
THEMA : Op verkenning - het woud
AFSTAND : 5,2 km
START- en EINDPUNT : Gemeenschapscentrum WaBo, Delleurlaan 39-43, 
                                        Watermaal-Bosvoorde, 02 675 40 10

UITGEWERKT door : Rik De Laet 

W’OUT op verkenning
    Hippodroom, Zoniënwoud, Tournay-Solvaypark

Kennismaking 
met het 
Zoniënwoud



Vertrek uit het GC. WaBo     (1)

Bij het buitenkomen van het Gemeenschaps-
centrum 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 spoorweg-
brug, voorbij het station. Ga op de de stoep ver-
der (naast de drukke Terhulpsesteenweg), licht 
bergop, tot aan de volgende verkeerslichten.

Aan de overkant van de Terhulpsesteenweg 
merk je het ronde Glaverbelgebouw op.

Glaverbel     (2)

INTRO Met deze wandeling van iets meer dan 5 km verken je het  stukje Zoniënwoud dat het 
dichtst bij het Gemeenschapscentrum WaBo ligt. Je passeert langs enkele markante gebouwen, ver-
kent de hippodroom van Bosvoorde, staat even stil bij het monument ter herdenking van de slachtof-
fers van de aanslagen in Brussel en Zaventem. Je loopt langs archeologische sites en je geniet volop 
van het groen. Niet voor niets wordt het Zoniënwoud de groene long van onze hoofdstad genoemd. 

Dat dit gebouw, met een uitzonderlijke architec-
tuur en als hoofdzetel van een bedrijf, in deze 
buurt is opgetrokken, is typisch voor die perio-
de.

Aan de linkerkant passeer je  (op nummer 185) 
de voormalige hoofdzetel van cementfabrikant 
C.B.R. (uit dezelfde periode) ... met duidelijk 
veel beton in de gevel.

Een ander bedrijf dat zich in die periode langs 
deze laan heeft gevestigd in een architecto-
nisch merkwaardig gebouw was de vroegere 
Royal Belge, later AXA. Dat gebouw, gelegen 
nabij het Tenreukenpark (waarlangs deze wan-
deling niet gaat), krijgt een nieuwe bestemming.

In dit gebouw heeft vroeger Abbé Froidure 
gewoond, de stichter van Spullenhulp en 
initiatiefnemer van de speelpleinwerking voor 
armere gezinnen.

Eind van de jaren 1970 werd het door de 
Vlaamse Gemeenschap aangekocht om er 
wat nu het Gemeenschapscentrum WaBo is, 
in onder te brengen.

Dit gebouw werd opgericht tussen 1963 en 
1967, in opdracht van de glasfabrikant Gla-
verbel (vandaar al dat glas in de gevel) die er 
zijn hoofdzetel in onderbracht.
Hoofdarchitect was Renaat Braems (die o.a. 
ook het rectoraat van de VUB op het Oefen-
plein heeft gecreëerd).
Merkwaardig is de cirkelvorm (met een dia-
meter van 85 meter). Aan de verkeerslichten op de hoek, sla je links 

het pad in dat toegang geeft tot de vroegere 
hippodroom van Bosvoorde.



Hippodroom van Bosvoorde     (3)

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

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.

Deze opwaardering van de site is ook gepaard gegaan met een renovatie van de gebouwen: zo zien 
we van waar we staan de tribune met in het midden de koninklijke loge en rechts van de tribune het 
gebouw waar de jockeys werden gewogen, Le Pesage, dat nu een restaurant is geworden.



Volg langs de renbaan rond het golfterrein verder richting bos en sla daar net voor de bocht (tussen 
twee banken) links een paadje naar het begin/einde van de Tumulidreef.

Sla - voor de parking - rechts deze dreef in. Verlaat na ongeveer 100 meter de asfaltweg en vervolg  
je weg door de dreef rechts (met kasseien) in te slaan.

Deze Korporaaldreef loopt evenwijdig met de renbaan
(waarvan je de omheining op de heuvel rechts boven ons ziet).

Nu ben je  volop in het Zoniënwoud. 

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 grondge-
bied 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 verschillen-
de dier- en plantensoorten. Deze gebieden worden ook Speciale Beschermingszones (SBZ’s) ge-
noemd. 

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 gecreëerd 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 boomsoor-
ten. Bedoeling is om over een periode van 24 jaar 350 ha te herbeplanten.



Herdenkingsmonument voor de slacht-
offers van de aanslagen van 22 maart 
2016      (4)                              

Na ongeveer 300 m bereik je, net over de top 
van een helling, de Infantedreef (links).

Infantedreef 

Sla deze Infantedreef in en volg deze - recht-
door - voorbij twee kruispunten.

Na het tweede kruispunt (met de Hoefi jzerdreef) 
klimt de weg naar het herdenkingsmonument 
voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 
maart 2016.

De landschapsarchitect die dit ontworpen 
heeft (Bas Smets), heeft gekozen voor berken 
omdat ze, naar zijn zeggen, symbool staan 
voor de jeugd en de wedergeboorte. Zo zou-
den berken de eerste bomen zijn die opnieuw 
groeien na een brand. Bovendien staat hun 
witte kleur in contrast met het grijs van de beu-
ken eromheen.

Ga 100 m verder tot de plaats waar de Hoefi j-
zerweg de Infantendreef kruist.

Hier ga je naar links, de Hoefi jzerweg in, die je 
zo’n 300 m volgt.

In een fl auwe bocht (naar links), sla  je rechts-
af in de Twee Triagendreef.

Deze naam wijst op de hiërarchische ruimte-
lijke indeling in het bosbeheer.

Het Zoniënwoud is opgedeeld in twee briga-
des die op hun beurt zijn onderverdeeld in vier 
triages of boswachterijen. Op basis van deze 
eenheden is het personeel gestructureerd.

Voor het beheer zelf, is er nog een kleinere 
eenheid: het perceel (opp. 10 à 15 ha) dat 
op een zo homogeen mogelijke wijze wordt 
beheerd.

Het monument bestaat uit 32 berken die in 
een perfecte cirkel zijn aangeplant rond een 
- eveneens - perfecte cirkel die is samenge-
steld uit 32 elementen in blauwe steen.

De “32” verwijzen naar het aantal slachtoffers 
dat bij de aanslagen op 22 maart in Brussel 
(en Zaventem) omkwamen.



Volg de Twee Triagendreef in dalende lijn tot je 
uitkomt bij het bruggetje over de Hoefi jzervijver.

Bruggetje Hoefi jzervijver     (5)

Hier ben je halfweg en kan je even halt houden. 
Er staan hier enkele banken, niet alleen aan 
het bruggetje, maar er is ook een heuse pick-
nickweide die te bereiken is via het Boswach-
terspad, aan de overzijde van de Tumulidreef.

Deze Tumulidreef wordt veel gebruikt door 
fi etsers, het is voor hen een verbindingsweg 
tussen Hoeilaart/Groenendaal en Bosvoorde, 
om op die manier naar Brussel te rijden.

Wandelaars kijken best uit voor fi etsers die 
onvervaard de helling komen afgestormd.
Opletten is hier de boodschap.

Hier begin je - rechtsaf - de beklimming van de 
Tumulidreef.
Na een klim van zo’n 700 m die je 22,5 m hoger 
brengt - je komt van een hoogte van 80 m en 
klimt tot op 102,5 m - zie je rechts van de weg, 
achter een omheining van boomstammen, twee 
heuveltjes: dit zouden twee tumuli zijn.

Tumuli      (6)

Archeologen vermoeden dat dit hier twee be-
graafplaatsen zijn uit de Romeinse of Pre-Ro-
meinse tijd die opgericht werden in de nabijheid 
van een vroegere (versterkte) nederzettingen.

In afwachting van nader archeologisch onder-
zoek, wordt de site afgesloten en beschermd.

Aan de tumuli gaan we links de Tweebergen-
weg in (“Twee bergen” verwijst naar de twee 
tumuli hier).

Zo’n 300 meter verder, merk je dat hier heel wat 
bomen zijn gekapt.

Archeologisch site van de vijvers van 
Bosvoorde     (7)

Hier bevind zich, over een oppervlakte van zo’n 
9 ha, een archeologisch site die ook nog verder 
moet worden onderzocht.

Einde 19de eeuw werden hier de eerste vond-
sten gedaan.

Men heeft hier artefacten gevonden die dateer-
den uit het Neolithicum, en meer bepaald uit de 
Michelsbergcultuur (4.400 tot 3.500 voor onze 
jaartelling).

In afwachting van verder onderzoek heeft men 
besloten:
- hier aan geen bosexploitatie te doen;
- de oude beuken om te hakken en voorzichtig 
te doen vallen (in zijn geheel, zodat de takken 
de val kunnen breken en er zo kan worden 
voorkomen dat de archeologische structuren 
worden beschadigd);
- een speelplein (dat hier wat verder lag) te 
verplaatsen.



Op de Twee Bergenweg ga je onder de spoor-
weg Brussel-Namen door en zie je aan je 
linkerkant de ingangspoort van de tuin van het 
park van Tournay-Solvay.

Stap door de poort het park binnen.

Park Tournay-Solvay      (8)

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

Alfred Solvay (de broer van de bekende Ernest 
Solvay) liet hier, einde 19de eeuw een villa 
bouwen.

Je zal merken hoe, bij de aanleg van het park, 
rekening werd gehouden met het sterk uit-
gesproken reliëf en hoe het oorspronkelijke 
moeras in de laagste delen, werd omgevormd 
tot een vijver.

Na het overlijden van zijn dochter Thérèse 
Tournay-Solvay (in 1973) werd het park ver-
kocht aan een immobiliënmaatschappij die het 
maar al te graag zou hebben willen commer-
cialiseren. Omdat  hiervoor geen toestemming 
werd verkregen, raakte het hele domein ver-
waarloosd, tot het in1980 werd aangekocht 
door het Brussels Gewest.

Je stapt door de moestuin, die nu door pri-
vépersonen wordt bewerkt maar die ook een 
didactische functie heeft.

Na de volgende poort vervolg je de weg, links 
van de weide vol met appel- en kersenbomen.

Aan je linkerzijde staat een beeldje “Kelda”.

Kelda     (8.1)

Dit beeldje (van de hand van Thérèse Chot-
teau) werd hier geplaatst door de ouders van 
een jonge dame (Kelda) die op 22-jarige leeftijd 
(in 1996) is overleden en hier vaak in het park 
kwam wandelen, lezen, mediteren en schrijven.



Ga verder langs het smalle paadje dat naast 
de spoorlijn loopt. Zo hoef je niet steil naar de 
vijver af te dalen ... (en nadien terug naar het 
kasteeltje te moeten klimmen).

Steek het bruggetje over en ga rechtdoor naar 
het kasteel.

Kasteel Tournay-Solvay     (8.2)

Dit zijn de restanten van de villa die Alfred Sol-
vay hier in 1878 (in Vlaamse neorenaissances-
tijl) liet bouwen.

De torens dateren van begin 20ste eeuw. 

Zoals eerder al vermeld werd dit gebouw verla-
ten na de dood van de laatste bewoonster.

In 1982 werd het gebouw door een brand ver-
nield.

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 voor-
zien.

Aan het kasteel ga je eerst links en dan neem 
je rechts een pad bedekt met schors dat de om-
heining volgt. Je neemt dan rechts de stenen 
weg die je naar de ingang van de 
rozentuin leidt.

Het park heeft nu een zeer diverse functie.
Niet alleen als natuurlijk erfgoed, maar het heeft 
ook een belangrijke artistieke en educatieve 
bestemming.
Zo is er in dit park het Gewestelijk centrum voor 
Ecologie-Initiatie “Tournesol - Zonnebloem” 
gevestigd en worden er permanente en tijdelijke 
openluchttentoonstellingen georganiseerd. 



Rozentuin      (8.3)

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.

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 opge-
bouwd is uit oude grafzerken.

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 ge-
bouwd 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 beeldhouw-
werk.

Olmeeks hoofd     (8.4)

Een geschenk van de Mexicaanse staat aan 
België.

Het is een kopie van 1 van de 17 Olmeekse 
hoofden die gevonden werden in Mexico.

(Olmeken waren een volk dat leefde tussen 
1.200 en 200 voor onze jaartelling).

De originele beelden zijn uitgehouwen uit 
basaltblokken en meten 1m45 tot 3m40, deze 
replica is 2m15 hoog en weegt 7 ton.

Wat verderstaat, links, een reuzensequoia van 
30 meter hoog en een omtrek van 6,6 meter.  
                                                                   (8.5)

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 overge-
stoken.
Steek  de Terhulpsesteenweg over, en daal 
- rechts - de Delleurlaan af (richting kerk) om 
terug te keren naar het vertrekpunt.



3434�12564�7�89)%,�:%&+%-(�;
�� � � �>��
?� �@ A

����D�	��E F��
EE��E������	���
G�H���"���I��G
��J! K����
�L

M����������	����
���

�

�������� �������� ���"���� �������� ���� ���

� " �

J� ��������

�� ���� �J�

"� ��������

�� ��������

�� �������J

��S

" �S

���S

���S

��S

J� ��������

�� ��������

"� ��������

�� ������J�

�� ��������

��S

��S

��S

���S

 "�S

T

U

< =
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2. Glaverbelgebouw
3. Hippodroom van Bosvoorde
4. Herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel/Zaventem
5. Brug Hoefi jzervijver
6. Tumuli
7. Archeologische site van de vijvers van Bosvoorde
8. Park Tournay-Solvay
    8.1 - Herdenkingsmonument Kelda
    8.2 - Kasteel Tournay-Solvay
    8.3 - Rozentuin
    8.4 - Olmeeks hoofd
    8.5 - Reuze sequoia
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