
Wandeling door parken in Jette en Laken ( +/- 6 km) 
 
Start: rondpunt op de kruising van de H.Hartlaan en het Jeugdpark (1) . 
Volg de aanduidingen van de “groene wandeling”, door het Jeugdpark, de Duysburgstraat, 
rond de Prins Leopoldsquare  (2) , ga verder richting Bockstaellaan die je oversteekt, 
volg de pijlen door het Sobieskipark (3) .  Ga door het tunneltje ( d.i. een oranje pijltje) : je 
bent nu in de Koloniale tuin (4).  Vervolg je weg via de groene pijltjes, door het Koninklijk 
Park (5), tot je aan de omheining van de Kattenberg komt. Hier verlaat je de “groene 
wandeling”. Sla rechtsaf, langs de omheining. Aan de T ga je naar rechts en dan 
onmiddellijk naar links. Aan het stoplicht ( Koninklijke Parklaan) naar rechts en dadelijk 
aan het volgend stoplicht weer naar rechts.  Aan je rechterkant zie je de Sint-Annakapel 
en de Sint-Annafontein (6) .  Steek beide zebrapaden over en vervolg je weg voorbij een 
gebouw van de vroegere “kadettenschool”. Op het kruispunt van de Witte Acacialaan met 
de Medoristraat ga je het park “ De tuinen van de Bloemist”(7) binnen. Je wandelt er in  
rond, helemaal links heb je een zeer mooi zicht over Brussel. Onder aan de reling 
bevinden zich de ruïnes van de serres, waar vroeger de planten voor de Brusselse parken 
gekweekt werden. Vervolg je weg bergaf, richting Sobieskipark. Vandaar volg je terug de 
“groene wandeling” maar dan in de andere richting, zodat je terug aan je startplaats komt.  
 
 
(1)  Het Jeugdpark werd aangelegd in de jaren 50. Voorheen waren hier volkstuintjes en 
de Molenbeek stroomde door het gebied. 
 

(2)  Hier dacht men ooit het grootste stormbekken van het Brussels Gewest te bouwen, 
maar de plannen werden afgekeurd. 
 

(3)  In 1903 verwerft Koning Leopold II dit terrein om er een boomgaard aan te leggen. In 
1975, de koninklijke boomgaard is dan al vele jaren niet meer productief, stelt de 
Koninklijke Schenking hem ter beschikking van het “Groenplan” om er een openbare tuin 
van te maken. Vanaf dan wordt die plek via een tunnel onder de Witte Acacialaan 
verbonden met: 
 

(4) de Koloniale tuin. In 1905 verwerft Koning Leoplold II dit terrein van ongeveer 3 ha, een 
enclave in het Koninklijk Domein. Hij laat er serres bouwen om de plantenverzamelingen, 
uit Kongo meegebracht door de botanist Emile Laurent, in onder te brengen. Aan de 
ingang laat hij een villa bouwen in Normandische stijl, die tegenwoordig     dienst doet als 
conciërgewoning van het BIM. Tijdens WOI sterven de meeste planten omdat het 
onmogelijk is geworden de serres te verwarmen. Ze worden begin 1920 vervangen door 
jonge scheuten. In 1951 verhuizen de tropische planten definitief naar de plantentuin van 
Meise. In 1960 wordt de tuin omgevormd tot openbare ruimte. 
 

(5)  In 1876 beslist Leopold II een openbaar park aan te leggen te Laken en koopt hij 
grond in de landbouwzone van het gehucht “Cauwenberg”. In 1880 opent hij plechtig het 
op de Engelse landschapsstijl geïnspireerde park. Het ontwerp is van E. Keilig, die ook het 
Terkamerenbos ontwerpt.  Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1935 en van 1958 wordt 
het park aangepast om de vele buitenlandse paviljoenen en de stroom aan bezoekers op 
te vangen. Door het gebrek aan financiële middelen verliest het park nadien veel van zijn 
oorspronkelijk uitzicht en karakter. En... dat zal er niet beter op worden door het 
controversiëel Neo project. 
 

(6)  In de 17 de eeuw kwam aartshertogin  Isabella  van Spanje wekelijks bidden bij de 
Sint-Annakapel: ze wilde nl. zwanger worden. Vlakbij was er een bron die populair was bij 



pelgrims, omdat het water heilzaam zou zijn tegen krampen, koorts en oogpijn. Isabella 
zou ooit door het “miraculeuze” water genezen zijn van koorts. Daarom liet ze in 1625 een 
stenen fontein bouwen ( cfr Latijns opschrift op de fontein) en liet ze  de   Sint- Annakapel , 
die al uit de 14 de eeuw dateerde, afbreken en vervangen door een nieuwe.  
In 1973 wordt de kapel geschonken aan de Russisch-Orthodoxe kerk,  die ze in 1974 laat 
restaureren.  
 
(7)  Rond 1890 laat Leopold II op  het domein Donderberg serres bouwen om sierbloemen 
te kweken. Bij zijn dood in 1909 wordt de Koninklijke Schenking eigenaar van deze plaats, 
die ze verhuurt aan een plaatselijke boomkwekerij. Begin 1950 wordt het beheer 
overgedragen aan de dienst Groenplan, die er planten kweekt voor de Brusselse parken. 
Na een lange periode van verloedering  zijn de tuinen nu grotendeels in hun 
oorspronkelijke staat hersteld. Ze bevatten planten die eerder zeldzaam zijn in andere 
Brusselse parken: er is o.a. een collectie camelia's, acacia's … 
De serres zijn in verval; enkele ervan zullen gerestaureerd worden en de rest wordt 
afgebroken. Er zouden op die plaats  49 woningen en een grote school komen, als het 
bouwproject -ondanks het sterke verzet van de omwonenden- goedgekeurd wordt. 
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