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Onze fietstocht leidt ons door de regio van Waver en
het meer van Genval. Daarbij pikken we tevens een stuk
van het Zoniënwoud mee, net als het domein van Sol-
vay in Terhulpen. Onze vertrekplaats Waver is niet enkel
de hoofdstad van Waals-Brabant, ze is ook het kloppen-
de hart van een licht golvende regio vol groen. Waver is
bekend omwille van zijn Walibi-pretpark, al is het ge-
zellig toeven in het centrum met zijn vele terrasjes en
zijn winkelvrije straten en pleinen.

HET MEER VAN GENVAL
Onze tocht voert ons tevens langs de oevers van het
meer van Genval, een kunstmatig meer dat omwille van
zijn gastvrije omgeving – tussen het groen – al vele
decennia een populaire bestemming vormt voor de vele
Brusselaars, op zoek naar groen en rust. Het meer vormt
eveneens de scheidingslijn tussen Waals-Brabant en
Vlaams-Brabant, met Overijse aan de Vlaamse kant.
Hier vindt men tevens het vijfsterrenhotel Château du
Lac. Ook het Zoniënwoud ligt gedeeltelijk in Waals-
Brabant, te weten in de gemeentes Terhulpen en Water-
loo. Met zijn 4400 ha is het Zoniënwoud dé groenzone
aan de Brusselse rand. Dit is de ideale setting om te
wandelen, te fietsen en om te sporten. Of om gezellig
een restaurant of terrasje mee te pikken. Want ook de
horeca heeft zijn weg naar het Zoniënwoud gevonden,

al blijft de natuur er de absolute hoofdrol spelen.

HET SINT-MARTENS-LATEM VAN WALLONIË
Een groot gedeelte van de fietstocht leidt langs pron-
kerige villawijken in het groen. U bevindt zich hier in
de driehoek Lasne-Waterloo-Rixensart, zonder twijfel
dé rijkste regio van Wallonië.
Onze tocht leidt ons ook langs de flanken van de
Waterloo-site. Want alvorens Napoleon op 18 juni
1815 de geschiedenisboeken instapte, waren er in de
dagen voorafgaand aan deze historische slag, in de
buurt al diverse veldslagen en schermutselingen.
Met Waver en Nijvel als belangrijkste steden, telt de
regio weinig echt grote steden. De universiteitsstad
Louvain-la-Neuve is misschien wel de vreemdste stad
van België, want gebouwd ‘uit het niks’, toen de Waal-
se studenten in de jaren zeventig van de vorige eeuw
uit Leuven werden weggejaagd, en er speciaal voor
hen een gloednieuwe stad werd opgetrokken. Boven-
aan vindt men een betonnen platform, met daarop
gebouwen, en daaronder immense parkings. Liften en
trappen zorgen voor de verbinding tussen boven- en
benedenstad. U zult het hier meteen merken, men ziet
in Louvain-la-Neuve weinig of geen auto’s in het
straatbeeld, want de meeste wegen bevinden zich on-
der de stad.

Met de stad Waver als trotse hoofdstad, staat de provincie Waals-Brabant voor een van de
meest verrassende provincies van ons land. Waals-Brabant laat zich omschrijven als klein,

maar verfijnd. Want ze is niet enkel qua oppervlakte de kleinste provincie van ons land, maar
ook qua inwonersaantal. Maar wat een rijkdom aan architectuur, geschiedenis en histori-

sche sites, met de Waterloo 1815-site als meest bekende voorbeeld. En dan zwijgen we nog
over haar talrijke groenzones, met het Zoniënwoud, het meer van Genval en het domein

van Solvay als groene longen.

Op fietstocht door Waals-Brabant
Vanaf 1 juni verschijnt 11 weken lang een nieuwe
zoektochtopgave in volgende volgorde: Nieuw-
poort - Lochristi - Koekelare - Wervik -Terneuzen -
Izegem - Pays des Collines - Genval - Heuvelland -
Gent - Namen

11 zoektochten
Praktisch

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen. Bij
elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te
vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.
Let wel: de foto’s staan in een willekeurige volgorde
afgedrukt. De antwoorden zijn steeds in de onmid-
dellijke omgeving terug te vinden. Je hoeft dus geen
mensen aan te klampen voor extra informatie. No-
teer telkens het antwoord bij het corresponderende
cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde
routebeschrijving. De gebruikte afkortingen staan
voor L (links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien
door onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde
route wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, weg-
versperring, …), dan achten wij de deelnemers in staat
de aangeduide weg iets verderop terug te vinden. 

Routebeschrijving

Afspraak aan het toerismebureau van Waver, 
rue de Nivelles 1 in Waver.
Het toerismebureau vond onderdak in het 
historische stadhuis van Waver. 
In Waver is het – net als in de meeste steden –
betalend parkeren in het centrum. 

Hoe te bereiken?
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Vertrekpunt: het toerismebureau van Waver, rue de
Nivelles 1.
We werken met het bekende fietsknooppuntennet-
werk. Dus is verkeerd rijden bijna uitgesloten.
Bij het buitengaan van het toerismebureau naar L.
Aan de rotonde (meteen na 20 m) komt men al het
knooppunt 64 tegen. Aan de rotonde naar L rich-
ting 66.
Dan knooppunt 67 nemen. Vervolgens het knoop-
punt 32, gevolgd door 31. Opgelet: het zou kun-
nen zijn dat er wegenwerken zijn tussen de knoop-
punten 32 en 31, al zullen fietsers steeds kunnen
passeren, is ons verzekerd.
Nadien de knooppunten 21, gevolgd door 16, 14, 6
en 80.
Vervolgens richting knooppunt 4 fietsen. Hier kan
men eventueel een tussenstop houden, want aan
de L-kant vindt men het domein Solvay, een van
de mooiste parktuinen van België, met centraal
een kasteel.
Dan van het knooppunt 4 doorfietsen naar achter-
eenvolgens 2, 1, 3, 7, 11, 26, 27 en 28. De passage

tussen de knooppunten 2, 1 en 3 is die door het
Zoniënwoud. Tussen 2 en 1 bevindt u zich zelfs pal
op de grenslijn tussen Waals-Brabant en Vlaams-
Brabant.
Eenmaal aan knooppunt 28 beland, meteen door-
fietsen naar 51, 52, 99, 72, 71, 68, 67, 66 en
tenslotte 64. Zo komt u terug bij uw vertrekpunt:
het toerismebureau van Waver. Of het stadhuis.

Knooppuntenroute (40.8 km)
64 66 67 32 31 21
16 14 6 80 4 2 1
3 7 11 26 27 28
51 52 99 72 71 68
67 66 en tenslotte 64.

Van Waver naar het

Afstand: 40.8 km 
Parkeren: Gratis parking (met 200 plaatsen)
in de Avenue des Mésanges, op 10 minuten
wandelen van het Toerismebureau. 
Kaart: De fietskaart Le Brabant Wallon à
Vélo. Tot uitputting van de voorraad gratis te
bekomen in het Toerismebureau van Waver. 
Parcours en aard van de weg: een pittig
parcours, met o.a. bospaden, grindwegen
en veldwegen. 

Fietsfiche

Dit bronzen beeld – daterend uit 1962 – werd gemaakt
door J. Godart, en stelt een naakte jongeman voor die
zijn achterwerk schaamteloos aan de voorbijgangers
toont. Er wordt verteld dat iedereen die over zijn billen
wrijft ‘voor eeuwig en altijd gelukkig zal zijn’. Waarheid
of legende? Wij hebben alleszins geen risico’s geno-
men, en hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt
om een gooi te doen naar het eeuwige geluk. We zien
wel. 

GEEF DE NAAM VAN 
DIT STANDBEELD

Vraag1

GEEF DE NAAM VAN 
DEZE HOBBELIGE WEG 
IN HET GROEN?

Vraag 5
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Dit kasteel, daterend uit de 17de eeuw, wordt al enkele
eeuwen bewoond door een adellijke prinsenfamilie die
al sinds mensenheugenis tal van ministers en staats-
mannen oplevert. 
Dit kasteel wordt beschouwd als een van de mooiste
kastelen van België. 
Het bewoonde gedeelte bestaat uit een pronkerig
aanbod aan kamers en appartementen. 
Naast diverse hoofdgebouwen, bevat het complex
ongeveer 130 ha gronden, waaronder parkzones en
landbouwgronden. Alle gebouwen op het uitgestrekte
kasteeldomein, maken deel uit van het bijzonder bouw-
kundig erfgoed van Wallonië. 

GEEF DE NAAM VAN 
DIT KASTEEL? 

Vraag 2

GEEF DE NAAM VAN 
DEZE BLOEMENWINKEL?

Vraag 3

Dit gedenkteken is volledig opgedragen aan een van de
bekendste families uit de regio. Ze verzamelt de ge-
zichten van drie broers uit een en dezelfde familie. 
Een van de broers schopte het tot dokter, een ander tot
advocaat, terwijl de derde broer lange tijd burgemees-
ter was.
We bevinden ons hier in Ohain, een dorpje dat nu gefu-
sioneerd is met Lasne. 
Ook interessant om te weten, het succesalbum Mid-
night Love van Marvin Gaye (met de monsterhit Sexual
Healing) werd hier in een lokale studio opgenomen.
Maar dat is dan weer een ander verhaal. 

GEEF DE FAMILIENAAM VAN DEZE
BEKENDE FAMILIE UIT HET PLAATSJE
OHAIN, NU GEFUSIONEERD MET LASNE

Vraag 7

DEZE KAPEL IS EEN VAN 
DE VELE KAPPELLETJES DIE 
U ZULT PASSEREN.

MAAR VAN WELK JAAR
DATEERT DEZE KAPEL?

Vraag 6

Onze fietstocht leidt langs het museum. Al passeert u in
feite langs de parking en de achterkant van het muse-
um. Maak eventueel wat tijd vrij tijdens uw fietstocht –
of erna – om dit museum te bezoeken, want het is
meer dan de moeite waard. 
Het museum focust op een lokale kunstenaar die tege-
lijk schilderijen, aquarellen, affiches, beeldhouwwerken
en illustraties maakte. Het museum werd door de kun-
stenaar zelf ingericht, en vond onderdak in een voor-
malige boerderij. 

DEZE PARKING LEIDT NAAR EEN
VAN DE MEEST VERRASSENDE
MUSEA VAN WAALS-BRABANT.
GEEF DE NAAM VAN DIT MUSEUM?

Vraag 4

Deze Franse generaal was – als vertrouweling van
Napoleon – nauw betrokken bij de Slag van Waterloo.
Nadien keerde hij gewond terug naar eigen land, waar
hij een politieke carrière opstartte. Hij werd zelfs even-
tjes premier van Frankrijk. 
Hij voerde in 1831 het bevel over de Franse troepen-
macht die het pas onafhankelijke België te hulp schoot,
toen de Nederlandse koning Willem I met de Tiendaag-
se Oorlog een einde probeerde te maken aan de prille
onafhankelijkheid van ons land. Als dank werd hij ach-
teraf door koning Leopold I in de Leopoldsorde gede-
coreerd. 

GEEF DE FAMILIENAAM VAN
DEZE GENERAAL?

Vraag 8

RUSSELSE EN HET VLAAMSE GEWEST



Deelnameformulier
<<NAAM ZOEKTOCHT>>
Noteer telkens het antwoord op elke vraag bij het cijfer dat met de vraag correspondeert.

1.  ................................................................................................... 5. ...........................................................................................................

2. ..................................................................................................  6. ...........................................................................................................

3. ................................................................................................... 7. ............................................................................................................

4.  .................................................................................................. 8. ...........................................................................................................

Naam: ............................................................................................................................  Voornaam:.................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................  Postcode + gemeente: ..........................................................................................................
Tel.: .................................................................................................................................  E-mail*:  ................................................................................................................

Stuur uw volledig ingevuld deelnameformulier tegen uiterlijk 28 september 2018 naar:
KW - Zomerzoektochten 2018, Postbus 320 – 8800 Roeselare

�

Deelnemen is gratis en kan elke dag tot en met 28
september 2018. Enkel originele deelnameformu-
lieren komen in aanmerking. Het volledige regle-
ment kunt u nalezen op www.kw.be/zomerzoek-
tochten.

Deelnameformulieren moeten ons tegen uiterlijk
28 september 2018 bereiken op volgend adres: 
KW, Zomerzoektochten 2018, Postbus 320, 8800
Roeselare. De correcte antwoorden vind je terug
in KW van 12 oktober 2018. De winnaars maken
we bekend in de krant van 19 oktober 2018.

Reglement

Als lezer kan je uiteraard aan alle elf de zoektoch-
ten deelnemen, telkens met meerdere inzendin-
gen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelna-
me maak je kans op een prijzenpot van meer dan
€ 6.500 die wordt verdeeld onder 55 winnaars.
Per zoektocht verloten wij onder de correcte
inzendingen volgende prijzen:

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht,

1 kledingcheque van € 150 bij Deleye,

1 waardebon van € 100 bij Multi-Bazar

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht,

1 waardebon van € 25 bij Multi-Bazar

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de
zoektocht onregelmatigheden op of ondervind je
problemen? Meld het ons via promotie@kw.be

Vragen?

Ibis Waver: gelegen langs de snelweg E411,
op 2 km van Walibi, beschikt dit Ibis-hotel
over een gratis parking. Het hotel heeft
geen eigen restaurant, maar wel een bar die
24h open is, waar men diverse snacks kan
bekomen.

Ook het Best Western Waver is ideaal
gelegen in de nabijheid van het centrum
van Waver en van Walibi. Het hotel is gele-
gen in een tuin, en beschikt over een res-
taurant en een gratis parking. 

Waar logeren

1. Het Grand Hotel Waterloo
Wij houden van een hotel met geschie-
denis en karakter. Het Martin’s Grand
Hotel Waterloo heeft een geschiedenis
die nauw vervlochten is met de bloeien-
de suikernijverheid in de 19de eeuw.
Nadien veranderde het complex verschil-
lende keren van bestemming, waarna
het in 1992 tot een 4*-hotel werd ge-
transformeerd. Sindsdien vormt het ho-
tel de ideale uitvalsbasis voor toeristen
die de regio willen ontdekken. 
2. Het restaurant La Sucrerie staat ga-
rant voor een verfijnde bistro keuken vol
regionale en Belgische specialiteiten.
Het hotel ligt net buiten het centrum
van Waterloo. Naast het restaurant, be-
schikt het hotel tevens over een gezelli-
ge neokoloniale bar en een fitnessruim-
te. Vlak voor het hotel vindt men een
grote gratis parking. 
www.martinshotels.com
3. Het domein van Solvay in 
Terhulpen
Dit wondermooie park kleeft tegen het
Zoniënwoud aan, al vormen ze twee ver-
schillende entiteiten. Het domein geldt
als uitzonderlijk erfgoed van het Waalse

Gewest. Een goede raad: steek aan
Knooppunt 4 de grote baan over, om
via de statige toegangspoort het do-
mein binnen te rijden. Het domein be-
staat uit groenzones, bossen, vijvers en
relaxweides, omgeven door het groen. 
Het kasteel – in Louis XII en François
I-stijl – dateert van 1842 en werd ge-
bouwd in opdracht van de markies van
Béthune. Aan het einde van de 19de
eeuw werd het volledige domein over-
gekocht door Ernest Solvay, chemicus
en grootindustrieel. Het kasteel is niet
te bezoeken, al kan men wel omheen
het kasteel wandelen.
4. De abdij van Villers
Deze abdij werd gesticht in 1146, al is
ze al enkele eeuwen verlaten. Maar
geen nood, vervallen tot een ruïnecom-
plex, behoort de abdijruïne van Villers-
la-Ville sindsdien tot een van de mooi-
ste architecturale sites van Europa. De
abdij behoorde ooit toe aan de orde
van de cisterciënzers. 
Anno 21ste eeuw is het klooster geëvo-
lueerd tot een soort van versteende
stiltesite met een spirituele ondertoon. 
Wie dit wenst, kan het complex met

een audiogids bezoeken. De onthaal-
ruimte werd geüpgraded met een boe-
tiek. Een nieuw bezoekersparcours met
touchscreens leidt de bezoekers door-
heen het domein. 
5. Het Hergé Museum
Het Hergé Museum in Louvain-la-Neu-
ve is een absolute aanrader voor ieder-
een die het stripgenre genegen is. In-
geplant in een verbluffend gebouw in
de vorm van een graal, staat het Hergé
Museum gelijk aan een al even onver-
getelijke als verbluffende reis door het
oeuvre van Georges Remi, beter be-
kend als Hergé. 
Het museum bestaat uit 3 verdiepin-
gen, met 8 tentoonstellingszalen die
je niet enkel laten kennismaken met
het werk van Hergé als geestelijke va-
der van Kuifje, maar je tegelijk mee-
zuigen in de boeiende geschiedenis
van de 20ste eeuw. 
De vele originele platen, foto’s, docu-
menten, maquettes, films en voorwer-
pen, geven een totaalbeeld van Hergé,
niet enkel als tekenaar, maar ook als
mens. 
www.museeherge.com

T I P S

REGIO GENVAL

*Je gegevens worden in het bestand van Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen.
Indien je dit niet wenst, kruis dit hokje aan �.
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