekpunt om de regio te ontdekken.

Chaussée de Mons 22 • 1400 Nivelles
hotelnivellessud.be

Chemin de Ronquières 1 • 1404 Bornival (Nivelles)
chezgertrude.be

Le moulin de Jeannot

Gîte des Buis

Dit vakantiehuis met 3 korenaren in Ittre is gevestigd
in een oude, mooi gerestaureerde watermolen. Je verblijft
in een groene omgeving en het onthaal is uitstekend.
Rue de Virginal 25 • 1460 Ittre (Nivelles)
lemoulindejeannot.eu

Deze gerenoveerde gîte met 3 korenaren ligt op 3 km
van Nijvel. In dit buitengewoon charmante huis gaan
goede smaak, comfort en de schoonheid van de natuur
perfect samen. De renovatie gebeurde met respect voor
de oude stenen maar toch is alle comfort aanwezig.
Place de Thines 4 • 1402 Thines (Nivelles)
gitedesbuis.be

Hotel Piano 2

Grand-Route 61 • 1435 Mont-Saint-Guibert
piano2.be

Haras de Baudémont
Deze voormalige renpaardenstoeterij ligt op 10 km van
Nijvel, in een rustgevende omgeving. De boerderij is
omgetoverd tot een prachtige B&B met 3 korenaren.
Geniet van het prachtige uitzicht over het park en de
paardenweiden en neem een duik in het buitenzwembad.
De golfbaan van La Tournette ligt op 1 km.
Rue de Baudémont 50 • 1460 Ittre
baudemont.be

Hotel-restaurant Van Der Valk Nijvel-Zuid

© Hôtel Restaurant Van Der Valk Nivelles Sud

Dit 2-sterrenhotel in een rustieke sfeer ligt vlakbij
Corbais, in een aantrekkelijke omgeving. Je logeert er
in een comfortabele kamer of in een studio.
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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Dodainepark

Deze prachtige collegiale kerk in Ottoonse en Romaanse stijl
werd in 1046 ingewijd in het bijzijn van Hendrik III. Ook nu nog
is het de trots van de stad. Dit grandioze en harmonieuze
monument is een van de meest majestueuze romaanse
religieuze gebouwen van Europa.

Deze prachtige groene ruimte uit de 19e eeuw is een
ontspannende plek waar iedereen terechtkan. Vijvers,
standbeelden, beeldhouwwerken, Franse en Engelse tuinen...
het zijn allemaal elementen die van dit park een kleine
oase van rust maken.

Grand Place • 1400 Nivelles
destinationbw.be

Avenue J. Mathieu 7 • 1400 Nivelles
destinationbw.be
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Collegiale Sint-Gertrudiskerk
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Molens van Arenberg

4

Kleine trein van Geluk (‘Petit Train du Bonheur’)

Het complex van de Molens van Arenberg ligt in het centrum
van Rebecq aan de Zenne, met aan beide kanten enkele
waterversnellingen. Ze bepalen het silhouet van de stad,
sommige al sinds de middeleeuwen. In de molens is er o.a.
een porfiermuseum, een maalderij en een bierhuis. Er worden
ook culturele evenementen georganiseerd. In de molens
herbeleef je de mooie verhalen uit het verleden.

Stap in het voormalige station van Rebecq aan boord van de
Kleine Trein van Geluk. De trein loodst je door het platteland
langs de oevers van de Zennevallei. Het treintje rijdt op twee
oude sporen van de NMBS, om na ongeveer 4 kilometer aan
het voormalige station Rognon het eindpunt te bereiken.
Na een pauze in de kleine ranch wordt de terugreis in
omgekeerde richting aangevat.

Rue Docteur Colson 8 • 1430 Rebecq
destinationbw.be

Rue du Pont 82 • 1430 Rebecq
rail-rebecq-rognon.eu
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5 Stedelijk Museum voor Archeologie, Kunst en
Geschiedenis

Dit gemeentelijke museum is gevestigd in de oude refuge van
de priorij van Les Trinitaires d’Orival, een geklasseerd huis
uit 1764. Je ontdekt er verschillende collecties die verband
houden met de geschiedenis van de stad: gotische beeldhouwwerken schilderijen uit de 17e en de 18e eeuw, antieke
meubels, muziekinstrumenten, wapens, enz. Op de tweede
verdieping vind je archeologische voorwerpen uit de regio,
gaande van het paleolithicum tot de Gallo-Romeinse periode.
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RAVeL Lijn 141

Naast de circuits die door de toeristische dienst worden
voorgesteld, kunnen wandelaars en fietsers gebruik maken
van een 9 km lange RAVeL met vertrek vlakbij de Mont
Saint-Roch.
ravel.wallonie.be

Rue de Bruxelles 27 • 1400 Nivelles
destinationbw.be
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Kasteel van Seneffe

Het Domein van het Kasteel van Seneffe, gebouwd tussen
1763 en 1769, is een mooi voorbeeld van de neoklassieke
bouwstijl. In de weelderig gedecoreerde en gemeubileerde
kamers liggen de mooiste collecties goudsmidwerk van
België verscholen. Geniet zeker ook van de magnifieke
omgeving, met een niet te missen wandeling in de Franse
tuin en het Engelse park. Je ontdekt er een prachtige volière,
een theater en een vijver met in het midden een eilandje
dat via een romantische brug te bereiken is.

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nijvel

Rue Lucien Plasman 7-9 • 7180 Seneffe
chateaudeseneffe.be
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