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Stappen in het Zoniënwoud
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THEMA : Stappen in het Zoniënwoud
START- en EINDPUNT : Gemeenschapscentrum WaBo, Delleurlaan 39-43,
Watermaal-Bosvoorde, 02 675 40 10
UITGEWERKT door : Jean-Luc Sibiet en Rik De Laet
Samenstellen en foto’s: Anne-Marie Van de Voorde

INTRO

Een verkenning van de groene long van Brussel. Je stapt het Zoniënwoud in langs de
hippodroom van Bosvoorde. De route voert je langs smallere, kronkelige paadjes doorheen het woud.

Vertrek uit het GC. WaBo

Hippodroom van Bosvoorde

Het gemeenschapscentrum WaBo heeft al sinds
eind 1970 hier zijn stek. Jong en oud is welkom
voor culturele activiteiten, cursussen, workshops, speelweken en veel meer. Gezien de
ligging aan de rand van het Zoniënwoud is
er ook veel aandacht voor natuurbelevingsactiviteiten, wandelingen in het groen,
natuureducatie.
Meer info op www.wabo.be.

De bouw van deze paardenrenbaan was een
initiatief van koning Leopold II. Ze werd plechtig
ingehuldigd in 1880.

Bij het buitenkomen van het Gemeenschapscentrum sla rechtsaf en klim de Delleurlaan op,
tot aan de verkeerslichten rechtover het station.
Steek hier de Terhulpsesteenweg over (richting
station), en ga naar rechts, over de spoorwegbrug, voorbij het station. Ga op de de stoep verder (naast de drukke Terhulpsesteenweg), licht
bergop, tot aan de volgende verkeerslichten.
Je passeert een aantal typische kantoorgebouwen, het ronde Glaverbel-gebouw aan de
overkant van de laan, het CBR gebouw en de
vroegere César De Paepe kliniek, nu woonzorgcentrum.

Haar naam verwijst naar Bosvoorde maar eigenlijk ligt ze op het grondgebied van Ukkel en
Brussel. Dat men toch spreekt van “Bosvoorde”
in haar naam, komt omdat de renbaan dicht bij
het station van Bosvoorde lag (en ligt), station
dat de bezoekers gebruikten om hier naartoe te
komen.
In 1909 werd de renbaan uitgebreid met een
extra-bocht (in het bos) waardoor de totale
lengte van de renbaan op 1.600 m kwam.
De laatste paardenrennen werden hier georganiseerd in 1995.
Nu is er een golfveld aangelegd in het centrale deel en de hele site wordt verder hervormd
tot een recreatiepark, DROH’ME, waar natuur,
sport, recreatie, educatie en ontspanning centraal zullen staan.
Het hele domein beslaat 32,5 ha.

Na de volgende verkeerslichten, sla je links het
pad in dat toegang geeft tot de vroegere
hippodroom van Bosvoorde.
Deze opwaardering van de site gaat gepaard
met een renovatie van de gebouwen: de
tribune met in het midden de koninklijke loge
en rechts van de tribune het gebouw waar de
jockeys werden gewogen, Le Pesage, nu een
restaurant.

Op de renbaan ga je rechts, en wandel helemaal rond de golfbaan, voorbij de gerestaureerde grote tribune, verder richting bos. Als je bijna
helemaal rond de piste bent sla je rechts een
klein pad in dat naar het begin/einde van de Tumulidreef voert. Neem hier de aardeweg achter
een bareel met de aanduiding ‘memoriaal’.
Als je beneden bent (aan de Hoefijzervijver)
neem je na de tweede vijver aan de picknickplaats een klein pad rechts : het Wolleborrenpad. Volg dit pad tot aan het einde (2250m).
Je komt aan de drukke Lorainelaanlaan waar
je het fietspad volgt tot aan de eerste weg waar
je links inslaat. Verder kom je aan een parking,
neem hier rechts de uitgang en stap verder
naar rechts. Je bent nu op de Hangaarweg.
Aan de linkerkant zie je een laag gebouwtje en
een informatiebord. Dit is wat er rest vand e
spoorinstallaties die in het woud werden gebruikt om materiaal en hout af en aan te voeren.

Verderop neem je links het smalle Vuylbeekpad, volg dit ongeveer 800m. Neem dan aan je
rechterkant een smal pad dat steil omhooggaat
(het Berkenvoetpad) tot aan de Sint-Hubertusdreef. Daar neem je links de tweede weg
(asfalt) - de Groene Spechtweg. Deze volg je
tot aan de volgende kruising, de Infantedreef
waar je rechts inslaat en deze dreef blijft volgen
tot op de Bundersdreef.
Neem hier links en volg de Bundersdreef tot
aan de Tumuliweg die je links inslaat.
Blijf de Tumuliweg volgen, ongeveer 1800m. Je
komt uit in het dal van het Vuylbeekpad. Neem
het Vuylbeekpad naar rechts.
Het Vuylbeekpad leid je tegen het einde tussen
twee kleine vijvers en dan volgt een tamelijk
steile klim naast de spoorweg. Sla rechts in en
ga onder de spoorweg door. Wat verder stap je
links de moestuin van het Tournay-Solvay park
binnen.

Het Zoniënwoud
Het Zoniënwoud maakte vroeger integraal deel
uit van het Kolenwoud dat al door Julius Caesar
werd vermeld (als Silva Carbonaria) en dat zich
in die tijd uitstrekte van de Rijn tot de Noordzee.
Het huidige Zoniënwoud heeft een oppervlakte
van 4.400 ha, waarvan zo’n 1.700 ha op het
grondgebied van het Brussels Gewest. (daarmee neemt het Zoniënwoud bijna 10% in van
de oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het Zoniënwoud maakt deel
uit van Natura 2000, een Europees netwerk
van natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden die
belangrijk zijn als leefgebied voor verschillende
dier- en plantensoorten. Deze gebieden worden ook Speciale Beschermingszones (SBZ’s)
genoemd.
Het is in hoofdzaak een beukenwoud (zo’n 2/3
van de oppervlakte zijn beplant met beuken).
Deze samenstelling dateert nog vanuit de
Oostenrijkse periode toen massaal, over grote
oppervlakten, beuken werden aangeplant om
kwaliteitshout te produceren. Op die manier
werd de majestueuze beukenkathedraal gecreeerd waarvoor het Zoniënwoud bekend staat.
Deze beukenkathedraal zal ook in de toekomst
het kenmerk blijven van het Zoniënwoud, al
wordt er nu, om de biodiversiteit te beschermen, via een aangepast beheersplan geijverd
voor een meer gedifferentieerd beheer. Hierbij zal het beukenbestand tot de helft worden
beperkt, terwijl de andere loofbomen 30% gaan
uitmaken, naaldbomen 10% en open zones
eveneens 10%.
Dit gebeurt door per jaar 15 ha te renoveren:
9 ha hiervan blijft beukenbos, 6 ha andere
boomsoorten. Bedoeling is om over een periode van 24 jaar 350 ha te herbeplanten.

Park Tournay-Solvay

Kasteel Tournay-Solvay

Dit park, 7,4 ha groot, was eigendom van de
familie Solvay.

Dit zijn de restanten van de villa die Alfred Solvay hier in 1878 (in Vlaamse neorenaissancestijl) liet bouwen.

Alfred Solvay (de broer van de bekende Ernest
Solvay) liet hier, einde 19de eeuw een villa
bouwen.
Bij de aanleg van het park werd rekening
gehouden met het sterk uitgesproken reliëf en
het oorspronkelijke moeras in de laagste delen,
werd omgevormd tot een vijver.

De torens dateren van 1905.
Zoals eerder al vermeld werd dit gebouw verlaten na de dood van de laatste bewoonster.
In 1982 werd het gebouw door een brand vernield.
In 2015 werd - eindelijk - gestart met de de
broodnodige restauratiewerken.
Opmerkelijk hierbij is dat er bij de renovatie ook
aan de vleermuizen wordt gedacht (die hier
huizen in de ruïnes van het kasteel): voor hen
wordt bij de renovatie de nodige ruimte voorzien.

Na het overlijden van zijn dochter Thérèse
Tournay-Solvay (in 1973) werd het park verkocht aan een immobiliënmaatschappij die het
maar al te graag zou hebben willen commercialiseren. Omdat hiervoor geen toestemming
werd verkregen, raakte het hele domein verwaarloosd, tot het in 1980 werd aangekocht
door het Brussels Gewest.
Je stapt door de moestuin en na de volgende
poort volg je de weg rechts van de weide vol
met appel- en kersenbomen die je naar de lager
gelegen vijver brengt. Voor je de vijver bereikt
zie je rechts achter je een oude ijskelder die nu
als schuilplaats voor vleermuizen dient.
Ga rechts rond de vijver en net voorbij de uitgang van het park neem je de steile klinkerweg
omhoog. Boven kom je uit naast de ruïnes van
het Tournay-Solvay kasteel.
De ijsvogel is een vaak geziene gast aan de
oevers van de vijvers waar het in de zomer
wemelt van de libellen.
En je kan er ook futen, aalscholvers en andere
(water)vogels spotten.

Vanaf het kasteel volg je de weg naar links en
neem dan rechts de weg die naar de Rozentuin
voert

Rozentuin

Olmeeks hoofd

Deze dateert van 1924 en werd aangelegd door
de landschapsarchitect Jules Buyssens die
eerder (in 1911) verantwoordelijk was voor de
aanleg van het hele park.

Een geschenk van de Mexicaanse staat aan
België.

In deze rozentuin zijn 150 rozenvariëteiten
aangeplant.
Opmerkelijk is ook de vorm (cirkelvorm) en het
feit dat hij in drie niveaus is opgebouwd.
Men kan hier zitten mediteren op de banken of
gaan kijken naar het centrale deel dat opgebouwd is uit oude grafzerken.

Wat verder staat, links, een reuzensequoia van
30 meter hoog en een omtrek van 6,6 meter.

Steek de rozentuin door, en via een doorgang
in de haag aan de overzijde, kom je op de weg
die naar de uitgang leidt.
Rechts zie je een witte villa die begin van de
twintigste eeuw in art-nouveaustijl werd gebouwd en vandaag onderdak verschaft aan
de “Espace européenne pour la sculpture” die
regelmatig tentoonstellingen organiseert in het
park.
De wandeling gaat niet langs de villa maar slaat
linksaf en komt langs een groot beeldhouwwerk.

Volg de weg naar rechts die afdaalt naar de
uitgang van het park.
Eenmaal buiten het park, ga je terug naar de
verkeerslichten waar je, bij het begin van de
wandeling, de Terhulpsesteenweg hebt over
gestoken.
Steek de Terhulpsesteenweg over, en daal
- rechts - de Delleurlaan af (richting kerk) om
terug te keren naar het vertrekpunt.
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