BEZIENS
WAARDIG
HEDEN
Druivenstreek
Hoeilaart
1. Arboretum van Groenendaal
Koning Leopold II zelf gaf de opdracht
dit arboretum aan te leggen in 1897.
Je treft er ruim 400 verschillende bomen
en struiken, onder meer ‘Dikke Eugène’,
een 6 meter dikke populier. Het arboretum vertoont een prachtig reliëf zodat je
er aangenaam kan wandelen.
Duboislaan z/n, 1560 Hoeilaart
+32 2 657 05 04
www.hoeilaart.be/Toerisme/

2. Bosmuseum Jan van Ruusbroec
In het Bosmuseum krijg je op een visueel-educatieve manier een overzicht van
de fauna, de flora en het bosbeheer van
het Zoniënwoud. De permanente tentoonstelling toont verrassende collecties
van vlinders, boomzaden en vissen.
Duboislaan 6, 1560 Hoeilaart
+32 2 658 24 94
www.inverde.be

3. Jan van Ruusbroecpark
In het centrum van de gemeente
Hoeilaart ligt het charmante Jan van
Ruusbroecpark. Je kan hier genieten van
de rust in het hartje van de gemeente en
kijken naar de vele zwemvogels aan de
oevers van de IJse.
Kasteel-Gemeentehuis van Hoeilaart
Midden in het Jan van Ruusbroecpark
ligt het neogotische Kasteel-Gemeentehuis. Smeedijzeren afwerkingen,
uitbundige daken, torens en schouwen
sieren het kasteel. Binnen vind je heel
wat schilderijen van het Zoniënwoud
van de hand van Hoeilaartse schilders
zoals Viandier.

Kasteelhoeve Hof Terheyde
Bij het kasteel hoort ook de Kasteelhoeve die door een gang verbonden was
met het oude middeleeuwse kasteel.
De Kasteelhoeve is een overblijfsel van
het domein van de heerlijkheid Terheide.
Alleen administratieve diensten zijn hier
gehuisvest en een gedeelte doet nog
dienst als woonst.
Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560
Hoeilaart
+32 2 658 28 40
www.hoeilaart.be

7. Wijnkelder Soniën
Hier worden de tafeldruiven geteeld
in een moderne glazen serre met een
totale oppervlakte van bijna 3000 vierkante meter. Het familiebedrijf verkoopt
niet alleen kwaliteitsdruiven, maar ook
druivensap, schuimwijn, Soniënwijnen,
aperitieven en sterkere borreltjes en
likeuren.
Brusselsesteenweg 538, 3090 Overijse
+32 2 657 33 20
www.sonien.be

4. Nerocafé

8. Orchideeënmuseum Cymbiflor

Een gezellig themacafé-brasserie, waar
Nero thuis is. Bezoek het oude tramstation en proef de Keizer Karel van het vat.

In dit prachtige museum wordt de herkomst en de geschiedenis van de bloem
in beeld gebracht en kan je genieten van
10.000 soorten prachtige orchideeën.
Je kan hier niet alleen genieten van de
overweldigende bloesempracht in het
museum, je kan ook langsgaan in de
winkel voor de mooiste bloemstukken,
planten, …

A. Biesmanslaan 1, 1560 Hoeilaart
+32 2 657 33 45
www.nerocafe.be

Overijse
5. Bezoekerscentrum Dru!f
De sappige, krokante en smaakvolle
Vlaams-Brabantse tafeldruif vind je alleen in Overijse, Tervuren, Huldenberg en
Hoeilaart. Ontdek het rijke verleden van
achter haar karakteristieke donslaagje in
Dru!f, huis van de tafeldruif. Dit bezoekerscentrum in hartje Overijse verrast
jong en oud met interactieve spelletjes,
persoonlijke verhalen en toeristische
streekinfo.
Waversesteenweg 2, 3090 Overijse
+32 2 785 33 73
www.overijse.be

6. Jezus-Eik - dorpskern en kerk
De barokke kerk werd in 1650 gebouwd
in opdracht van de abt van de abdij van
Park. De kerk bezit een eenbeukig schip
en een rechte koorafsluiting. In 1969
werd de neogotische gevel verwijderd
en werd de oorspronkelijke barokgevel
gereconstrueerd. De oude dorpskern
tussen het Zoniënwoud en de kerk is
uitgegroeid tot een gastronomisch
centrum met talrijke restaurants. Je kan
er terecht voor een hartig hapje of een
gastronomisch festijn.
Witherendreef z/n, 3090 Overijse
+32 2 785 33 73
www.jezus-eik.be

Mommaertsstraat 35, 3090 Overijse
+32 2 687 54 56
www.cymbiflor.be

Tervuren
9. Warandepark
Het majestueuze Warandepark is 205
hectaren groot en was ooit het jachtgebied van de hertogen van Brabant.
Voor het park vind je een met vijvers,
bloembedden en beelden verfraaide
Franse tuin die uitloopt op een reeks
vijvers die worden gevoed door het
riviertje de Voer.
Keizerinnedreef z/n, 3080 Tervuren
+32 2 766 53 40
www.tervuren.be/toerisme

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
In het park vind je het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika met een
unieke collectie die getuigt van de grote
culturele verscheidenheid in MiddenAfrika. Het museum is tijdelijk gesloten.
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
+32 2 769 52 11
www.africamuseum.be

Koloniënpaleis
Het Koloniënpaleis is ook gelegen in het
Warandepark en werd opgetrokken in
neoclassicistische stijl. Nu vind je er enkele wetenschappelijke diensten van het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Paleizenlaan z/n, 3080 Tervuren
+32 2 766 53 40
www.tervuren.be/toerisme

Spaans huis
Een tip? Het uitzicht op het zonneterras van Het Spaans Huis, een heerlijk
parkcafé in een knap 17de-eeuws
molengebouw.
Rijkunstdreef, 3080 Tervuren
+32 2 688 22 33
www.facebook.com/HetSpaansHuis

Sint-Hubertuskapel
Deze barokke slotkapel werd in 1617
gebouwd in opdracht van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Elk jaar, op de
laatste zondag van oktober, kan je er een
openluchtmis bijwonen, opgedragen aan
de H. Hubertus.
Warande z/n, 3080 Tervuren
+32 2 766 53 40
www.tervuren.be/toerisme

10. Geografisch arboretum van
Tervuren
In het 100 hectaren grote arboretum
vind je liefst 470 soorten bomen uit
Europa en andere continenten. Het
dateert al van 1902 en ligt in een deeltje
van het Zoniënwoud dat gekend is als
het Kapucijnenbos.
Vlaktedreef z/n, 3080 Tervuren
+32 2 766 53 40
www.tervuren.be/toerisme

Huldenberg
11. Natuurreservaat Doode
Bemde
Genieten in volle natuur. Dit natuurgebied is met zijn 9 kilometer wandelpaden het best toegankelijke natuurgebied
van Vlaams-Brabant. Je vindt er een
mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en
hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers
en grachten.
Lindenhoflaan z/n, 3040 Neerijse
(Huldenberg)
+32 2 686 61 65
www.natuurpunt.be/
natuurgebied-doode-bemde

12. Brouwerij De Kroon
Brouwerij De Kroon is een uniek adres
voor wie van speciaalbieren houdt. Hier
worden ze bedacht, gemaakt, gedronken
en bewaakt. Een unieke combinatie van
brouwkunst en gastronomie. Een creatief
familiebedrijf in een prachtig historisch
kader.
Beekstraat 20, 3040 Neerijse
(Huldenberg)
+32 16 43 94 72
www.brouwerijdekroon.be

13. Onze-Lieve-Vrouwkerk
Huldenberg
De Onze-Lieve-Vrouwkerk is een gotisch
driebeukig bedehuis in witte zandsteen.
In de loop van de 15e eeuw werden
talrijke verbouwingen uitgevoerd. In de
gevel van het zuidelijke zijkoor vind je
een van de oudste zonnewijzers van de
streek.
Sint-Rochusstraat z/n, 3040 Huldenberg
+32 2 686 61 65
www.huldenberg.be

14-. Sint-Agatha-Rode
Het mooie dorpscentrum van SintAgatha-Rode bij de samenvloeiing van
de Lane en de Dijle is beschermd als
dorpsgezicht. In de elfde eeuw werd het
bos op deze plek gerooid, vandaar de
naam van het dorp. Sint-Agatha is de
patroonheilige. De licht heuvelende weilanden en bossen vormen een gedroomd
wandel- en fietsparcours.
Sint-Agathakerk
De gotische Sint-Agathakerk dateert
uit de 13e eeuw en is gebouwd in witte
gobertangesteen. De mooie brandglasramen van het koor, vermoedelijk
aangebracht in de 17e eeuw, werden
omstreeks 1950 vervangen door nieuwe
ramen.
Sint-Agathastraat z/n
3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg)
+32 2 686 61 65
www.huldenberg.be
Oude pastorie
In het centrum van Sint-Agatha-Rode
in Huldenberg kan je de voormalige
pastorij vinden. Het is een dubbel huis
uit baksteen van twee verdiepingen en
dateert uit het einde van de 18de eeuw.
Leuvensebaan 323, 3040 Sint-Agatha-Rode
(Huldenberg)
www.huldenberg.be
Vrijheidsboom
De kerk is verscholen achter een reusachtige plataan die als vrijheidsboom
werd geplant in 1830, naar aanleiding
van de Belgische onafhankelijkheid.
Vandaag is hij meer dan dertig meter
hoog en heeft hij een stamomtrek van
meer dan 4,60 meter.
Sint-Agathastraat z/n
3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg)
www.huldenberg.be

