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Brussel in groen en blauw
De vakantieperiode is het ideale moment voor een geleid bezoek aan één van de talrijke
groene ruimtes die onze hoofdstad rijk is. Of het bezoek nu te voet, met de fiets of op het
water plaats vindt, het is een aangename manier om de prachtige parken en verborgen
plekken van Brussel te ontdekken.
Brussel biedt als eengemaakt gewest talrijke verschillende interessante en gevarieerde
stadsdelen die het bezoeken waard zijn. Naast de vele architecturale parels en opmerkelijke
gebouwen, bevat het ook veel aangename parken en ongekende groene ruimtes.
Verschillende organisaties bieden bezoekers rondleidingen aan om die met een gids te leren
kennen. Hierbij een overzicht.
Het park van spoorlijn 28 en de site van Thurn & Taxis
Een groene wandeling naar de site van Thurn et Taxis doorheen het meest recent aangelegde
park in Brussel. De wandeling eindigt met een uitzonderlijk bezoek aan de Kapiteinsdienst
van de Haven van Brussel.
Uitgang Metrostation Pannenhuis, 1020 Laken
29/07/2018 en 09/09/2018, van 14:30 tot 16u
http://www.laekendecouverte.be/spip.php?page=agenda&lang=nl
Van Terkameren naar Terhulpen
Deze fietstocht door het Zoniënwoud brengt de deelnemers tot op het voormalige landgoed
van Solvay in Terhulpen. Tegenwoordig is het domein voor iedereen toegankelijk en een
bezoek meer dan waard vanwege zijn kasteel, de hoeve, de opmerkelijke bomen en de
weelderige bloemenperken met rododendrons.
Londenstraat 15, 1050 Elsene
05/08/2018, van 12:30 tot 17:30u, 30 km
https://www.provelo.org/nl/individual_tours

Insectenwandeling in het Scheutbos
Op 5 augustus geeft Wim Veraghtert tijdens een wandeling tekst en uitleg over de aanwezige
insecten en benadrukt hij hun belang voor mens en maatschappij. Omdat Natuurpunt en
Natagora op dat moment net het Vlindertelweekend organiseren, zal hij zich op vlinders
concentreren.
Scheutboschstraat, 1080 Sint Jans Molenbeek
05/08/2018, van 14 tot 16:30u
http://www.scheutbos.be/agenda/insektenwandeling-1.html
Mystery Tour - Kunst en Milieu
In augustus stelt Pro Velo vijf “Mystery Tours” voor op de fiets. Het gaat telkens om een
begeleide tocht met een professionele gids over de groene en blauwe ruimtes naar een
onbekende bestemming in Brussel. Belangrijk zijn de vriendelijke sfeer en de wil om te
ontdekken, te ontmoeten en te delen. Op deze “Mystery Tour” vinden er ongewone
ontmoetingen plaats met acteurs die een eigen project met de bezoekers zullen delen. Kortom,
plaats voor verrassing.
Londenstraat 15, 1050 Elsene
12/08/2018, van 14 tot 14u, 15 km
https://www.provelo.org/nl/individual_tours
Mystery Tour: het Geheimzinnig woud
In augustus stelt Pro Velo vijf “Mystery Tours” voor op de fiets. Het gaat telkens om een
begeleide tocht met een professionele gids over de groene en blauwe ruimtes naar een
onbekende bestemming in Brussel. Belangrijk zijn de vriendelijke sfeer en de wil om te
ontdekken, te ontmoeten en te delen. Op deze “Mystery Tour” vinden er ongewone
ontmoetingen plaats met acteurs die een eigen project met de bezoekers zullen delen. Kortom,
plaats voor verrassing.
Londenstraat 15, 1050 Elsene
19/08/2018, van 14 tot 17u, 20 km
https://www.provelo.org/nl/individual_tours

Tervuren, de groene kolonie van Leopold II
De rand van Brussel zit vol verrassingen. Via een oude spoorweg komen we aan in Tervuren,
een bevallig dorp in de schaduw van de hoofdstad dat veel van zijn landelijke charme heeft
behouden. Tegelijk heeft het ook een majestueuze uitstraling gekregen door de import van
koloniale rijkdommen. Waar ooit de Wereldtentoonstelling plaatsvond, staat nu het
Koninklijke Museum voor Midden-Afrika in het prachtige Koloniënpaleis. Na een verkenning
van het uitgestrekte park, gaat de fietstocht terug naar Brussel via het Kapucijnenbos en haar
zowel imposante als unieke arboretum.
Londenstraat 15, 1050 Elsene
26/08/2018, van 12:30 tot 17:30u, 30km
https://www.provelo.org/nl/individual_tours
Mystery Tour : De strijd tegen klimaatverandering
In augustus stelt Pro Velo vijf “Mystery Tours” voor op de fiets. Het gaat telkens om een
begeleide tocht met een professionele gids over de groene en blauwe ruimtes naar een
onbekende bestemming in Brussel. Belangrijk zijn de vriendelijke sfeer en de wil om te
ontdekken, te ontmoeten en te delen. Op deze “Mystery Tour” vinden er ongewone
ontmoetingen plaats met acteurs die een eigen project met de bezoekers zullen delen. Kortom,
plaats voor verrassing.
Londenstraat 15, 1050 Elsene
30/09/2018, van 14 tot 17:30 u, 15 km
https://www.provelo.org/nl/individual_tours

Het Zoniënwoud: een plaats met geschiedenis
De Welriekende Dreef, mysterieuze tumuli, het reservaat van de Verdronken Kinderen, de
kluizenaar van Groenendaal, het kasteel Dry Borren en het Roodklooster: het Zoniënwoud is
niet alleen de groene long van Brussel, maar ook een onuitputtelijke bron van folklore en
geschiedenis …
Londenstraat 15, 1050 Elsene
> 14/10/2018, van 12:30 tot 17u, 30km
https://www.provelo.org/nl/individual_tours
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