
Nivelles,
de stad van 
de Aclots 
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ZOOM OP DE STAD

•  Bevolking: > 25.000

•  Provincie: Waals-Brabant

•  Postcode: 1400

• Oppervlakte: 60 km2 

• Inwoner: Nivellois(e) / Aclot(e)

#Patrimonium

#Gastronomie

#MetJeGezin
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Nivelles is een kleine stad boordevol geschiedenis. Ze dweept met haar uitgebreide historische 
patrimonium. Deze charmante stad is voornamelijk gekend dankzij de duizendjaar oude Collegiale kerk 
Sint-Gertrude, maar verbergt daarnaast nog duizend-en-één goed bewaarde geheimen. Noem Nivelles 
gerust  avant-gardistisch. Het was de eerste stad waar de vrouwen het voor het zeggen hadden. Haar 
historische en religieuze verleden ontvouwt nog meer ongewone en wonderbaarlijke verhalen. Ontdek 
hier vooral de oude middeleeuwse wijken of wandel tussen de kunstwerken, verspreid over het park van 
Dodaine. Nivelles, nog steeds fier op haar levendige folklore, zal je bewelmen met haar muziek tijdens 
het carnaval en de reuzenparade. Haar bewoners zullen je verblinden met hun opvallende kostuums die 
ze dragen tijdens de Processie van de Heilige Gertrude, een eeuwenoude traditie. Ontdek ook het enige 
‘zusterschap’ in België, de artisanale bieren, de beroemde Târte al Djote… Deze levendige stad bewijst 
dat verschillende generaties hier perfect in harmonie kunnen samenleven, zonder gefixeerd te zijn op het 
verleden. Nivelles blijft je verbazen…
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Terrassen 
Vanaf het eerste straaltje zon schieten de 
terrassen op de recentelijk gerenoveerde Grote 
Markt als paddenstoelen uit de grond. Wees er 
maar zeker van dat de bewoners zelf de eersten 
zijn om hier met hun vrienden te genieten van 
een heerlijk streekbiertje. 

Het park van la Dodaine  
Dit schitterende park dateert uit de 19e eeuw. Ie-
dereen komt er tot rust en kan er zich ontspan-
nen. Waterpartijen, standbeelden, beeldhouw-
werken, Franse en Engelse tuinen…  ze dragen 
er allemaal toe bij dat deze plek een waar oord 
van verpozing is. 

destinationbw.be

De Collegiale kerk 
Deze schitterende Collegiale kerk in ottoniaanse 
en romaanse stijl werd in 1046 door Henri III 
gewijd en is voor vele inwoners de trots van de 
stad. Het is een groots monument, in perfecte 
harmonie en daardoor een van de meest 
majestueuze religieuze gebouwen in romaanse 
stijl in Europa.

walloniebelgietoerisme.be

Favoriet

Landelijke en stedelijke aspecten gaan hier hand in hand. Op wandelafstand van het centrum 
ontdek je grote groene vlaktes die gedomineerd worden door het Bos van Saint Sépulcre (het bos 
van het Heilig graf). Het is de ideale plek voor het zondagse uitje. In de lente vind je er een feëriek 
tapijt van paasbloemen. Kinderen plukken er graag een boeketje. Bij het afsluiten van deze dag, 
raden wij jou ook aan om een Archiduc te proeven op de Grote Markt van Nivelles. 
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MUSTS
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http://www.destinationbw.be/nl/park-van-dodaine
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/religieus-erfgoed/collegiale-kerk-sint-gertrude-in-nijvel/7923


BLIKVANGER!

Open de ogen en ga op zoek naar de 
beruchte Djan de Nivelles! Kleine tip? 
Hoor de klokken luiden…

La Târte al Djote 
Het is ondenkbaar Nivelles te bezoeken zonder 
de beroemde Târte al Djote te proeven. Ze is  ge-
maakt van bétchéye kaas van gefermenteerde 
koemelk en snijbiet en prikkelt de meest veelei-
sende smaakpapillen. De beroemde taart werd 
ook als merk erkend. 

destinationbw.be

Les doubles 
Van zodra de winter toeslaat, slaan de inwoners 
van Nivelles hun wintervet op. Niet moeilijk als je 
geniet van de heerlijke boekweitpannenkoeken 
belegd met volle kruidenkaas. Deze worden warm 
gegeten, voorzien van een heerlijk laagje boter. 

destinationbw.be

La Djan d’Nivèle 
Dit jonge bier ontleent zijn naam aan het Waalse 
dialectwoord voor Jean de Nivelles, een van 
de voorvaders van de stad.  Het is een perfect 
biertje om te degusteren in combinatie met de 
Târte al Djote. Heerlijke fruitsmaken nemen de 
bovenhand. 

brasseriedejandrainjandrenouille.com

Les canestias  
Onder zijn vroegere benaming bonbon de 
Nivelles werd dit koekje in ere hersteld door de 
consœurie des Secrets de Dame Gertrude. De 
canestia is gemaakt op basis van kandijsuiker en 
bloem en is heerlijk in combinatie met een lekker 
streekbier.

consoeuriedessecretsdedamegertrude.be

Agenda

Carnaval — eind februari / begin maart
De stad feest, vier dagen lang! Carnaval voor de kinderen, carnaval in de scholen of carnaval van 
de Aclots (inwoners van Nivelles, geboren intro-muros uit twee echte Nivelles-inwoners), de Gilles 
en hun sinaasappelen kunnen je blijven verbazen...

Klokkenspel — juli en augustus  
Elke zomer brengen de klokkenluiders, die internationaal gerenommeerd zijn, een origineel en 
verrassend concert. Laat je op zondag meeslepen door de betoverende melodieën van de klokken 
van de Collegiale Sint-Gertrude. 

De rondgang van Sint-Gertrudis — eind september / begin oktober  
Tijdens de rondgang van Sint-Gertrudis treed je in de voetsporen van een van de eerste abdissen 
van België. In een lange folkloristische stoet wandelen de deelnemers door de stad en de velden, 
velen verkleed in traditionele pij. De grote wagen uit de 15e eeuw met de relikwieën van Sint-
Gertrudis wijst ze de weg.
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PROEVERIJTJES 
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http://www.destinationbw.be/nl/de-broederschap-van-de-tarte-al-djote
http://www.destinationbw.be/nl/de-double-van-nivelles
http://www.brasseriedejandrainjandrenouille.com/nos-biegraveres.html
http://www.consoeuriedessecretsdedamegertrude.be/canestia.html


RAVeL 141 
Je vindt hier niet alleen de wandel- en 
fietsroutes die door de Toeristische Dienst zijn 
uitgestippeld. Je kan hier evengoed genieten 
van de  RAVeL over een afstand van 9 km. Het 
vertrekpunt bevindt zich vlabij Mont Saint-Roch.

ravel.wallonie.be

Virginie Hocq 
De bewoners van Nivelles zijn terecht fier op hun stadsgenote Virginie Hocq. Deze comédienne met naam 
en faam is bekend geraakt dankzij haar rol in het theaterstuk Le Père Noël est une ordure. Zij bespeelt 
perfect de ‘humor van bij ons’.

Cauvin  
Met meer dan 50 miljoen verkochte stripverhalen is Cauvin de held van Nivelles, de stad waar hij is geboren. 
Weet dat hij de scenarioschrijver is van de Blauwbloezen dat verscheen in het weekblad Robbedoes.

Nivelles maakt deel uit van een streek, die ook wel het Roman Païs genoemd wordt. Het is de ideale 
uitvalsbasis voor zowel natuurtochten als voor gastronomische uitstappen.

Treintje van Geluk  
Le Petit Train du Bonheur (Treintje van Geluk) wacht je op aan het station van Rebecq en neemt je mee 
langsheen de Zenne. Het treintje rijdt op 2 oude spoorlijnen om na 4 km in het oude station van Rognon 
te eindigen. Na een korte pauze in een kleine ranch keer je via dezelfde weg terug. 

rail-rebecq-rognon.eu

De molens van Arenberg 
Deze molens, gelegen langs de oevers van de Zenne, bepalen het stadsgezicht van Rebecq. Sommige 
molens staan er al sinds de middeleeuwen. Ze werden omgebouwd tot maalderij of brouwerij of tot 
museum of cultureel centrum. Ze dragen dus niet alleen een rijke geschiedenis met zich mee, maar er 
worden ook mooie hedendaagse verhalen geschreven.

walloniebelgietoerisme.be
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VIP-HOEKJE

IN DE OMGEVING
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http://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local/ligne-141.html
http://www.rail-rebecq-rognon.eu/index.php
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/bouwkundig-erfgoed/grand-moulin-van-arenberg-en-porfiermuseum/9172


Le Zèbre à pois 
Deze speelgoedwinkel is een paradijs voor groot 
en klein en kent in de verre omstreken zijn gelijke 
niet. Laat je leiden door de goede raad van de 
verkopers. Zij helpen jou het ideale geschenk te 
kiezen of het meest originele speeltje dat op de 
markt is. 

lezebreapois.be

SHOPPING

WIST JE DAT?

In de top van de zuidelijke toren van de Collegiale kerk vind je een automaat, 
vastgebonden aan de trommel. Hij luistert naar de naam Jean de Nivelles en slaat 
sinds bijna 4 eeuwen de uren en halfuren met zijn hamertje.

De oude wijk in het hartje van 
de stad met zijn geplaveide 

kronkelwegjes 
Het park van la Dodaine De onvermijdelijke Collegiale 

Kerk Sint-Gertrude  

Le Chant du Pain  
Goed nieuws voor mensen met een groot hart 
voor traditionele broden. Le Chant du Pain bakt 
artisanale broden in een echte houtoven. Proef 
hier ook de originele Târte al Djote !

destinationbw.be

Fotohoekje

Je moet niet ver lopen om het ideale decor te spotten voor je foto’s. Heel deze stad ademt 
charme uit.    

La Compagnie des mots
Deze boekenwinkel, licht en warm ingericht, 
verbergt heel wat pareltjes. Je vindt hier niet 
alleen een uitgebreid aanbod boeken maar je 
ontdekt ook nog de overblijfselen van een oude 
stadswal. 

lacompagniedesmots.be

©
 M

T
R

P

©
 W

B
T

 -
 D

. E
rr

oy
au

x

©
 W

B
T

 -
 D

. E
rr

oy
au

x

©
 W

B
T

 -
 D

. E
rr

oy
au

x

6

http://www.lezebreapois.be/fr/zebre-a-pois-presentation.html
http://www.destinationbw.be/nl/chant-du-pain
http://www.lacompagniedesmots.be/


Le Champenois
In de oude wijk Saint-Jacques, 
op twee passen van de Collegi-
ale kerk, vind je de ideale plek 
voor een romantisch dinertje. 
De locatie is al even impressio-
nant als het uitgekiende menu 
dat geserveerd wordt op maat 
van de fijnproevers! 

lechampenois.be

La Brasserie des arts 
Deze brasserie vind je aan de 
voet van de Collegiale kerk. 
Het is er aangenaam toeven en 
je kan er genieten van de ty-
pische streekgerechten, zoals 
de Târte al Djote en de raclette 
nivelloise! Alles aan betaalbare 
prijzen.

brasseriedesarts.be

Il était une fois… 
Dit gezellige familierestaurant 
serveert de Franse keuken. De 
verzorgde en hedendaagse ge-
rechten accentueren de kwa-
liteit van de producten. Een 
mooi verhaal dat elke dag op-
nieuw herschreven wordt...  

il-etait-une-fois-toi-et-moi.be

La Très Petite Tour  
Dit gastenverblijf is gelegen in 
een oud paviljoen uit de 18e 
eeuw. Ideaal voor liefhebbers 
van gezellige en originele ruim-
tes. Er is over elk detail nage-
dacht. De ideale uitvalsbasis 
om in alle rust en onafhanke-
lijkheid de stad te ontdekken. 

latrespetitetour.be

La Ferme  
des Eglantines 
Hier kom je thuis in een oase 
van groen en een haven van 
rust en warmte! Dat is het cre-
do van de Ferme des Eglanti-
nes. Ontdek hier de vijf gas-
tenkamers. Ze zijn allemaal 
met een persoonlijke toets en 
met veel comfort ingericht. Dit 
gastenverblijf maakt deel uit 
van een recent gerenoveerde 
hoeve. 

fermedeseglantines.be 

Hôtel Van der Valk 
Het mooie Hotel Van der Valk, 
gelegen aan de afrit van de au-
tosnelweg, is een oord van luxe 
en comfort. Je vindt er een res-
taurant met een uitgebreide en 
gevarieerde kaart, een zwem-
bad waar je kan relaxen en na-
tuurlijk ook de nodige kamers. 
Ideaal voor feesten en semina-
ries. Je kan er ook als bezoeker 
genieten van de ontspannings-
ruimtes. Klein extraatje: er wer-
den laadpalen voorzien voor 
elektrische auto’s. 

hotelnivellessud.be

Le Palais du Houblon 
Deze oude woning met zijn vele kelders is 
doordrongen van een unieke sfeer. De echte 
bierliefhebber komt hier volledig aan zijn trekken 
met de meer dan 300 verschillende biersoorten. 
Het is een publiek geheim dat je hier ongekende 
Belgische bieren kan proeven. 

w LePalaisDuHoublon 

L’Union
Deze taverne-café, gelegen recht tegenover de 
Collegiale kerk, biedt het perfecte kader voor 
een glas of een snelle hap. Je degusteert hier 
streekproducten of typische gerechten zoals 
boekweitpannenkoeken of de Târte al Djote.

walloniebelgietoerisme.be 

IETS ETEN

BLIJVEN SLAPEN 

IETS DRINKEN
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http://www.lechampenois.be/
http://brasseriedesarts.be/
http://www.il-etait-une-fois-toi-et-moi.be/
http://www.latrespetitetour.be/Neerlandais/Ontvangst.html
http://www.fermedeseglantines.be/nl/
https://www.hotelnivellessud.be/nl
https://www.facebook.com/LePalaisDuHoublon
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/restaurant/typische-cafe-brasserie/lunion/15536


Toeristische Dienst van Waals-Brabant 
Avenue Einstein 2 
1300 Wavre
+32 10 23 61 08
info@destinationbw.be
destinationbw.be

 •  Auto 
Vanuit Brussel via de E19  
Vanuit Luik via de E42  

•  Trein  
Station van Nivelles 

•  Vliegtuig  
Luchthaven Luik (98 km)  
Luchthaven Brussel (39 km)  
Luchthaven Brussels South Charleroi (25 km)

•  Bus  
Lijn 2 – Tubize/Nivelles  
infotec.be

•  Taxi  
Taxis Bonjour:  +32 (0)67 78 08 43 

+32 (0)495 80 92 15

Taxis Nivellois: +32 (0)67 84 08 08

•   Nivelles Navettes 
Gratis shuttledienst van de verschillende 
parkings buiten het centrum tot in het 
stadscentrum. Zaterdag van 7u30 tot 14u. 
Frequentie: elke 15 tot 20 minuten.

Aarlen 182 km

Amsterdam 237 km

Antwerpen 76 km

Bastenaken 141 km

Bergen 37 km

Brussel 34 km

Charleroi 27 km

Gent 84 km

Londen 394 km

Luik 108 km

Luxemburg 213 km

Maastricht 138 km

Metz 269 km

Namen 42 km

Parijs 277 km

Reims 188 km

Rijsel 109 km 

Sedan 143 km

OP EEN PAAR KILOMETER

ZUSTERSTEDEN

Saintes (Frankrijk) 

Saint-Just-en-Chaussée (Frankrijk) 

TOEGANG EN VERVOER
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Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken 
Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de 
Smet de Nayer 14 – 5000 Namen. Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. 
Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld 
en is louter informatief. Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan 
niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

http://www.destinationbw.be/nl
https://www.infotec.be/

