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Welkom in de Groene Gordel
Als je met de fiets of te voet op pad bent in de
Groene Gordel, is er altijd dat ene moment. Het
ogenblik dat je de eerste gebouwen van de hoofdstad ziet opdoemen. Of als je uit de stilte van het
bos komt en het geroezemoes van de stad in de
verte kan ontwaren.
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Gemeentes die deel uitmaken van de Groene Gordel zijn:
- Brabantse Kouters: Affligem, Asse, Grimbergen,
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise,
Merchtem, Opwijk, Vilvoorde, Wemmel, Zemst.
- Dijleland: Bertem, Boortmeerbeek, Haacht, Herent,
Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen,
Kortenberg, Kraainem, Oud-Heverlee, Overijse, Steen
okkerzeel, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Zaventem.
- Pajottenland & Zennevallei: Beersel, Bever, Dilbeek,
Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne,
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal,
Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat.

Dat maakt nu net deel uit van de charme van dit
enorm veelzijdig stukje Vlaams-Brabant. Nooit echt
ver weg van de stad maar toch verbazend groen en
stil. Met smaakvolle streekproducten als witloof, asperges, tafeldruiven, bier en hop, en rasechte vakmannen en brouwers die hun product en hun streek
koesteren en met fierheid uitdragen. Met een rijke
geschiedenis die vervat ligt in de mooiste kasteeltuinen en parken en de dichtste wouden en bossen.
Met stoere Brabantse trekpaarden in
de weiden. Kortom, een regio waar
je nooit op uitgekeken geraakt.
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Een laagje augmented
reality
Je ziet het niet met het blote
oog maar de pagina’s van
deze gids kregen een laagje

Monique Swinnen
Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant

augmented reality. Hoe breng
je deze pagina’s tot leven?
Heel gemakkelijk. Download
de gratis Veeew app in je
appstore en scan alle pagina's
afzonderlijk. Je beleeft
meteen zoveel meer!

De Groene Gordel strekt
zich uit in het westen van
Vlaams-Brabant, in het hart
van Vlaanderen en België.
De drie deelregio’s - Pajottenland
& Zennevallei, Brabantse Kouters
en Dijleland - houden Brussel in
een groene omhelzing.

Een plek om te genieten en daar hoort lekker
eten en drinken bij. Met wuivende graanvelden
en geurend hop om bier te maken. Met streekeigen delicatessen zoals asperges, witloof en
tafeldruiven voor een gastronomische toets. Met stoere Brabantse
trekpaarden, iconen van de noeste
arbeid op de velden. Hard labeur,

LekBkEeUrR
LA

ja, maar Lekker Labeur.
In deze brochure krijg je een voorsmaakje
van wat de regio te bieden heeft.

Galant Groen en Lekker Labeur

De smaak te pakken? Neem dan een kijkje op

Zie je hoe de Groene Gordel Brussel in een innige omhelzing neemt? Het klinkt misschien

www.toerismevlaamsbrabant.be voor het volledige toeristische aanbod.

verrassend, maar net door de grote stad in het
midden is de Groene Gordel zo verrassend stil en
groen. Waar moeten de stedelingen anders hun
stukje rust af en toe vinden? Het is dankzij de
stad en haar bewoners dat de Groene Gordel de
mooiste tuinen en parken, de grootste wouden
en mysterieuze bossen heeft. Vol
ongekende natuurplekjes en

GalRaOnEtN
G

BRABANTSE
KOUTERS

verbazende fauna en flora.

DIJLELAND

Galant Groen, zeg maar.

LEUVEN
BRUSSEL
PAJOTTENLAND &
ZENNEVALLEI
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Plantentuin Meise
Van de meest zeldzame tot de mooiste planten

Adellijk groen,
eeuwenoud
en gekoesterd.

ter wereld in een schitterend kasteeldomein. Eentje willen we alvast vermelden: de heel zeldzame
reuzenaronskelk, de grootste plant ter wereld die
tijdens haar bloei een niet zo aangename geur
verspreid. Kom dat ruiken!

Park van Tervuren

GRACIEUZE

PARKEN EN TUINEN

Ooit het jachtdomein van de hertogen van Brabant, nu een majestueus park waar je heerlijk kan
flaneren langs de vijvers van de Franse Tuin. Met
het prachtig gerestaureerde AfricaMuseum als
absolute blikvanger. Misschien iets voor komende zondag?

Kasteelpark van Gaasbeek
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Stap door de indrukwekkende leeuwenpoort en
verdwaal in de wonderlijke fantasiewereld van
markiezin Marie Arconati Visconti. De sierlijke

GRACIEUZE
PARKEN EN
TUINEN

museumtuin is een ode aan de hovenierskunst.
Wandel zeker ook door het kasteelbos met zijn
statige dreven en romantische vijvers. Je hoeft
niet te wachten tot Valentijn.

Rozentuin Coloma
Ze komen uit alle hoeken van de wereld, de
bewonderaars van de wel 3.500 rozensoorten,
netjes verdeeld over de magnifieke thematuinen.
Het kasteel Coloma maakt het idyllische plaatje
volledig. In een romantische bui? Kom dan maar
snel langs.

Warandewandeling Tervuren | 6,1 km
Een heerlijke parkwandeling langs heel bijzondere
gebouwen: de fraaie Sint-Hubertuskapel, de ruïne
van de hertogelijke burcht, het indrukwekkende
AfricaMuseum en het charmante Spaans huis.

	Start: bezoekerscentrum De Warandepoort,
Markt 7B, 3080 Tervuren
Wandelnetwerk Vlaams-Brabant Zuid-Dijleland
4

> 42 > 41 > 4

www.toerismevlaamsbrabant.be/parkentuin

flaneren picknicken eeuwenoud pracht en praal sierlijk kleur bloemenweelde romantisch
adellijk groen wandelen machtig rijke geschiedenis kasteel lusthoven trots

GalRaOnEtN
G

Zoniënwoud
Een statige beukenkathedraal met kaarsrechte
dreven en sierlijke kronkelpaadjes. Het grootste
beukenbos van ons land is een restant van het

De grootste
wouden en mooiste
wandelbossen,
pal in het hart
van het land.

Kolenwoud, een oerbos dat ooit heel Gallië bedekte. Trek je wandelschoenen aan en kom dit

MYSTERIEUZE

BOSSEN

levende UNESCO-werelderfgoed ontdekken.

Meerdaalwoud en Heverleebos
Een fabelachtig loofbos met wel duizend jaar
oude, dikke eiken, mysterieuze bosfiguren van
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het Pad van Ad, klautertuigen en picknickplaatsen. Een boswandeling is hier altijd een goed
idee.

MYSTERIEUZE
BOSSEN

Bertembos en Eikenbos
Klimmen en klauteren in speelzone ’t Vossenhol,
of genieten van het frisse lentetapijt van miljoenen witte bosanemonen. Een heerlijk bos vol diep
ingesneden geulen en paden. Heerlijk om hier te
verdwalen.

Bertemboswandeling | 7,2 km

Hallerbos

Door schilderachtige holle wegen, open velden en dicht bos. Met de speelzone ’t Vossenhol als toffe ravothalte voor de kinderen.

Wereldberoemd voor de bloeiende boshyacinten
die het bos in de lente zijn sprookjesachtige paarse kleur geven. Onvergetelijk mooi!

www.toerismevlaamsbrabant.be/bos

Start:

Bosstraat, ter hoogte van
huisnummer 187, 3060 Bertem
Volg de zeshoekige bordjes.

dreven wandelen herademen beuken kathedraal HERFSTKLEUREN lentebloeiers boshyacinten
anemonen GROEN klauteren bomen eik MYSTERIE rust ravotten reeën draven joggen BOSPADEN

LekBkEeUrR
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Geuze en lambiek

Pruttelende brouwkuipen,
schuimende kragen en authentieke
kroegen. Proef de eeuwenoude
brouwtraditie in de meer dan
250 verrassende streekbieren.

De wilde gisten in de Zennevallei zorgen al zeker
sinds de 14de eeuw voor uniek lambiekbier, en
de geuzestekers maken er zachte geuze van. Het
lekkerst met een boterham met platte kaas en

radijsjes erbij. Tip: laat het je smaken in de bruine
kroeg Op ’t Hoeksken in Wemmel.

Brasserie Brouwershof
De gerechten en de bieren zijn perfect op elkaar
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afgestemd in deze gezellige brasserie, met uitzicht op Brouwerij Haacht. Waarom combineer je

(H)ECHTE
BIERMOMENTEN

je lunch niet met een brouwerijbezoek?

Brouwerij Boon
Een kijkje nemen in de open gistingstanks van
een echte lambiekbrouwerij? Je bent in juli en
augustus elke woensdag om 15 uur welkom in
Brouwerij Boon in Lembeek (Halle). Nadien zal je
pas echt genieten van die parelende geuze.

Brouwhuis de Nille
In deze microbrouwerij in Overijse is elk brouwsel
een nieuw experiment en jij mag mee experimenteren!

www.toerismevlaamsbrabant.be/bier

Bierbrouwsels van de Kouters | 43,4 km
Met de fiets op ontdekking door de Brabantse Kouters, langs de brouwerijen van Palm en Den Triest,
uitnodigende terrasjes, historisch Grimbergen en de
Plantentuin van Meise.

	Start: Bistro 't Leireken, Brouwerijstraat 29,
1840 Londerzeel
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
61
25 > 62 > 26 > 27 > 28 > 29 >
	 >
28 > 30 > 31 > 32 > 35 > 43 > 38 >
39 > 40 > 41 > 56 > 60 > 70 > 69 > 61

Santé brouwerij blond bruin amber spontane gisting brouwerijbezoeken hop kroegen bierfestival
aan de toog terrasjes geuze en lambiek schuimkraag traditie gist streekproduct straffe streek

LekBkEeUrR
LA

Heerlijk knapperig
in een fris zomerslaatje
of zacht gestoofd
op een winterse dag!

WITTE

Witloofmuseum en witloofpad

GOUD

Vertrek aan het beeld van de Witloofboer in hartje Kampenhout en volg de bordjes door de witloofstreek. Eindig in het Witloofmuseum, vanaf
eind 2019 op een nieuwe locatie in het dorpscentrum.
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Naar de boerderij
Hoe telen ze het, dat witte goud? Ga met je klas
of vereniging op boerderijbezoek en ontdek het
uit eerste hand.

Asperges
Van half april tot 24 juni wordt er volop geoogst
in de lichte zandgronden van Haacht, Keerbergen

WITTE GOUD

en … Malderen. Want daar teelt familiebedrijf
Goossens al meer dan 20 jaar witte asperges in
volle grond.

Recht van bij de boer
Kraakvers en overheerlijk, het beste witte goud
koop je rechtstreeks bij de boer.

Witte Goudroute | 62 km
Met de fiets door het land van witloof en asperges, met hoevewinkeltjes waar je dit Witte
Goud recht van de boer kan kopen.
Start:

Gemeenteplein, 1910 Kampenhout

Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
6
5 > 39 > 35 > 34 > 12 > 56 >
	 >
48 > 49 > 19 > 61 > 54 > 77 > 41 >
21 > 22 > 23 > 99 > 26 > 27 > 28 >
97 > 98 > 5 > 6

www.toerismevlaamsbrabant.be/wittegoud

witloof asperges recht van de boer boerderijbezoek lekker museum wandelen fietsen specialiteit
streekproduct smaak teelt traditie straffe streek witte goud witbier boeren met klasse

LekBkEeUrR
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In de glazen huizen van de
Druivenstreek rijpen de knapperige,
reusachtige tafeldruiven.
DRUIVEN

TRO(T)S
Dru!f, huis van de tafeldruif
Jouw sappige uitvalsbasis met alle troeven van de
Druivenstreek op een rijtje en toffe spelletjes voor
de kinderen. Breng snel een bezoekje!
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Druivenfeesten
Oogsttijd? Feesttijd! Elke Druivengemeente heeft
haar eigen Druivenfeesten. In Overijse zelfs een

DRUIVEN
TRO(T)S

week lang. Feest je mee?

Druiven Fietsroute | 47,5 km

In de serre

Een aangename kennismaking met de Druivenstreek, met een tocht langs velden, holle wegen en een stukje door het Zoniënwoud. Spring
tijdens het druivenseizoen gerust binnen bij de
serristen op de route.

Wandel onder de rijpende trossen tafeldruiven
door en bewonder het vakmanschap van de serrist. Je vindt de serristen op de website.

Start:

Dru!f, het huis van de tafeldruif,
Waversesteenweg 2, 3090 Overijse

Recht uit de serre
Royal, Ribier, Muscat … Knapperig vers, recht van
de serrist. Zo zijn de druiventrossen het lekkerst.
In het winkeltje van druiventeler Van Camp vind
je nog veel meer supervers fruit en groentjes.

Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
40
26 > 20 > 19 > 18 > 41 > 42 >
	 >
43 > 44 > 60 > 46 > 45 > 8 > 57 >
27 > 7 > 6 > 26 > 40

www.toerismevlaamsbrabant.be/druif

tafeldruif knapperig zachte donslaag serrist vakmanschap
druivenfeesten Felix Sohie glazen dorpen sappig zoet serre tros

LekBkEeUrR
LA

De hopstaken en de Hopduvel
De Hopduvel waakt over de terrasjes van de
Markt van Asse. Net als de hopstaken op de velden her en der herinnert hij aan de glorietijd van
de hop in Asse, Affligem, Londerzeel, Kapelle-

De zachte hopgeur waait
over het westen van de
Brabantse Kouters, de oudste
hopregio van Vlaanderen.

op-den-Bos, Opwijk en - over de provinciegrens

(H)OP

- Aalst.

SMAAK

Lekkere hopkeesten
In februari en maart worden de jonge uitlopers
van de hopplant voorzichtig opgegraven. De
chef-koks staan te trappelen om met deze delicatesse aan de slag te gaan. Proef de hopkeesten
in de beste restaurants van de streek.

| 17

Hopplukfeesten
Als de hoge hopranken hun zachte geur ver-

(H)OP SMAAK

spreiden, is het tijd om te plukken en te feesten.
Vier mee met de Palm Hoppluk in Londerzeel, de
Hoppefeesten in Kapelle-op-den-Bos en Opwijk,
de Hopdag in Affligem en de tweejaarlijkse Hopduvelfeesten in Asse.

De Abdij van Affligem
Al bijna 1000 jaar leven de monniken van de
abdij volgens de regels van Sint-Benedictus. Ze
verwierven naam door hun verrukkelijke bier en
zachte abdijkaas. Je kan de abdij onder leiding
van een gids bezoeken.

Hopperoute | 34,5 km
Een fietsroute langs hopvelden en de terrasjes
van Asse, Opwijk en Affligem, waar je de geurige hop in een schuimende pint kan proeven.
Start:

Abdij van Affligem, Abdijstraat 6,
1790 Affligem
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
46
50 > 2 > 3 > 9 > 14 > 19 > 20 >
	 >
6 > 5 > 50 > 44 > 45 > 47 > 46

www.toerismevlaamsbrabant.be/hop

hopfeesten Hopduvel geur bier plukken ranken hopstreek hopkeesten delicatesse ontdekken
traditie hopveld proeven vieren groene goud hopbellen ast humulus lupulus bitter variëteiten

LekBkEeUrR
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Trots en tijdloos,
het krachtige
Brabants trekpaard
is een icoon van de
Groene Gordel.

Museum van het Brabants trekpaard
Hoe werd het kleine dorpje Vollezele het wereldcentrum van het Brabantse trekpaard? Wie zijn
Orange I en Brillant? Herbeleef de bijzondere
geschiedenis van Vollezele in dit verrassende mu-

VAN STAL !

seum.

Dag van het Brabants trekpaard
Op de derde zondag van oktober wordt er gefeest in Vollezele, met potige demonstraties van
de spierkracht van het Brabants trekpaard, een
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kermis, markt, menwedstrijden, workshops en
veel meer toffe belevenissen.

VAN STAL

Processies en markten
Het is echt wel indrukwekkend als een processie
vol Brabantse trekpaarden door de straten trekt.
Zoals in Gooik en Opwijk. En de paardenmarkten
van Dilbeek, Steenhuffel en Vilvoorde zijn levendige stukjes folklore.

Huifkartochten
Vroeger trokken ze ploegen en schepen, vandaag
huifkarren en koetsen door het stille landschap
van de Groene Gordel. Een toffe zomeruitstap
met het gezin of vrienden.

Brillantwandeling | 7 km
Een kennismaking met het landelijke land van
oorsprong van het Brabants trekpaard.
Start:

Museum van het Belgisch trekpaard,
Oudstrijdersplein 4, 1570 Vollezele
	
Wandelnetwerk

Vlaams-Brabant

Pajottenland
631

> 627 > 626 > 625 > 624 > 623 >

628

> 629 > 630 > 631



www.toerismevlaamsbrabant.be/paard

kracht stoer icoon orange brillant Vollezele huifkartocht mennen in de weide uniek paardenras
jaarmarkt standbeeld indrukwekkend draven museum galop veulen zacht karakter brillantworp

Nooit genoeg van Vlaams-Brabant?
Abonneer je op de nieuwsbrief vol tips vol leuke uitjes. En vergeet je gratis abonnement niet op het
Groene Gordel & Hageland magazine. www.toerismevlaamsbrabant.be

