
In de 
konInklIjke 
bosjes van 
laken

Doe-het-zelf wanDeling 
laken

thema wijkwandeling
WIjk laken
duur 1u30

startpunt Metrohalte Stuyvenbergh
eIndpunt Metrohalte Stuyvenbergh
bereIkbaarheId Metrolijn 6
 halte Stuyvenbergh

UitinBrussel is een initiatief  van 
muntpunt.be

INFO



Intro Deze wandeling brengt je van park tot park en 
van tuin naar tuin in laken, waar ook het koninklijk domein ge-
legen is. De wandeling voert je langs de prachtige ‘tuinen van de 
Bloemist’, het publieke deel van het Koninklijke park en je komt 
er op een boogscheut van de heizel en het atomium, dat je ook 
kan bezoeken. tot slot wandel je via de Koloniale tuin terug 
naar je beginpunt, de metro Stuyvenbergh. De wandeling neemt 
iets meer dan anderhalf  uur in beslag, maar als je van de rust en 
het groen wilt genieten, tel je er best enkele uren bij. er is weinig 
eet- en drankgelegenheid, dus neem je voorzorgen.
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Verlaat het metrostation ‘Stuyvenbergh’ via de eerste uitgang aan de rechterkant. Je 
belandt in de openlucht op de de Smet de Naeyerlaan. Volg deze tot aan de Emile Wau-
tersstraat, die je oversteekt en enkele passen naar rechts volgt. Neem links het pad naar 
beneden. Je bevindt je nu in een eerste parkje van deze groene wandeling. Wandel langs 
links rond de eendjesvijver. In deze bosjes rust een koloniale tijger en soms staat er een 
reiger op het grappige eendjehuis-vlot. 

Je komt zo aan bij het art-deco herdenkingsmonument voor emile bocks-
tael i 1 (1838-1920). hij was meer dan 40 jaar burgemeester van laken. 
Bij het begin van zijn burgemeesterschap was laken een uitgesproken landelijk 
dorp, behoorlijk geïsoleerd van Brussel door de afwezigheid van goede verbin-
dingswegen alsook door het kanaal. Desondanks was het er toch aantrekkelijk 
voor de rijke burgerij, die er pronkerige buitenverblijven liet optrekken. Be-
vreesd voor een verdere Brusselse expansie langs de kanaalzone liet Bockstael 
zich op sleeptouw nemen door de ideeën van zijn fysieke dubbelganger leo-
pold ii. ze tekenden in 1898 samen de plannen voor de verstedelijking van het 
nog landelijk gebleven gebied ten westen en ten noorden van het oude laken: 
brede prestigieuze lanen en fraaie wijken voor een meer gegoede bevolking. Dit 
zou de broodnodige belastingsinkomsten opleveren die laken verloor wegens 
de uitbreiding van het koninklijk domein. het parkje, de straten en de wijken 
in deze buurt zijn het resultaat van deze plannen. De brede houba de Stroo-
perlaan, die je links van het monument ziet, is een van de belangrijke assen die 
het heizelplateau via oud laken verbindt met de havenbuurt. De charmante 
dubbele bomenrij die haar oorspronkelijk sierde, moest echter plaats ruimen 
voor ‘koning auto’. 
Bockstael was de laatste burgemeester van laken. Kort na zijn dood werd laken 
bij de Stad Brussel gerekend, die toen een driemaal groter grondgebied kreeg. 
De barslechte financiële situatie van laken, de ambitie van de Stad Brussel en 
de aanwezigheid van functies van nationaal belang (de koninklijke residentie, het 
kanaal en de haven) waren voor de overheid het voorwendsel om de gemeente 
op te doeken. 

Met je gezicht naar het monument, neem je het zebrapad rechts, steek je de Sobieski-
laan over en wandel je het sobieskipark i 2 in. 

het Sobieskipark maakte deel uit van de koninklijke tuinen. in het begin van de 
twintigste eeuw kocht leopold ii verschillende gronden die grensden aan het 
domein van Stuyvenberg, waar hij nog gewoond heeft. hij maakte er een grote 
tuin van. het huidige Sobieskipark was ingericht als boomgaard en leverde fruit 
voor het hof. Sinds 1975 is het een openbaar park. het was lange tijd gekend 
onder de naam “elisabethpark”, maar veranderde dit om verwarring met het 
gelijknamige park voor de basiliek te vermijden.

Volg het pad rechts de heuvel op. Bij de vijver met de indrukwekkende treurwilgen leeft 
een kolonie nijlganzen, die oorspronkelijk in het nabijgelegen koninklijk domein gevestigd 
was. 

enkele jaren geleden was er een overpopulatie van in dit park. Sinds de grote 
centrale weide nog slechts een paar keer per jaar gemaaid wordt, is hun grote 
aanwezigheid terug tot een leefbaar aantal gedaald. ze vrezen namelijk de even-
tuele roofdieren die zich in het hoge gras zouden kunnen verschansen. afgeba-
kende paden en prieeltjes in de weide nodigen uit tot een gezellige wandeling 
en even tot rust komen in de volle natuur. in het centrale veld zie je ook enkele 
hoogstammige appelaars en perelaars die herinneren aan de oorspronkelijke 
boomgaard (twee van hen stammen overigens uit die periode). 
het hoger gelegen deel van het park ziet er meer uit als een aangelegde tuin. 
op het hoogste terras had leopold ii serres laten bouwen voor een wijngaard. 
er werden ook sinaasappel-, perzik- en abrikozenbomen in potten gekweekt. 
Bij diners werden de met vruchten beladen bomen dan aangevoerd zodat de 
gasten zelf  hun vers dessert konden plukken. 

2 i sobieskipark 

1 i herdenkingsmonument voor emile bockstael
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Eens boven aangekomen, ga je naar links en beklim je vervolgens het eerste pad rechts. 
Dat brengt je in het park ‘de tuinen van de bloemist’ i 3.

De Ufo’s (Unidentified functional objects, t. heyndrickx, 2006) die je onder-
weg tegenkomt zijn een mooi eerste voorbeeld van de prototypes van stads-
meubilair die in dit park tentoongesteld worden.
het hoogst gelegen deel van ‘De tuinen van de Bloemist’ is de aanduiding Bel-
védère meer dan waard: er openbaart zich een adembenemend panorama over 
de hoofdstad met de o.l.V. Kerk van laken op het voorplan.
ook dit park maakte deel uit van de door leopold ii aangekochte tuin voor zijn 
Stuyvenbergdomein. het was door een brug verbonden met het domein en op 
het bovenste plateau was een siertuin aangelegd (landschapsarch. e. lainé) in 
het verlengde van het Stuyvenbergpark. op het laagst gelegen terras bouwde 
architect h. Maquet serres voor de teelt van sierbloemen en –planten om de 
koninklijke verblijven op te fleuren. in 1999, na decennia van verval, startte 
leefmilieu Brussel – BiM de restauratie (plannen van a. Demonty) met de am-
bitie om er een ode aan de siertuinkunst en een uitstalraam van park- en tuin-
beheer van te maken. en dat is geslaagd! geniet van de waterpartijen en de 
plantenweelde. Dwaal langs de overvloed aan wegeltjes door de opeenvolging 
van verschillende tuinen en laat je verrassen door de wisselende perspectieven 
en sferen. in de boszone aan de kant van het Sobieskipark staat een unieke ver-
zameling acacia’s met expressief  kronkelige stammen. aan de laagste rand van 
het park zie je echter op een lager niveau de trieste ruïnes van de serres i 4 
(geen toegang). er is nog niet beslist wat hiermee gaat gebeuren. 

Met je rug naar de serres, wandel je naar de rechterbovenhoek van het park, waar je 
een houten pad volgt dat je naar de Médoristraat brengt. Je vindt er nog een wit bord 
met uitleg over de Belvédère.

Waar het houten pad op de parkmuur bots, moet je eens naar links kijken. 

Je kunt er de steunberen van de voormalige brug tussen het park en het Kasteel 
van Stuyvenberg zien. Merk op dat de straat in de diepte ligt. ze werd uitgegra-
ven om het zicht op de stad vanuit het kasteel te vrijwaren. De huidige bomen 
in deze parkrand zijn dan ook van een recentere datum. 

Volg het pad langs de muur naar de uitgang. Steek de Médoristraat over en volg recht-
door de Witte-Acacialaan die tussen de omheining van het domein Stuyvenberg (links) en 
de muur van de voormalige Grenadiers-kazerne i 5 (rechts) loopt.

De voormalige grenadierskazerne wordt momenteel verbouwd tot europese 
school, de vierde van zijn soort in Brussel. ze zal een kleuter-, lagere en mid-
delbare school omvatten en meer dan 2500 leerlingen kunnen opvangen. De 
opening is gepland voor september 2012. De plannen ambiëren de integratie 
van een uitgesproken eigentijdse architectuur in het oorspronkelijke geheel.
De grenadiers waren sinds 1840 belast met de bewaking van de koninklijke 
paleizen. Door uitbreidingswerken aan het Kasteel van laken, moesten de gre-
nadiers verhuizen en werd deze kazerne voor hen gebouwd. De kazerne is 
opgetrokken in neo-Vlaamse renaissance stijl die je herkent aan het monumen-
tale karakter met volumespel, veelkleurigheid door afwisseling van natuur- en 
baksteen en het gebruik van edele metalen van eigen bodem, maar ook glas en 
staal.
Je loopt langs het hoofdgebouw dat bestaat uit twee symmetrische vleugels be-
kroond door frontons met ertussen een lager poortgebouw. het voorpleintje 
van kasseien is afgesloten door een monumentaal gietijzeren hek.
na de tweede wereldoorlog huisveste de kazerne de Kadettenschool. Deze 
sloot haar deuren in 1991, vanaf  dan gebruikte de politie een deel van het 
complex.

Doe-het-zelf wanDeling  
In de konInklIjke bosjes van laken

4

INFO

3 i de tuinen van de bloemist 
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3 i de tuinen van de bloemist 



Vijftig meter voorbij de ingang van de kazerne, steek je via het zebrapad links de Witte-
Acacialaan en vervolgens de Abelenlaan over. Ga naar rechts richting witte sint-anna-
kapel i 6 Onderweg kom je langs de omheinde put met de Sint-Annafontein.

De Sint-annakapel (14de eeuw) en de geneeskrachtige bron groeiden in de ze-
ventiende eeuw uit tot bedevaartsoord. het begon allemaal met de aartsherto-
gen albrecht en isabella die er maar niet in slaagden een troonopvolger te krij-
gen. Sinds 1598 bestuurden ze de zuidelijke nederlanden vanuit Brussel, maar 
Madrid nam nog altijd de belangrijkste beslissingen. filips ii had de zuidelijke 
nederlanden als bruidschat geschonken aan zijn dochter isabella en albrecht. 
hij beloofde dat onze contreien zich mochen afscheiden van Spanje als er een 
troonopvolger zou komen. Die liet op zich wachten en daarom trok de vrome 
isabella wekelijks per koets vanuit het paleis op de Koudenberg in de Brusselse 
bovenstad naar deze Sint-annakapel met zijn miraculeuze bron. De hobbelige 
rit was niet comfortabel en dus liet isabella een speciale verbindingsweg aan-
leggen. tussen Brussel en laken werd dat de groendreef, voorbij laken dorp 
de Sint-annadreef, die nog steeds recht op de bron uitgeeft. Maar helaas, het 
mocht niet baten. in 1621 overleed albrecht en vielen de zuidelijke nederlan-
den opnieuw onder het gezag van Madrid. in 1630 trok isabella kinderloos en 
als weduwe het klooster in. 
een andere naam voor de Sint-annafontein is de Vijfwondenbron. De vijf  wa-
terstralen symboliseren de wonden van Christus. isabella liet deze fontein aan-
leggen in 1625 nadat het water haar van koorts zou hebben genezen. De mar-
meren plaat verwijst naar het aartshertogelijke mecenaat. 

Volg rechts van de Sint-Annafontein de Abelenlaan bergop tot aan de brede Koninklijke 
Parklaan, die je naar links volgt. 

De Koninklijke Parklaan scheidt het openbare Park van laken (links) van het 
privé-park rond het kasteel van laken i 7 (rechts). leopold ii droomde van 
een fraaie, majestueuze afbakening van zijn domein met boomrijke lanen. hier-
mee wilde hij zijn omgeving verfraaien en meteen goede verkeersverbindingen 
creëren met het stadscentrum en het hele Belgische wegennet. De Koninklijke 
Parklaan (1878) tussen de o.l.V.-kerk en Dikke linde was de eerste realisatie 
hiervan. Deze laan was de verderzetting van het Koninklijk traject dat leopold 
i had laten aanleggen als rechtstreekse verbinding tussen het Paleis in Brussel en 
het Kasteel in laken. 
in 1902 werd ze, langs de oude Meiseweg, verlengd met de monumentale, 156 
m brede Meiselaan richting Kasteel van Boechout. De ooit idyllische wandel-
wegen van deze laan zijn nu opgesloten in de middenberm van de a12 richting 
Boom/antwerpen.

Na een tijdje zie je rechts de ingang van het Kasteel van Laken. 

het Kasteel van laken heette oorspronkelijk ‘Schoonenberg’ en was in 1784 
gebouwd als zomerverblijf  voor de oostenrijkse landvoogden. toen napoleon 
zijn keizerlijk gezag over onze gewesten vestigde, koos hij het ondertussen leeg-
geroofde kasteel van zijn voorganger als residentie en knapte het op. na zijn 
ondergang maakte het “Palais impérial” deel uit van de dotatie voor willem i 
der nederlanden. na 1830 stelde de Belgische Staat ‘Schoonenberg’ ter be-
schikking van het nieuwe vorstenhuis.
een brand op 1 januari 1890 leidde tot een grootscheepse restauratie en uit-
breiding onder leopold ii (arch. a. Balat). De werken omvatten o.a. de bouw 
van twee nieuwe vleugels die via galerijen met het hoofdgebouw in verbinding 
staan. De koning-bouwer voorzag zelfs in een gedeeltelijk ondergrondse spoor-
verbinding tussen de eretrap van het kasteel en het Station van Schaarbeek. hij 
wilde immers het domein na zijn dood als Paleis voor de natie voor het grote 
publiek laten openstellen. Dit spoorwegproject werd echter niet gerealiseerd. 
Vandaag wonen Prins filip en zijn gezin in het Kasteel.
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Volg de Koninklijke Parklaan verder tot je boven de muur rond het kasteeldomein indruk-
wekkende glazen constructies ziet uittorenen.

Dit zijn de befaamde koninklijke serres i 8 (1868-1880, arch. a. Balat) met 
een unieke verzameling tropische en subtropische bomen en planten. geïn-
spireerd door het londense Crystal Palace (1854, arch. J. Paxton) kwam in de 
tweede helft van de 19de eeuw de glas- en ijzerbouw tot ontwikkeling. winter-
tuinen en oranjerieën werden dé attractie van luxehotels en paleizen. het is dan 
ook niet verwonderlijk dat leopold ii, groot liefhebber van bloemen en planten, 
op zijn domein een grandioze glazen stad liet bouwen.
De serres sluiten aan bij de neoklassieke oranjerie die begin 19de eeuw gebouwd 
werd onder willem i. ze liggen op verschillende niveaus en zijn onderling ver-
bonden door galerijen. wegens de vochtige warmte binnen en het vochtige 
klimaat buiten eisen deze glazen constructies voortdurend onderhoud en regel-
matige restauratie. in 2001 eindigde een 20 jaar durende grootscheepse restau-
ratie en verfraaiing (open: drie weken van midden april tot begin mei).

achter de serres merk je ook de rode Japanse toren op. 
De koning liet een Japanse pagode (1905) en een Chinees paviljoen (1910, niet 
zichtbaar vanaf  hier) nabouwen. het was meer dan een persoonlijke gril. De 
vorst wilde hiermee belangstelling opwekken voor het Verre oosten met het 
oog op economische relaties, en zelfs koloniale nederzettingen. De Japanse to-
ren was bestemd om producten die tussen België en Japan verhandeld konden 
worden, tentoon te stellen. Momenteel maakt de toren deel van de Musea van 
het Verre oosten en kun je er decoratief  porselein en Japanse siervoorwerpen 
uit de 17de, 18de en 19de eeuw bewonderen. 

Aan de linkerstraatkant zie je de omheining van het domein Belvédère, nu nog steeds de 
officiële residentie van koning Albert II en koningin Paola. Je kan nog wat verder wande-
len naar de grote toegangspoort tot het verblijf, maar meestal sta je voor een gesloten 
poort.

Keer terug en neem tegenover de ingang van het kasteel de eerste straat rechts (de 
Vorstenhuislaan waar je eerder al langskwam) tot je na wat klimmen het monument 
van de dynastie i 9 bereikt.

leopold ii liet dit monument optrekken ter ere van zijn vader, leopold i. De 
inhuldiging vond plaats op 21 juli 1880, naar aanleiding van het 50-jarige bestaan 
van België. architect De Curte ontwierp het in vlammende neogotiek. De al-
legorische figuren in de bekroonde hooggewelven stellen de 9 provincies voor 
en op die manier een België dat zich achter zijn vorst schaart. De stijlkeuze 
is merkwaardig omdat men voor officiële monumenten tot dan eerder terug-
greep naar classicistische of  neorenaissancistische stijlvormen. het monument 
staat precies in het verlengde van de oprit van het Kasteel van laken op het 
hoogste punt van de Donderberg. Je hebt er dus niet alleen een mooi zicht op 
het kasteel maar, tussen de magnolia’s door, ook op de kantoortorens van de 
noordwijk, het justitiepaleis en de kerk van onze-lieve-Vrouw van laken. 

Neem links van het monument de brede asfaltweg naar beneden. Daar kom je aan je 
linkerkant het straatnaambord “Wildejasmijnenlaan” tegen. Volg de laan echter naar 
rechts, en hou ook rechts aan in de bocht. De laan slingert zich verder door het park. 
Geniet van het Engelse landschap tot je aan het kruispunt met de Abelenlaan komt. 

het park van laken i au is een mooi voorbeeld van de engelse landschaps-
aanleg. het is open landschap met uitgestrekte en golvende grasvelden, mooie 
perspectieven en bosjes oordeelkundig aangeplante bomen. het reliëf  is geva-
rieerd, glooiend en oogt heel natuurlijk. De geasfalteerde straten en paden vol-
gen de onregelmatigheden van het terrein en tekenen daarop allerlei kromme 
lijnen en lussen. 
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De aanleg van een groot openbaar park kaderde in de uitbouwplannen van le-
opold ii in de gemeente laken. Bij de uitvoering van zijn verstedelijkingsplannen 
ging de koning-urbanist altijd doelgericht te werk: hij wilde de steeds dichter 
bevolkte steden structureren door middel van brede, fraai beplante lanen met 
residentiële wijken en grote groene ruimten. op zijn aangeven, namen de re-
gering en het gemeentebestuur in 1867 de principiële beslissing voor de aanleg 
van het openbaar Park van laken. na opkoop en omruiltransacties van gronden 
en bovendien vier jaar aanlegwerken, was het park net op tijd klaar voor de 
jubileumfeesten van de Belgische onafhankelijkheid in 1880. 
Voor de wereldtentoonstelling van 1958 werd het park aangepast om de vele 
buitenlandse paviljoenen en de stroom aan bezoekers op te vangen. een deel 
van de beplantingen verdween, het landschap werd opengetrokken en de dre-
ven verbreed. 
het park heeft vandaag een belangrijke sociale functie en fungeert als natuurlijke 
ontspanningsruimte van noordelijk Brussel.

tijdens het wandelen op de wildejasmijnenlaan zie je links de bakstenen kas-
teelhoeve van stuyvenberg i al ook wel “roze hoeve” genoemd. De toren 
dateert van 1713. Dieper in het domein ligt het witte Stuyvenbergkasteel, waar 
momenteel Koningin fabiola woont. 

Rechts bevinden zich de ‘Kattenbergen’, een heuvel begroeid met oude beu-
ken, die ook wel eens ‘Klein zwitserland’ wordt genoemd. Door het lopen 
en spelen tussen de bomen kwamen de wortels bloot te liggen en kwam de 
stabiliteit van de bomen in gevaar. het gebied werd daarom afgezet voor het 
publiek. De Kattenbergen werden daardoor echter een paradijs voor wilde ko-
nijnen, die er gangen en holen graven en zo het erosie- en stabiliteitsprobleem 
nog vergroten. 

Aan het kruispunt met de Abelenlaan ga je rechtdoor tot aan een groen betonnen kotje 
(aan je linkerkant). 

het lage ronde gebouw in de diepte aan je rechterkant is het amerikaans the-
ater, een restant van ‘expo 58’. 
50 meter voorbij het kot neem je de eerste weg links (deze loopt naast de tram-
lijn) tot je op een parking komt. toeristen worden hier gedropt om een foto van 
het atomium te maken en een fritje te steken aan het frietkot “J. Vandervae-
ren”. het atomium en de sint-lambertuskerk i am staan op een boogscheut 
van elkaar, maar een groter contrast is nauwelijks denkbaar. het opmerkelijkst 
aan de kerk (ingehuldigd in 1907) is dat ze niet in het midden van een woonkern 
staat, maar aan de rand ervan. zo getuigt ze van de niet-gerealiseerde plannen 
van leopold ii. ten tijde van haar bouw had de koning immers nog grootse 
ambities met de nog landelijke heizelvlakte. gedurende de laatste 20 jaar van 
zijn leven verwierf  hij er door aankopen en onteigeningen bijna 200 hectare. 
hij slaagde er echter niet meer in het plan voor de aanleg van een nieuwe wijk 
uit te voeren. Bij zijn overlijden in 1909 ging de heizelvlakte naar de Belgische 
Staat. Deze stond 123 hectare en het park van ossegem af  aan de Stad Brussel 
in 1926. in 1935 en 1958 vonden de wereldtentoonstellingen er hun noodza-
kelijke ruimte.
De eeuwfeestlaan werd aangelegd voor de wereldtentoonstelling van 1935. 
Voor de wereldtentoonstelling ‘expo 58’ werd halfweg de laan het atomium 
(ing. a. waterkeyn) opgetrokken. het iconische atomium is zowel een gebouw 
als een beeldhouwwerk, een ode aan de Belgische aluminiumindustrie. De 165 
miljard keer uitvergrote ijzerkristalmolecule met 9 atomen illustreert het eufori-
sche geloof  in het nieuwe atoomtijdperk. De expo werd gebruikt als propagan-
damiddel om 13 jaar na hiroshima te benadrukken dat wetenschap en techniek 
zich niet tegen de mens zullen richten maar de weg naar een mooie toekomst 
zijn. het monument heeft zijn zilveren schittering terug sinds de in 2006 beëin-
digde renovatie, waarbij de aluminium platen van de bollen vervangen werden 
door een inoxbekleding.
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aan de overkant van de laan zie je nog een restant van ‘expo 58’: een rond 
paviljoen dat dienst deed als reservatiekantoor voor hotelkamers binnen en 
buiten Brussel. Details in de afwerking roepen de typische “expostijl” op. Vanuit 
het grenzeloze vertrouwen in de wetenschap en de techniek koos men voor 
moderne vormen en nieuwe materialen als plastic, polyester, multiplex en alu-
minium. Steeds meer architecten beschouwen ‘expo 58’ als een uiterst crea-
tieve en avant-gardistische periode op het vlak van architectuur en design. 

Volg de Eeuwfeestlaan naar beneden. Steek de tramsporen door, vervolgens de Ebbebo-
menlaan over en stap het koloniale tuin i an binnen.

ook dit park maakte deel uit van de door leopold ii aangekochte tuin van het 
domein Stuyvenberg. hij liet er serres bouwen om planten in onder te bren-
gen die meegebracht waren uit Congo, zijn kolonie. ook andere interessante 
exotische planten werden er uitgetest om ze daarna een plaats te geven in 
Congolese plantages. Bij de ingang liet de koning een villa bouwen in norman-
dische stijl (arch. haneau) voor de hoofdtuinier van het park. Vandaag is het de 
conciërgewoning. De tropische planten verhuisden in 1951 naar de nationale 
plantentuin in Meise. in de serres werden nog de meeste planten van ‘expo 58’ 
gekweekt, maar in 1964 werden de serres afgebroken en vervangen door een 
groot grasveld.

Loop links rond het grasveld tot je aan de overkant het voormalige koetshuis ziet, even-
eens in Normandische stijl. Loop de beboste zone er naast in. Volg hierin na 50 meter 
de eerste afslag naar rechts die je, afdalend tussen de bomen, naar een uitgang aan 
de Sobieskilaan brengt. Volg deze laan verder in de richting van de koloniale brug 
i ao (1906). 

Dit bouwwerk draagt op de steunberen de handtekening van leopold ii: de 
dubbele l. Vroeger stonden er Congosterren op de roze marmeren zuilen die 
de brug versieren, maar deze werden verwijderd na de onafhankelijkheid van 
de kolonie. De brug verbindt het Park van laken en de Koninklijke Parklaan 
met twee belangrijke lanen aangelegd onder impuls van de koning-urbanist: de 
reeds besproken houba de Strooperlaan en de de Smet de naeyerlaan, die van 
hieruit naar Koekelberg slingert. het eindpunt van deze wandeling, het metro-
station “Stuyvenbergh”, ligt aan het kruispunt van deze twee lanen. Je komt er 
door aan de verkeerslichten voor de brug over te steken en bergop (langs de 
tramsporen) de de Smet de naeyerlaan te volgen.
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goesting in meer Brussel? op www.uitinbrussel.be 
vind je naast een pak gratis downloadbare doe-het-zelf  
wandelingen ook de volledige cultuur- en vrijetijdsagenda 
van Brussel en een pak tips om de stad te ontdekken. 
uitinbrussel is een initiatief  van Muntpunt.

uitinbrussel
0800 13 700  i  info@uitinbrussel.be

www.uitinbrussel.be  i  www.muntpunt.be 

Voor deze wandellussen deed UitinBrussel een beroep op 
de gidsenvereniging brukselbinnenstebuiten. De gid-
sen van Brukselbinnenstebuiten tonen je de stad te voet, 
per bus of  met de tram. Daarbij vertrekken ze steeds van 
de stedelijke realiteit, de vele tegenstellingen, uitersten en 
mogelijkheden van de stad. Bruksel keert de hoofdstad 
binnenstenbuiten en heeft aandacht voor kleine gevoelig-
heden. Brukselgidsen praten dus niet vrijblijvend, ze hou-
den van hun stad en die liefde geven ze je graag mee.

andere wandelingen in deze reeks:
Maak kennis met volksbuurten zoals de Marollen of  oud-
Molenbeek, de europese instellingen in de leopoldwijk of  
de tgV aan ’t zuid. luister naar boeiende verhalen over 
19de-eeuwse grandeur onder leopold ii, de streling van 
de art nouveau bij de squares, of  de charme van stede-
lijke parken. Maar hoor ook confronterende verhalen over 
sociale, politieke en economische achtergronden en me-
chanismen. 

brukselbinnenstebuiten
02 218 38 78  i  bruksel@skynet.be

www.brukselbinnenstebuiten.be

een initiatief  van Muntpunt met de steun van de Vlaamse 
overheid en Vlaamse gemeenschapscommissie

alle foto’s vallen onder het copyright van Muntpunt, tenzij 
anders vermeld onder de foto.
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