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BRUSSEL
Welkom in Brussel, de hoofdstad van het koninkrijk België en van
Europa. Dit is het hart van de Europese Unie. Je bent er op minder dan twee uren treinreizen van Londen, Parijs, Amsterdam en
Keulen. Valt het je ook op dat je hier zoveel talen hoort? Dat is niet
toevallig. Want hier ben je in de meest kosmopolitische stad van
Europa. Een stad die leeft op elk moment van de dag. Hier kan je
jaarlijks meer dan 23 000 culturele evenementen bijwonen.
En toch is Brussel een stad op mensenmaat. Een compacte stad
waar je je makkelijk te voet, met de fiets, de bus, de tram of de metro
verplaatst. Maak zeker kennis met de Brusselaars. Je zal merken

© Christophe Licoppe

dat het sympathieke en gastvrije mensen zijn. Een tikkeltje atypisch misschien, maar Brussel is dan ook de hoofdstad van het surrealisme, het stripverhaal, de art nouveau, de chocolade en het bier.
Ga op ontdekking. Van het mooiste plein van de wereld naar de duizenden verborgen plekken. En vergeet niet lekker te eten. Want dat
behoort nu eenmaal tot de tradities hier. Wist je dat de helft van
Brussel groen is? Dat het leven hier goedkoper is dan in de meeste
andere hoofdsteden? Je zal het snel merken. Want Brussel is een
stad waar iedereen zich thuis voelt.
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JUBELPARK
Dit voormalige exercitieplein van het Brusselse garnizoen, werd
door Leopold II gekozen om de vieringen van de 50ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid in 1880 te organiseren.
Het werd toen omgebouwd naar een park met paleizen en arcades, tentoonstellingszalen, een esplanade en nog meer om te
dienen als locatie voor tentoonstellingen en de organisatie van
grootschalige evenementen.
Tegenwoordig kan je er verschillende musea terugvinden zoals
het Koninklijk Museum van het Leger en Militaire Geschiedenis, Autoworld en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Maar ook vele opmerkelijke monumenten, sculpturen en
bomen, evenals de Grote Moskee van Brussel. Daarnaast worden er nog steeds veel grootschalige populaire evenementen
georganiseerd.
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Enkel het voorste deel van het park (tussen de Tervurenpoort en
de trappen naar de esplanade) bevindt zich op het grondgebied
van Etterbeek. De rest van het park bevindt zich op het grondgebied van de stad Brussel.

TERVURENLAAN
Deze Brusselse laan werd in 1897 ontworpen op initiatief van
koning Leopold II in het kader van de Internationale Tentoonstelling van Brussel. Oorspronkelijk was het de bedoeling om
de twee belangrijkste tentoonstellingssites te verbinden: het
Jubelpark en Tervuren.
Over de hele lengte onderscheidt de Tervurenlaan zich door
een reeks prestigieuze panden die dateren uit het einde van de
19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, evenals recentere luxe
appartementsgebouwen. In sommige van deze panden hebben
zich ambassades gevestigd.
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Sinds 1997, de honderdste verjaardag van de laan, wordt er elk
jaar in mei een groot volksfeest gehouden, op het grondgebied
van Etterbeek en de buurgemeente Sint-Pieters-Woluwe.

© Visit Brussels

TERVUREN
Op wielervlak kent Tervuren een internationale uitstraling. Dat
heeft in de eerste plaats te maken met ereburger Eddy Merckx, die
in Tervuren woonde toen hij zijn eerste Tour won in 1969. Verschillende keren passeerde de Ronde van Frankrijk al door Tervuren,
recent nog in 2019 als eerbetoon aan de grootste wielrenner allertijden. Ook de Ronde van België en diverse Belgische kampioenschappen werden in een niet zo ver verleden hier betwist.

Tervuren is niet zomaar een gemeente. Heel wat bekende mensen
uit de vaderlandse geschiedenis lieten er duidelijk zichtbare sporen
na. De bekendste erfenis is ongetwijfeld het onlangs gerenoveerde
AfricaMuseum. Tervuren is ook een hotspot voor natuurliefhebbers met het park van Tervuren en het prachtige Zoniënwoud.
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BANDUNDU WATER JAZZ BAND
(JAZZFONTEIN)
Tom Frantzen gebruikte de cirkel van de rotonde als uitgangspunt voor het creëren van een cirkelspel waaraan ook de automobilisten deelnemen. De beeldengroep is een waterpartij met
negen Afrikaanse waterdieren die verschillende jazz-instrumenten bespelen. De krokodil leeft zich uit op de drum, de salamander speelt sax en het nijlpaard trombone. Het Park wordt
door opeenvolgende cirkels van gazon, water en beton gesymboliseerd. De cirkels in beton zijn geconcipieerd volgens de structuur van waterleliebladeren en zien eruit als grammofoonplaten
die draaien. De waterstralen vormen een chaotisch ritme van
halve cirkels.

© Visit Tervuren

AFRIKAPALEIS
Het Afrikapaleis werd gebouwd door architect Ernest Acker
naar aanleiding van de Koloniale Tentoonstelling in 1897. Het
ontwerp, geïnspireerd op het Petit Trianon van Versailles, voorzag een hoofdpaviljoen in zogenaamde Lodewijk XVI-stijl met
twee haakse tentoonstellingshallen in glas en metaal. Deze hallen werden later omgevormd tot twee kantoorvleugels. Tussen
beide vleugels bevindt zich het Hobé-gebinte, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het interieur.
In tegenstelling tot de klassieke architectuur oogde de binneninrichting zeer modern. Leopold II had de binneninrichting
toevertrouwd aan avant-gardekunstenaars zoals Paul Hankar,
Henry van de Velde, Georges Hobé en Gustave Serrurier-Bovy,
allen beoefenaars van de art nouveau. Op de plaats van het Afrikapaleis stond voordien het paviljoen van prins Willem-Frederik van Oranje-Nassau. Van 1867 tot de verwoestende brand in
1879 werd het paviljoen bewoond door keizerin Charlotte, de
zus van Leopold II.

© Jean-Paul Remy

AFRICAMUSEUM
Het museum is een must-see voor iedereen of je nu een Afrika-liefhebber bent of niet. Het is na een jarenlange renovatie
grondig van uitzicht veranderd. Voortaan biedt een nieuw onthaal paviljoen (met ticketverkoop, shop, restaurant) toegang tot
het museum. Een ondergrondse galerij leidt vanuit dat paviljoen
naar het oude museumgebouw. Het werd gerenoveerd en gerestaureerd met respect voor het oorspronkelijke, beschermde
architecturale concept.
Tegenover het museum aan de Leuvensesteenweg staat sinds
1938 een olifant van de hand van Albéric Collin (1886-1962),
de belangrijkste Belgische dierenbeeldhouwer van zijn tijd. De
totale hoogte is 5,10 m tot aan de rug van de olifant, 7 m tot aan
de slurf en 8,5 m tot aan het puntje van de speer.

© Jean-Paul Remy??
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HET PARK VAN TERVUREN EN HET SPAANS HUIS
Het Park van Tervuren telt 9 vijvers die in verschillende periodes werden aangelegd. De eerste reeks vijvers wordt gevoed door de Voer, de rivier waaraan Tervuren zijn naam te danken heeft. Het is zalig flaneren
door het park, een gedroomd wandel- en fietsgebied.
In het midden van het park staat “Het Spaans Huis”, een voormalige watermolen. De eerste vermelding van de molen duikt
op in een document van 1293. De naam van het gebouw zou verwijzen naar de langwerpige ‘Spaanse’ bakstenen die indertijd
gebruikt werden. Deze molen inspireerde Eleanor Smith voor
het schrijven van ‘The Spanish House’ (1938). Tegenwoordig
kan je er genieten van lekkere streekproducten.

© Jean-Paul Remy

TOERISTISCH BEZOEKERSCENTRUM
Start je bezoek aan Tervuren in het toeristisch bezoekerscentrum, een interactief belevingscentrum waar Tervuren met zijn
grote en kleine bezienswaardigheden voorgesteld wordt. Je doet
er ook ideetjes op voor een bezoek aan de Druivenstreek en het
mooie Zoniënwoud. In het bezoekerscentrum wandel je letterlijk tussen de bomen. Meertalige apps geven een goed beeld van
het toeristische aanbod. Ontdek het Zoniënwoud via een digitale
quiz of knip druiventrossen op een touchscreen. Het bezoekerscentrum is gratis toegankelijk en tijdens het toeristische seizoen
zeven dagen per week open.

© Lander Loeckx

ZONIËNWOUD
Het Zoniënwoud, dat is 4.400 hectare Europese topnatuur
waar jaarlijks meerdere miljoenen bezoekers op afkomen. Het
is een uitgestrekt en betoverend woud aan de rand van Brussel,
het grootste bos van België en dus goed voor eindeloos wandelplezier. Het Zonieënwoud is deels erkend als UNESCO-werelderfgoed. In dit woud met zijn eeuwenoude beuken ligt nog een
pareltje verscholen: het Geografisch Arboretum waar meer dan
700 verschillende boomsoorten te bezichtigen zijn, uniek in
België en zelfs Europa.

© Lander Loeckx

DUISBURG
Het parcours op grondgebied Tervuren loopt ook door deelgemeente Duisburg. Dankzij Duisburg maakt Tervuren deel uit
van de Druivenstreek. De druiventeelt is ontegensprekelijk verbonden met de naam Felix Sohie uit Hoeilaart. In 1865 bouwde
hij een eerste glazen serre voor het kweken van druiven. Deze
teelt onder glas werd lucratief en weldra breidde de bouw van
serres zich uit naar de omgeving waaronder ook Duisburg.
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OVERIJSE
Overijse dankt zijn naam aan de IJse die door het dorpscentrum
stroomt. Rond het dichtbebouwde dorpscentrum vind je mooie
stukjes natuur zoals het bos van de Koningsberg en de IJsebroeken. De druivenserres op de heuvelflanken zijn minder talrijk dan
vroeger, maar de traditionele Druivenfeesten in augustus brengen
het dorp ieder jaar opnieuw in de ban van de tafeldruif. Een van de
hoogtepunten is de verkiezing van de druivenambassadeur en de
druivenstoet in augustus.
In 2020 sleepte Overijse de titel van Groen-en Bloemengemeente
in de wacht. Overijse realiseerde heel wat groenprojecten zoals de
Zuidflank, openbaar groen, wilde bloemen langs de Nijvelsebaan,
eetbare tuin in Terlanen en het groenonderhoud gebeurt met
milieuvriendelijke technieken.
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Wist je dat de gemeente Overijse ook Paralympische sportkampioenen in zijn rangen heeft? Wielrenner Kris Bosmans werd in zijn
carrière 2 keer wereldkampioen wielrennen op de weg in de categorie C3. Op de Paralympische Spelen in Rio De Janeiro in 2016
sleepte hij in dezelfde discipline een zilveren medaille in de wacht.
Bosmans won in 2018 ook brons op de kilometer sprint op het WK
baanwielrennen in Rio de Janeiro en focust zich dus niet langer
enkel op de weg. Handbiker Maxime Hordies werd in 2019 wereldkampioen Paracycling in de klasse H1. De handbiker met tetraplegie wist op ditzelfde WK tevens een zilveren medaille te behalen in
de tijdrit.

DRUIVENTEELT OVERIJSE
Felix Sohie zette in 1865 de eerste stappen in de druiventeelt
onder glas in Hoeilaart. De start van de druiventeelt in Overijse werd gegeven in 1878 door de gebroeders Danhieux en
Jean-Baptist Demol. De teelt werd begunstigd door de goed
gedraineerde bodem en het gematigd vochtige klimaat met voldoende neerslag. De serres werden gebouwd op de typische heuvels. Brussel was een belangrijke afzetmarkt, maar de tafeldruif
was een wereldwijd exportproduct. Het hoogtepunt bereikte de
druiventeelt in 1961 toen meer dan 34000 serren als echte glazen dorpen de hellingen van de IJsevallei en omstreken bedekten.

© Lander Loeckx

SOLHEIDE: DRUIVENSERRES
Met zijn serres en serristenwoning biedt Solheide als beschermd
domein nog een typisch beeld van de druivenstreek. Het voormalige druivenbedrijf van Paul Raussens werd in 1964 omgevormd tot het Provinciaal Tuinbouwcentrum Solheide. Dit centrum had een ondersteunende rol voor de serristen en er werd
onderzoek verricht met betrekking tot de druiventeelt. Sinds
2004 startten de gemeente en 3WPlus hier een sociaal tewerkstellingsproject voor de restauratie en het onderhoud van de
serres. Jaarlijks vindt hier ook een cursus druiven telen plaats.

© Lander Loeckx

EIZER EN PERZIKENTEELT
De grote villa’s in de Ballingstraat zijn een restant van de rijkdom die de verkoop van de perziken met zich meebracht. Het
gehucht Eizer staat dan ook gekend als perzikdorp. Hier stonden
honderden serres met perziken en andere fruitsoorten van de
familie Charlier. Perziken verpakken was een arbeidsintensief
werk, omdat het dons van de perziken moest verwijderd worden
met een zachte borstel. Het ronddwarrelend stof zorgde voor
veel jeuk.
Felix Charlier, alias Feike Wit, is de grondlegger van de perzikteelt onder glas. In 1895 bouwde hier zijn eerste serre in Eizer.
Eigenlijk was Felix een boomkweker die perzikbomen liet
groeien in glazen serres. Je ziet er nog enkele staan naast de
paardenweide. Voor de bevruchting van de bomen werden bijenkasten in de serres geplaatst. De geur van perzikbloesems
moet heerlijk zijn geweest. Ook hier stonden in 1937 honderden
serres. De perziken waren een luxeproduct en werden gebruikt
voor pêche melba of in een glas champagne als aperitief.

© Lander Loeckx
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SINT-MARTINUSKERK
Van de oorspronkelijke 12de eeuwse Sint-Martinuskerk is alleen
de romaanse toren overeind gebleven. Twee dorpsbranden, in
1489 en 1692, legden zowat het hele centrum van Overijse en ook
de kerk in de as. Onder het koor bevindt zich een grafkelder van
de prinselijke familie Horne. Dat gaf zijn naam aan het lokale
Prins van Hornebier, een amberkleurig tripel van hoge gisting.

© Lander Loeckx

DRU!F, HUIS VAN DE TAFELDRUIF
Dru!f, huis van de tafeldruif is in 2021 helemaal vernieuwd en
het ideale startpunt om de Druivenstreek te verkennen. In de
nieuwe expo met authentieke stukken ontdek je heel wat over de
eens zo bloeiende druiventeelt. Het pronkstuk is het wandtapijt
van kunstenaar Edmond Dubrunfaut.
Hoe herken je een goede tafeldruif? Eerst en vooral mag de tros
niet blinken, de bessen bevatten namelijk een natuurlijke donslaag. Een teken dat de bessen niet bespoten zijn. Bij het proeven
let je erop dat de bessen kraken en sappig zijn. Daarnaast kijk je
ook of het hout nog mooi groen is en niet droog. Ga daarom naar
de markt en of je tros zelf kopen bij de serrist. De Vlaams-Brabantse tafeldruif is een ambachtelijk streekproduct, het resultaat van een natuurlijk verantwoorde teelt, met nog veel handenarbeid.

© Lander Loeckx

GEMEENTEHUIS EN JUSTUS LIPSIUSPLEIN
Het statige gemeentehuis werd gebouwd in 1506 en was eigendom van Filips de Schone. In 1543 bracht keizer Karel, geplaagd
door jicht, hier de nacht door. Op het Justus Lipsiusplein staat
het borstbeeld van de geleerde Justus Lipsius.
Justus Lipsius, gekend humanist en filoloog, werd in 1547 geboren in Overijse als Joost Lips. Naast de ingangspoort van zijn
ouderlijk huis, vandaag een muziekacademie, staat zijn leuze
Moribus antiqius, volgens de oude zeden. Hier is het even opletten geblazen. Op de binnenkoer ga je de grote deur door tot zijn
tuin. Justus Lipsius hield van krokussen, narcissen en vooral
tulpen. Hij was secretaris van kardinaal Granvelle, geschiedschrijver van Filips II en kreeg achtereenvolgens een leerstoel
aan de universiteiten van Jena, Leuven en Leiden.

© Toerisme Vlaams-Brabant

KASTEEL VAN IJSE
Op weg naar de Leegheid gluur je door het hek in de kasteelmuur
van het kasteel van IJse, residentie van de heren van Overijse. Op
de steen bij de Kellebron, aan de voet van de muur, bespeur je de
verweerde wapenschilden van de prinsen van Horne. Het oudste
gedeelte dateert van omstreeks 1500. Het geheel werd gebouwd
in Lodewijk de 16de stijl: rode baksteen en witte Franse steen.
In 1768 gaf de stad Brussel de opdracht om de steenweg door te
trekken van Jezus-Eik naar Waver. De fraaiste gevel werd hierdoor gesloopt.

© Wouter Hagens

LA HULPE
De naam van La Hulpe komt van het Keltische woord ‘helpe’ wat ‘de
zilveren rivier’ betekent. De beekjes, die La Hulpe van water voorzien, vormen een aaneenschakeling van vijvers die vandaag ‘L’Argentine genoemd worden. Het dorp werd gesticht door de Hertog
van Brabant toen hij de heuvel ontgon die de valleien Argentine
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en Marzerine van elkaar scheidde. Van 1795 tot 1814 was La Hulpe
de zetel van een rechtbank die bevoegd was voor een tiental naburige gemeenten, in een gebied dat zich uitstrekte van Overijse tot
Waterloo. Na de onafhankelijkheid van België verloor La Hulpe zijn
functies en werd het opgenomen in het kanton van Waver.

ESPACE TOOTS
Espace Toots is opgericht op aanvraag van het Stedelijk College
van La Hulpe. Het beschikt over de grote momenten in het leven
en de fabelachtige carrière van de heer Toots Thielemans, ereburger van La Hulpe. De zaal is ook gewijd aan cultuur en theater in het algemeen en organiseert regelmatig evenementen
voor allerlei andere culturele groepen.

© Guy Delsaut

CHÂTEAU DE LA HULPE
In 1833 koopt graaf Maximilien de Béthune Hesdigneul 341
hectaren grond aan in het Zoniënwoud. Hij geeft de architecten Jean-Jacques Nicolas Arveuf-Fransquin en Jean-François
Coppens de opdracht om er kasteel op te bouwen. In 1842 is de
bouw van het Kasteel van Terhulpen in Vlaams neorenaissancistische stijl afgerond. In 1893 werd het kasteel overgekocht door
industrieel Ernest John Solvay die er een jaar later een hotel van
maakt. In 1968 laat Ernest Solvay over aan de Belgische staat, op
voorwaarde dat ze de integriteit en het aanmoedigen van culturele evenementen en bijeenkomsten behouden.
In 1993 wordt het kasteel uitgeroepen tot buitengewoon erfgoed
van Wallonië. Het uitgestrekte domein van meer dan 200 hectare wordt vandaag gebruikt als decor voor recepties, huwelijken, seminaries of jubileums.

© La Hulpe

BOERDERIJ VAN SOLVAY
Op het domein van Solvay bevindt zich het kasteel en de mooie
franse tuin en de boomgaard met 400 jonge en oude fruitbomen.
Ook de boederij van Solvay kan je er vinden. In de boerderij is
de stichting Folon te vinden. Daar bevinden zich meer dan 500
werken van de Belgische kunstenaar Jean – Michel Folon. Het
museum toont veel verschillende werken van de kunstenaar, zo
kan je er aquarellen, zeefdrukken, gravures, beelden… vinden.

© Toerisme La Hulpe

EIGENBRAKEL / BRAINE-L’ALLEUD
Eigenbrakel telt ongeveer 40.000 inwoners, waarmee ze de grootste Waals-Brabantse gemeente is. Het bekendste monument van
Eigenbrakel is uiteraard de Leeuw van Waterloo. ‘Eigen’ in de naam
‘Eigenbrakel’ betekent een zonneleen, een goed of vrije grond waar
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geen leenrecht op rustte en dus de zon als ‘leenheer’ had. In de
Franse benaming van de stad verwijst het latijnse woord Allodium
naar het zonneleen.

DE LEEUW VAN WATERLOO
De Leeuw van Waterloo (Frans: Butte du Lion) is een herdenkingsmonument voor de Slag bij Waterloo (18 juni 1815) dat
op initiatief van koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden werd opgericht. Het monument staat op het
grondgebied van de gemeente Eigenbrakel in de Belgische provincie Waals-Brabant. Het monument bestaat uit een reusachtige gietijzeren leeuw die op een kunstmatige heuvel 45 meter
boven de omringende vlakte uittroont.

© Memorial bataille de waterloo 1815

ITTRE
Ittre is een dorp gelegen in het westelijke deel van Waals-Brabant,
de stad wordt doorkruist door het kanaal Charleroi-Brussel en de
Sennette. Ittre heeft zo’n +/- 7000 inwoners en heeft een totale
oppervlakte van 35 km². Sinds de fusie van de gemeenten in 1977
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zijn er drie dorpen samengebracht: Haut-Ittre, Ittre en Virginal-Samme. Het dorp is sinds 1992 ook verbroederd met de Franse
stad Écueillé (Indre). Tradities vermelden het bestaan van het dorp
Ittre rond 640 na Christus.

CHÂTEAU D’ITTRE
Het kasteel dat rond 1300 in verschillende documenten wordt
vermeld, werd in 1578 in brand gestoken door de Hugenoten
die het kasteel bezetten, vlak voor hun vertrek. Pas in 1632 liet
Florent de Rifflart, heer van Ittre, op dezelfde plaats een nieuw
kasteel herbouwen. Dit kasteel bestond uit een vierkant gebouw
geflankeerd door drie torens. Vanaf 1827 verwelkomt Charles
Maximilien de nonnen van Aywières, die tijdens de Franse
Revolutie hun klooster moesten ontvluchten. Door zijn verval
moest het kasteel worden afgebroken in 1875.
Het huidige gebouw dateert uit 1875 en werd gebouwd volgens
de plannen van de architect Henri Maquet. Maquet ontwierp
ook de gevel van het Koninklijk Paleis in Brussel en een deel
van de koninklijke serres van Laken. Het Château d’Ittre werd
gebouwd op vraag van Albert de Smet, burgemeester van Ittre.
Het hoofdgebouw, gebouwd in bakstenen en stenen, bestaat uit
een centraal deel met drie bogen en twee torens. In 1991 werd
de plaats van het kasteel door regisseur Michel Maes gekozen
als locatie voor de film “Blanval” met Zabou als de belangrijkste
acteur. Het kasteel organiseert ook het RTBF-programma “Double 7”.

© Ittre Tourisme
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RUE DU CROISEAU
Côte Asquemont via Rue de Croiseau is een beklimming in de
regio Brabantse Ardennen. Hij is net geen kilometer lang en
overbrugt 63 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 7.2% en een steilste percentage van 9,7%.

50°37’43.5”N 4°15’47.1”E

© climbfinder

ECAUSSINNES
Ecaussinnes telt ongeveer 11.000 inwoners en werd voor het eerst
vermeld in de 12de eeuw onder de naam Scalcinis. Het riviertje
Sennette doorkruist de gemeente en in het oosten loopt ook het
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Kanaal Brussel-Charleroi door Ecaussinnes. Langs dit kanaal ligt
het industriegebied van Feluy.

HELLEND VLAK VAN RONQUIÈRES
Het Hellend vlak van Ronquières is een scheepslift vlakbij het
dorpje Ronquières. De scheepslift doet dienst op het Kanaal
Charleroi-Brussel. Het is 1400 meter lang en overbrugt een
hoogteverschil van 68 meter met het Henegouws Plateau en dat
met een hellingsgraad van bijna 5%. Het is daarmee meteen ook
de langste scheepslift ter wereld. Dankzij deze ingenieuze constructie kunnen schepen op het kanaal de hoogte van 68 meter
overbruggen. Ze varen in grote bakken van 91 meter lang, die
met water gevuld zijn en worden dan over de afstand van 1400
meter omhoog getrokken om vervolgens in het andere kanaalgedeelte terecht te komen en hun vaart te vervolgen.

© Jean-Pol Grandmont

HET KASTEEL VAN ECAUSSINNES – LALAING
In de 12de eeuw werd het Kasteel van Ecaussinnes – Lalaing
gebouwd op een rots. Het kasteel ligt in een gebied dat in het
verleden vaak het decor was van betwistingen tussen Frankrijk
en de Lage Landen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het
kasteel gebruikt als kazerne, gevangenis, munitiepost en ziekenhuis van de Duitsers. De burcht werd door de laatste graaf Van
der Burch gerestaureerd. Vandaag kan je er nog gaan kijken naar
historische meubels, wapens, een kerker, gotische kapel en een
15de -eeuwse keuken.

© Jean-Pol Grandmont

KASTEEL VAN FOLIE
Het kasteel werd in de 16de eeuw gebouwd op de fundamenten
van een slot uit de 14de eeuw. In 1928 werden de slotgrachten uit
de 14de eeuw blootgelegd door graaf de Lichtervelde. De fundamenten van de vier vroegere hoektorens is vandaag nog steeds te
zien in de gewelfde kelders van het kasteel. In de huidige kelder
is er ook een open haard terug te vinden, wat erop zou wijzen dat
het kasteel ook in de 14de eeuw bewoond werd.

© Ecaussinnes
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DE STEENGROEVEN VAN ECAUSSINNES
Ecaussinnes heeft zijn reputatie vooral de danken aan de blauwe
steen. Uit documenten van de 14de eeuw blijkt dat Ecaussinnes
al erg lang bezig is met de exploitatie van de steen. Het is pas in
de 19de eeuw, met de komst van machines, dat de steenafzetting
volop ontwikkelde. In 2004 werd de exploitatie stopgezet door
de sluiting van de steengroeve Nocarcentre.
Vandaag zien we aan de overstroomde gaten in Ecaussinnes dat
de steengroeven het landschap hebben meegevormd.

© Ecaussinnes

SENEFFE
Seneffe wordt onder meer gekenmerkt door haar vele kastelen. De bekendste, het Domaine du Château de Seneffe, herbergt het Goudsmidsmuseum van de Federatie Wallonië-Brussel binnen zijn muren en is een belangrijke toeristische troef.

RENNERS UIT DE STREEK
WILLY MONTY is een gewezen wielrenner uit Seneffe. Hij reed zo onder andere samen met Eddy Merckx in het team Faemino. Bij de profs won
hij de 6e etappe van de Dauphiné Libéré in 1964 en twee etappes van de Ronde de Catalonië in 1965.

Na zijn carrière werd Willy Monty van 1972 tot 2005 bierhandelaar voor het merk Pelforth. De laatste jaren was hij zeer aanwezig in de
wielerwereld. Willy Monty is op 75-jarige leeftijd overleden. Elk jaar wordt er een wielerwedstrijd, de Willy Monty Memorial, ter ere van hem
georganiseerd.
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KASTEEL VAN SENEFFE
Het Kasteel van Seneffe werd tussen 1763 en 1768 gebouwd in
classicistische stijl en werd ontworpen door architect Laurent
Benoit Dewez, als buitenverblijf voor graaf de Pestre. In de
Tweede wereldoorlog werd het kasteel gebruikt als hoofdkwartier en zomerverblijf van generaal Von Falkenhausen. Nadien
veranderde het kasteel vaak van eigenaar en werd het verwaarloosd. Toen het kasteel in de handen van het Ministerie van
de Franse Gemeenschap van België terechtkwam, werd er het
museum voor zilversmeedkunst ondergebracht.

© Ville de Seneffe

KASTEEL VAN FELUY
Het Kasteel van Feluy is een oude burcht die omringd is door
vijvers en slotgrachten. Het kasteel werd ontworpen door Eustache de Boussie in 1380. In 1815 logeerden de troepen die tegen
Napoleon vochten in het kasteel. Nadat zij wegtrokken veranderde het kasteel vaak van eigenaar. Na de Tweede Wereldoorlog
werd het kasteel in beslag genomen en zonder onderhoud achtergelaten. In 1972 werd het opnieuw overgekocht en werd het
kasteel gerestaureerd. Ondertussen is het kasteel geklasseerd
als historisch monument.

© Ville de Seneffe
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KASTEEL LA ROCQ
Het Kasteel van La Rocq ligt goed gecamoufleerd in het bos aan
de hoge oever van het kanaal. In 1390 werd het orginele gebouw
ontworpen door Wauthier de Bousie. Vandaag blijft er van het
orginele gebouw enkel de vierkante toren over. Het kasteel heeft
meerdere receptiezalen die je kan zien vanop de slotgrachten.
Vandaag is het kasteel privé – eigendom, dat wil zeggen dat je
het kasteel alleen kan worden bezocht als er een receptie wordt
georganiseerd.

© Ville de Seneffe

SOIGNIES
Soignies is de charme van een duizend jaar oude stad genesteld in weelderig groen. Met zijn mooi bewaard gebleven historisch centrum,
zijn kerk in Romaanse stijl, zijn wallen en zijn huizen met vintage gevels en de blauwe steen die er al honderden jaren wordt gewonnen.
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COLLEGIALE SINT – VINCENTIUSKERK
De Sint – Vincentiuskerk is gebouwd in romaanse stijl. De
romaanse tribunes in de zijbeuken vertonen gelijkenis met de
kathedraal van Doornik. Het koor en de dwarsbeuk dateren
uit het einde van de 10e eeuw. De westtoren van de kerk heeft
een gotische stijl aangezien deze pas rond 1250 werd gebouwd.
Verder heeft de kerk nog een rijkversierd interieur en een rijke
kerkschat.

© Villes de Soignies

HET DOCUMENTATIECENTRUM VAN BLAUWE
HARDSTEEN
Het Documentatiecentrum heeft een hele verzameling mineralen en fossielen waarmee bezoekers meer te weten kunnen
komen over de vorming van de blauwe hardsteen. Je vindt er ook
gereedschappen en de reconstructie van een steenhouwersaanbouw terug. Op deze manier proberen ze je even terug te katapulteren naar de arbeidsomstandigheden van de 19de eeuw.

© Ville Soignies

ATH
In Ath wordt er elk jaar een gemeenschappelijk feest gehouden genaamd de Ducasse. Het geeft de bewoners een gevoel van samenhorigheid op de vierde zondag van augustus, wanneer reuzen, praalwagens en pittoreske karakters enthousiast paraderen doorheen de straten
van Ath, en zo een traditie van meer dan vijf eeuwen in eer houden.
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HET STADHUIS VAN ATH
Het hoog renaissancistisch stadhuis van Ath werd tussen 1614 en
1624 gebouwd. De voorgevel van het stadhuis werd ontworpen
door architect Wenzel Cobergher. De rest van het gebouw werd
ontworpen door de jonge Duitse beeldhouwer Melchior Somer.
Door zijn jonge leeftijd en gebrek aan ervaring was het gebouw
constructief geen hoogstandje. Het gebouw verouderde sneller
dan normaal en werd meerdere keren gerestaureerd.

© J Flament

BURBANTTOREN
De Burbanttoren werd in 1166 gebouwd in opdracht van de graaf
van Henegouwen Boudewijn IV. De toren, van 20 meter hoog en
14,4 meter lang, was enkel toegankelijk via inschuifbare ladders
en had een defensieve functie. De kelderverdieping die eerst
dienstdeed als opslagplaats van proviand werd later omgebouwd
naar een gevangenis met twee cellen, de Hel en het Paradijs.

© Cardon

HET GALLO – ROMEINS MUSEUM
In het Gallo – Romeins museum in Ath kan je onder andere verschillende boten in uitzonderlijke staat vinden die er in de buurt
van Pommeroeul in 1975 werden opgegraven. De boten van het
museum van Ath zijn de enige antieke vaartuigen die vandaag
nog bewaard zijn in België.
© Arthurs H
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SINT – JULIANUSKERK
De Sint – Julianuskerk werd tussen 1394 en 1414 gebouwd voor
Julianus van Brioude. Vandaag blijft er van het orginele gebouw
enkel nog de toren en het onderste deel van het koor overeind.
De orginele torenspits is vandaag ook niet meer te zien. Deze
werd in 1606 verwoest in een onweer en is niet meer heropgebouwd. Na een brand in 1817 werd de kerk, met uitzondering van
de toren en het onderste deel van het koor, heropgebouwd in
neoclassicistische stijl.

© J Flament

LE BLANC MOULIN
De korenmolen werd gebouwd in 1789 en bleef in gebruik tot de
twintigste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog begon de molen
te vervallen. In 1989 kocht de gemeente de molen op en werd
de molen maalvaardig hersteld. De molen is sinds 1982 een
beschermd monument.

© Cheyenne Mercier

GERAARDSBERGEN
Geraardsbergen, de stad van de 3M’s: de Mattentaart, de Muur en
Manneken Pis, een standbeeldje aan de voet van het stadhuis, dat
enigszins lijkt op het Manneken Pis van Brussel. Daarnaast heb je
ook het jaarlijkse feest van Krakelingen en de Tonnekensbrand dat
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door UNESCO erkend is als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de
Mensheid. Maar vooral: Geraardsbergen ademt koers. Elk jaar worden er tientallen wielerwedstrijden over de bekende kasseien van
de Kapelmuur gestuurd.

MANNEKEN PIS
Nee je vergist je niet, ook in Geraardsbergen staat een Manneken
Pis! Het standbeeldje staat aan de voet van het stadhuis en lijkt
enigszins op het Manneken Pis van Brussel. In 1459 plaatsten de
inwoners van Geraardsbergen het beeld van een plassende jongen op een fontein, ter vervanging van een beeld van een leeuw
dat door Gentenaars gestolen was. De traditie van het Manneken Pis in Brussel is iets ouder dan deze van Geraardsbergen.

© Geraardsbergen

ZAVELSTRAAT
Deze helling is 1,1 kilometer lang en stijgt aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent met een maximum van 7,8 procent. Deze helling is de ideale opwarming vooraleer de renners
de Muur van Geraardsbergen betwisten.

COÖRDINATEN
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MUUR VAN GERAARDSBERGEN – KAPELMUUR
De Muur van Geraardsbergen is een monument in de Vlaamse
wielergeschiedenis. Het hoogste stijgingspercentage van de
helling bedraagt net geen 20%. De Muur is vaak het beslissende
moment geweest in de finale van de Ronde van Vlaanderen.
De helling start in het centrum aan de Dender en loopt over de
Oudenberg.
De renners zullen tijdens de Brussels Cycling Classic de Muur
via de meest gebruikelijke weg oprijden; namelijk de Vesten,
met perfect gelegen kasseien. Nadien draaien ze de Kapelmuur
op, waarvan de kasseien horizontaal geplaatst zijn en daardoor
een soort van trapje vormen, wat het klimmen nog lastiger
maakt. Met een dubbele passage in Geraardsbergen en de laatste
klim op amper 50 km van de finish wordt De Muur ongetwijfeld
scherprechter in deze hertekende finale.

© Geraardsbergen

ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL
Op de top van de Kapelmuur staat de Onze-Lieve-Vrouwkapel
uit 1905 de renners op te wachten. Deze kapel is een vrije kopie
van de kapel uit 1640. Elk uur klinken de beiaardklokjes vanuit
de kapel. In de kapel bevindt zich een Mariabeeldje van eikenhout uit de eerste helft van de 17de eeuw. Het is een overblijfsel
van de vorige kapel. Gelovigen komen hier sinds de middeleeuwen naartoe voor de heilzame kracht van het miraculeuze beeld
van Onze-Lieve-Vrouw.

© Geraardsbergen
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ORIËNTATIETAFEL
Op de top van de Oudenberg kan je niet alleen genieten van de
mythische kasseien en de Onze-Lieve-Vrouwkapel. Omdat de
top van de berg 110 meter hoog is, heb je een prachtig uitzicht
over de omgeving. Bij de oriëntatietafel van 1928 op de heuveltop achter de kapel kan je bij helder weer de hele streek zien.
De tafel duidt de hoogte aan boven de zeespiegel en situeert de
omliggende dorpen.

© Geraardsbergen

BOSBERG
Kort na de Muur van Geraardsbergen vormt de helling van de
Bosberg opnieuw een flinke kuitenbijter. Jarenlang was deze
beklimming de laatste beklimming voor de finish van de Ronde
van Vlaanderen. Tegenwoordig is de Bosberg één van de scherprechters in de finale van de Omloop het Nieuwsblad. Deze stevige helling op kasseien ligt in een beschermd bosgebied, populair bij wandelaars, fietsers, mountainbikers en kampeerders. Bij
deze klim zit het venijn in de staart.
De beklimming start rustig in het dorp op de geasfalteerde weg
met gemiddeld 3%. Na het uitrijden van het dorp gaat het asfalt
over in betonplaten en bij het bereiken van de huizen begint het
écht te klimmen. Wanneer je langs het bord van de Bosberg rijdt
beginnen de kasseien en wordt het echt steil en pittig. Bij het uitrijden van het bos worden de kasseien weer afgelost door betonplaten en bereik je de top.

© Sigfrid Eggers

GALMAARDEN
Galmaarden is vooral bekend omdat wielerwedstrijden over zijn
heuvels Bosberg en Congoberg rijden. Het landschap is geliefd bij
wandelaars, mountainbikers en wielertoeristen. De Congoberg
is een beschermd landschap en deel van het stiltegebied Dender-Mark.

Van de 4 watermolens op de Markrivier is er nog eentje actief, voor
granen uit de korte keten, met name de Heetveldemolen. In de
zomerweekends kan je de Heetveldemolen ook bezoeken.

RENNERS UIT DE STREEK
Vollezele is de thuisbas is van wielrenners ARNE MARIT van Sport Vlaanderen-Baloise en de BROERS TOM EN TIM TIMMERMANS.
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MARKTPLEIN
Het Marktplein van Galmaarden wordt gedomineerd door de
afgebrande Sint-Pieterskerk. Toen de plannen voor het herstel
van de kerk klaar waren, besloot het bisdom toch de kerk over te
dragen aan de gemeente. Nu zijn plannen in de maak voor een
panoramische toren, een open markthal en een bibliotheek van
de toekomst.
© Galmaarden
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SINT – PIETERSKERK
Door een vuurpijl die werd afgeschoten door foorkramers
brandde de classicistische Sint – Pieterskerk in de nacht van 11
op 12 mei 2008 volledig af. Het enige dat van de kerk overbleef
waren enkele muren van de sacristie, zelfs de inboedel ging op
in de vlammen.

© Luc Bohez

STANDBEELD VOOR DE MIJNWERKERS
Voor het station van Galmaarden kan je vandaag nog het standbeeld voor de mijnwerkers terugvinden. In 1991 werd het standbeeld gebouwd door Luc Van Ruysevelt om hulde te brengen aan
de vele mijnwerkers die hadden gewerkt in de steenkoolmijnen.
© gemeente Galmaarden
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STANBEELD VOOR DE GESNEUVELDEN VAN
BEIDE WERELD OORLOGEN
In het midden van het marktplein van Galmaarden kan je het
standbeeld voor de gesneuvelden vinden. Dit standbeeld herdenkt de slachtoffers die vielen in beide Wereld Oorlogen.
© Luc van Waeyenberge
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CONGOBERG
De Congoberg in Galmaarden (vroeger Hulstberg) is een
beschermd landschap, stiltegebied en wandelgebied met boerderijen van 1000 jaar oud zoals het Hof te Leysbroek en het Hof
ten Berg. Deze helling is 1,3 kilometer lang en overbrugt een
hoogte van 64 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van
5%.
Langs de Congoberg bevinden zich ook 2 voormalige stoeterijen
of hengstenboerderijen. Tussen 1870 en 1930 was Vollezele
namelijk de koploper in de kweek en uitvoer van trekpaarden
naar alle continenten. In het centrum van het dorp is er nu een
Museum van het Belgisch Trekpaard en het standbeeld van Brillant, de stamvader van de bekendste Vollezeelse paarden.

URBANUS
In Tollembeek, een deelgemeente van Galmaarden, woont de
bekende stripfiguur Urbanus, maar ook voor de echte Urbanus is
Tollembeek de thuisbasis. Je kan in het dorp een standbeeld van
de stripfiguur Urbanus terugvinden met zijn tweedelige hond
Nabuko Donosor en de vlieg Amedee.

© Galmaarden

HERNE
De gemeente Herne ligt in het Pajottenland en telt ruim 6500 inwoners. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1977 is Herne een
fusiegemeente die uit vier dorpskernen bestaat: hoofdgemeente
Herne en de deelgemeentes Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle,
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en Kokejane, een gehucht van Herne. In de Eerste Wereldoorlog
kwamen vele vluchtelingen uit de Westhoek naar Herne en omliggende gebieden.

LANDSCHAPSKUBUSSEN
In Herne staan ondertussen 5 landschapskubussen. Treed binnen in de wereld van de kubussen en ontdek elk seizoen weer
prachtige zichten, die zo kenmerkend zijn voor het glooiende
Pajottenland. Deze blijven als onuitgegeven kunstwerken van
Pieter Bruegel op het netvlies gebrand. Elke kubus heeft zijn
specifiek design en is harmonieus verbonden met de omgeving.
Iedereen wordt uitgenodigd om er te komen verpozen in, op of
naast de kubus bij de schoonheid van het landschap.
De kubus Mayken is de derde van de 5 landschapskubussen.
Ingeplant op een heuvelrug krijg je rondom een indrukwekkend
zicht op de omringende dorpen met in het vizier de kerk- en
kloostersite van Heikruis, de dorpskern van Bogaarden en de
Satcomsite en de Heide in Kester. Bij helder weer zie je zelfs de
skyline van Brussel.
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Mayken (naar de vrouw van Pieter Bruegels) staat in Herfelingen aan de Mollestraat (‘Mollekassei’) ter hoogte van de grens
tussen Heikruis en Herfelingen (aan wandelknooppunt 362 de
Mollestraat oplopen richting Herfelingen tot op de scheidingskam).

© Frank Nevens

RIVIER DE MARK
Rivier de Mark is een belangrijke bijrivier van de Dender en
heeft doorheen de jaren een tamelijk diepe en brede vallei heeft
uitgeschuurd. De Mark loopt door Herne, wat niet alleen wateroverlast met zich meebrengt in periodes van veel regenval, maar
ook enkele oude watermolens. Zo kan je in Herne drie oude
watermolens vinden langs De Mark. Namelijk; De boesmolen uit
1219, de Sint – Waltrudismolen eveneens uit 1219 en de Molen
van Nerom uit 1335.

© Herne

GOOIK
Gooik, Parel van het Pajottenland, doet er als moderne, mooie en
landelijke gemeente alles aan om zijn beste troeven uit te spelen: de
zachte recreatie met een groot aanbod aan wandel- en fietsroutes,
mountainbikeroutes, paardenroutes en huifkartochten. Het is een
paradijs voor wandelaars en fietsers en een oase van rust en stilte
op 25 km van Brussel, de hoofdstad van Europa.
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Gooik is tevens ook het “Mekka” van de volksmuziek met de jaarlijkse stage internationale volksmuziek en Muziekmozaïek, het
Impulscentrum voor Folk en Jazz. Het volksmuziekfestival “Gooikoorts” trekt jaarlijks tijdens het eerste weekend van juli een paar
duizend bezoekers uit binnen- en buitenland.

BUNKERS
In de streek van Gooik, Halle, Pepingen, Roosdaal zijn er nog
verschillende restanten van bunkers en ankerpunten van de
KW-linie, ook gekend als de ijzeren muur, terug te vinden. Deze
relicten daterend uit het begin van de Tweede Wereldoorlog
en behoren tot de lijn Ninove-Waver, een verdedigingslijn die
de hoofdstad van het neutrale België vanuit het zuiden tegen
aanvallen uit Frankrijk moest beschermen en werd vanaf eind
1939 aangelegd. De linie bestond uit 38 kleine bunkers (negen in
Waterloo, vier in Eigenbrakel, acht in Halle, acht in Kester, vijf
in Meerbeke en vier in Pamel), ingeheide spoorstaven, tetraëders, loopgraven en prikkeldraadversperringen.
De bunkers staan te midden van velden, in privétuinen, op openbaar domein of op een bedrijventerrein. De laatste jaren werden
verschillende van deze bunkers herbestemd voor vleermuizen.
Van de vleermuissoorten die leven in streken met een gematigd
of landklimaat gebruikt een belangrijk deel graag grotachtige
ruimten om in te kunnen overwinteren. Vier van de acht bunkers in het Gooikse Kester werden ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Deze kan je via een themawandeling
ontdekken.

SINT-PIETERSKERK
De Sint-Pieterskerk werd gebouwd tussen 1769 en
1773 en is een opmerkelijk voorbeeld van een classicistische plattelandskerk. Sinds december 2000 is het
gebouw beschermd als monument. De kerk was, om veiligheidsredenen, sinds 2015 voor het publiek gesloten.
De voorbije 3 jaar werd de kerk zowel vanbinnen als vanbuiten
volledig gerestaureerd en voorzien van de nieuwste technieken. In maart 2021 opende de kerk opnieuw de deuren en zal ze
vooral een culturele en toeristische invulling krijgen naast een
beperkte eredienst.
Het orgel werd in 1648 gebouwd door Nicolaas II Le Royer, organist en orgelmaker aan het Hof te Brussel, en dit voor het klooster Mont Sion te Brussel. Na de Franse omwenteling werd het
orgel te koop gesteld, waarbij het uiteindelijk dankzij Stefanus
Smets in de Leerbeekse parochiekerk belandde. Het orgel zal de
komende jaren gerestaureerd worden.

© gemeente Gooik

ROMEINSE VICUS VAN KESTER
In Kester, deelgemeente van Gooik, zijn sporen gevonden van
een Romeinse vicus (gehucht; wijk). De typische vicus heeft
smalle maar diepe huizen aan weerszijden van de weg. Men weet
uit kleinschalig onderzoek dat deze stamt uit de periode tussen
de 1ste en de 3de eeuw. Deze Romeinse vicus was gelegen langs
de belangrijke heerweg Asse-Bavay. Het tracé van de weg komt
overeen met dat van de Edingsesteenweg die in 1956 doorgetrokken werd.

© Koen De Groote

SINT-PIETERS-LEEUW
Sint-Pieters-Leeuw is de hoofdgemeente na de fusie met deelgemeenten Vlezenbeek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem
en Ruisbroek. Deze Vlaams-Brabantse, levendige gemeente telt
35.054 inwoners en heeft als het ware twee gezichten, enerzijds
de groene kant, met landbouw en natuurgebieden en anderzijds
de verstedelijkte kant rond de Bergensesteenweg. Het middelpunt
situeert zich rond de Rink, het hoogste punt van de gemeente, met
de beschermde Sint-Pieterskerk met ommuurd kerkhof.
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Sint-Pieters-Leeuw staat gekend om zijn vele streekproducten. Zo
wordt het bekende Belgische bier ‘Lindemans’ gebrouwen in de
deelgemeente Vlezenbeek en worden hier de pralines gemaakt van
Neuhaus. Andere biertjes die hier worden gemaakt: Belgoo, Lambiekfabriek, 4Pajot, Guldenhooft… En laat ons de Vlezenbeekse
aardbeien niet vergeten.

ZENDMAST SINT-PIETERS-LEEUW
De zendmast van Sint-Pieters-Leeuw is het hoogste bouwwerk
van België. Het wordt soms ook de VRT-toren van Sint-Pieters-Leeuw genoemd en is een vrijstaande betonnen toren voor
radio- en televisietransmissie. De betonnen toren is met mast
302 meter hoog en is zo maar 22 meter korter dan de Eiffeltoren.
De toren is sinds 2009 eigendom van Norkring België en werd
tussen 1991 en 1994 gebouwd voor de VRT. Hij werd opgetrokken met de bedoeling om de ontvangst van VRT-uitzendingen in
Brussel te verbeteren, toen enkele jaren eerder in 1983, de 315
meter hoge mast van het VRT/RTBF-zendstation in Waver was
geveld door een storm.

© Sint-Pieters-Leeuw

BRABANTSEBAAN
De Brabantsebaan is een landelijke weg van vier meter breed
met kasseien, die Halle met Sint-Pieters-Leeuw verbindt. De
kasseien liggen er mooi bij en worden langs de zijkant begrensd
door twee smalle betonstroken. De kasseistrook is 2200 meter
lang.

COÖRDINATEN

50°45’40.2”N 4°12’59.7”E

KM

177

SINT-PIETERSLEEUW

COÖRDINATEN

50°48’56.4”N 4°12’46.1”E

KM

177

VLEZENBEEK

COÖRDINATEN

50°48’50.0”N 4°15’29.9”E

BROUWERIJ LINDEMANS
De familie Lindemans brouwt sinds 1822 het gelijknamige Lambiekbier in Sint-Pieters-Leeuw. Vandaag werken er zo een 50
personen die allen samen zorgen voor het traditionele streekbier.
Het brouwen begon in de winterperiode om de boeren aan het
werk te zetten, maar naarmate de tijd verstreek en het succes
toenam, werd de brouwerij verder uitgebouwd. Zo begon het
zes generaties geleden, als eerste landbouwers-brouwers. Sinds
de jaren vijftig kunnen ze zichzelf met trots voltijdse brouwers
noemen. Door innovatie doorheen de jaren zijn er verschillende
Lambiekbieren en fruitbieren bijgekomen. Intussen zijn er zelfs
twee gins bijgekomen in het assortiment.

NEUHAUS CHOCOLADE
De hoofdzetel van deze wereldwijd bekende Belgische pralineproducent bevindt zich in de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek. De Zwitser van Italiaanse afkomst Jean Neuhaus vestigde
zich als apotheker in Brussel. Hij bedekte zijn medicijnen met
een fijn laagje chocolade, de voorloper van de praline. In 1912
vulde zijn kleinzoon deze chocolade met heerlijke vulling in
plaats van medicijnen, de Belgische praline was geboren!

© Lindemans

LENNIK
Lennik is de plek bij uitstek om de ideale mix van cultuur en
natuur te beleven. Ontdek het prachtig glooiende landschap
via het wandel- en fietsknooppuntennetwerk en laat je verrassen door de pittoreske dorpskernen, idyllische hoeven, het
weidse landschap, holle wegen… Te midden van al dit groen, in
een uitgestrekt park met indrukwekkende dreven en een unieke
museumtuin, vind je het Kasteel van Gaasbeek. Deze middeleeuwse droomburcht prikkelt al je zintuigen met haar verras-
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sende tentoonstellingen in steeds wisselende decors en thema’s.
In Lennik kan je ook terecht voor een straffe eet- en drinkcultuur.
Zo biedt Huis Vossen al sinds 1860 heerlijke authentieke wijn &
jenever. Proef zeker eens de pittige frisse perenjenever en vergeet
zeker niet op zaterdag een bezoek te brengen aan de boerenmarkt
op het gezellige dorpsplein te Gaasbeek, waar landbouwers uit de
omgeving hun eigen producten rechtstreeks aan de consument
verkopen.

ROSWEG
Opnieuw een kasseistrook van 4 meter breed en 2200 meter lang
die er kaarsrecht bij ligt. Aan beide kanten is er een betonnen
randje waar enkele renners de kasseien kunnen ontvluchten.
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STANDBEELD PRINS, TROTS VAN BRABANT
Het 4 meter hoge standbeeld Prins van het Brabantse trekpaard
staat symbool voor de landbouwtraditie in het Pajottenland. Het
krachtige, bronzen beeld is een realisatie van kunstenaar Koenraad Tinel.

© Toerisme Vlaams-Brabant

KASTEEL VAN GAASBEEK
De voorloper van het huidige kasteel werd gebouwd in de dertiende eeuw als onderdeel van de verdedigingsgordel rond Brussel. In de daaropvolgende eeuwen werd het kasteel meermaals
verwoest en heropgebouwd. Ook zijn functie evolueerde van
strategische burcht tot zomerresidentie en buitenverblijf. Het
werd achtereenvolgens bewoond door verschillende adellijke
families.
Markiezin Arconati Visconti, de laatste eigenares, nam het initiatief voor een grondige verbouwing. Zij richtte het kasteel in
als museum voor haar enorme kunstcollectie en creëerde zo een
heuse tijdmachine, waarin zij het verleden kon herbeleven. De
voorgevel moest zo ‘oud’ mogelijk lijken en het karakter van de
middeleeuwse burcht versterken: er werden torentjes, schietgaten en kantelen toegevoegd. Voor de binnenkant van het kasteel
werd een heel andere stijl gekozen: de neorenaissancestijl, naar
de favoriete periode van de markiezin.
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De markiezin schonk het kasteel in 1921 aan de Belgische staat.
Drie jaar later werd het als museum geopend. Het kasteel is
momenteel gesloten door belangrijke restauratiewerken. Opening voorzien in 2023. Het omliggende parkdomein en de Museumtuin blijven wel open en toegankelijk tijdens de werken.

© Lander Loeckx

PARK VAN GAASBEEK
Indrukwekkende dreven en kleine wandelpaden wisselen elkaar
af in dit 42 ha grote 17e-eeuwse park. Hier ontdek je enkele historische gebouwen zoals de Sint-Gertrudiskapel, het barokpaviljoen en de triomfboog. In het park zijn drie grote vijvers
waarop je ook kan vissen.

© Lander Loeckx
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MUSEUMTUIN
De tuin is 2 hectaren groot en werd ontworpen als een laat-19deeeuwse kasteeltuin met een unieke collectie oude en zeldzame
fruitbomen, groenten en sierplanten. Een echt openluchtmuseum waarin je ook oude teelt- en bewaartechnieken kan bekijken. Dé blikvanger van de Museumtuin is de unieke collectie
fruitbomen in leivorm.

© Museumtuin Gaasbeek

DILBEEK
Dilbeek wordt ook wel de poort van het Pajottenland genoemd.
De inwoners van Dilbeek worden dan weer ‘Konijnenfretters’
genoemd door een bezoekje van Keizer Karel aan de gemeente. De
Keizer wou onverwacht Dilbeek bezoeken en dus werd alles snel in
gereedheid gebracht behalve de maaltijd, die waren ze vergeten.
Op het menu verscheen varken aan ’t spit, maar in werkelijkheid

kreeg de Keizer konijn voorgeschoteld die door de plaatselijke
stroper was gevangen. De keizer leek niets in de mot te hebben tot
zijn hofmeester het bedrog ontdekte. De waard moest bekennen en
vreesde al voor zijn leven, maar de keizer was mild en gebood iedereen de waard en zijn dorpsgenoten voortaan ‘Konijnenfretters’ te
noemen.

RENNERS UIT DE STREEK
REMCO EVENEPOEL, ook wel de kannibaal van Schepdaal genoemd. Tijdens de Brussels Cycling Classic passeren de renners langs het ouderlijk
huis van Remco en zijn supporterslokaal, waar hij sinds kort ook een eigen monument heeft staan. Vorig jaar schreef Evenepoel de Brussels
Cycling Classic op zijn naam.
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WOLFSPUTTEN
De Wolfsputten is een natuurgebied en natuurreservaat in Dilbeek en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het gebied is zo’n 90 hectaren groot en biedt een rijke variatie
aan biotopen. Door de kalktuf (neerslag van kalksteen) vindt
men er onder andere ook de beschermde wijngaardslak, de kristalslak en de drietanddwergslak.

© Dilbeek

HEILIGEKRUISWEGSTRAAT
Deze helling van 700 meter draaien we halverwege op waardoor
we de lastige stijgingspercentages achter ons houden. Steiler
dan 5% wordt deze klim niet. Tijdens het opdraaien passeren de
renners het supporterscafé van Remco Evenepoel.
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SUPPORTERSCAFÉ REMCO EVENEPOEL:
DE RUSTBERG
Het supporterscafé van Remco Evenepoel is gelegen langs de
helling van de Heiligekruiswegstraat in de renner zijn thuisgemeente Schepdaal. Op de parking van het supporterscafé kan
je sinds kort een monument terugvinden voor Evenepoel. Het
kunstwerk heet ‘PalmaRemco’ en is van de hand van kunstenaar
Massi en lasser David Adams. Op het kunstwerk zijn plaatjes
gelast met daarop het palmares van Remco. Ook het ouderlijk
huis van Remco Evenepoel ligt hier trouwens vlakbij en wordt
door het peloton van de Brussels Cycling Classic gepasseerd.

© Café in de Rustberg
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NATIONALE BASILIEK VAN HET HEILIG HART
De Basiliek van Koekelberg is een kerk op de grens van Koekelberg en Ganshoren en werd gebouwd tussen 1905 en 1970. Men
spreekt van de Basiliek van Koekelberg maar ze staat feitelijk
voor de helft in Ganshoren, de gemeentegrens loopt dwars door
het kerkgebouw. De uiteindelijke versie werd ontworpen door
de Gentse architect Albert Van Huffel. De enorme basiliek is de
grootste kerk van België en werd gebouwd in art-decostijl. Het
Belgische monument wordt gebruikt voor grote vieringen.
Leuk weetje: tijdens de aanleg van de Leopold II-tunnel moest
door het verzet van de toenmalige kerkfabriek de aanleg aangepast worden. De tunnel mocht niet rechtdoor de onderste kelders van het gebouw gaan en maakt nu dus twee lussen rondom
de kelders.

©Jean-Paul Remy

ELISABETHPARK
Het Elisabethpark werd aangelegd in 1891 in het kader van
grote verstedelijkingswerken van Leopold II. Deze historische
site bestaat uit een centrale laan met aan beide zijden grasperken met kronkelende paden en boomgroepen. Het park heeft
ook recreatieve en sociale functies met een speeltuin, een
sportveld, een oude muziekkiosk, een paviljoen en zitbanken.
Rododendrons en lindebomen versieren de kooromgang aan
de achterkant van de site. 25 bomen kregen een plaatsje op de
inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

© Jean-Paul Remy

KONINKLIJK PALEIS VAN LAKEN
Het Koninklijke Paleis van Laken werd in 1782 ontworpen door
de Franse architect Charles de Wailly. De Oostenrijkse Aartshertogen en Gouverneurs – generaal van de Nederlanden, Maria
– Christina van Oostenrijk en Albrecht van Saksen – Teschen
gaven de opdracht voor het ontwerp om zo het vervallen Kasteel
van Tervuren te vervangen. In 1803 redde Napoleon Bonaparte
het kasteel van de slopershamer door het aan te kopen en er
een residentie van te maken. Enkele waardevolle meubels en
wandtapijten uit Frans bezit bleven ook na de val van het Keizerrijk aanwezig in Laken. Zo kan je in de audiëntiesalons op het
gelijksvloer nog steeds wandtapijten uit die tijd terugvinden.
Vandaag is het Koninklijk Paleis van Laken officieel de zomerresidentie van Koning Filip. In de praktijk zien we dat alle Belgische koningen er hun vaste woonplaats van hebben gemaakt.
Ook de huidige Koning heeft er zijn vaste woning van gemaakt.
Hij woont er sinds 1999 met zijn gezin.

© Visit Brussels - Jean-Paul Remy
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VICTOR BOIN STADION
Dit kleine atletiekstadion is gebouwd tussen 1944 en 1953, met
centraal een modernistisch clubhuis dat in het kader van Expo
58 werd gebouwd. Het complex wordt gebruikt als trainings-en
opwarmingsruimte voor de wedstrijden die in het aanpalende
Koning Boudewijnstadion plaatsvinden. Zijn naam heeft het
stadion te danken aan Victor Boin (1886-1974), als eerbetoon
aan de man die olympisch atleet was én voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité. Hij was niet alleen zwemmer, maar
ook waterpolospeler en schermer. Victor Boin nam driemaal
deel aan de Olympische Spelen.
Het Victor Boin Stadion maakt samen met onder andere het
Koning Boudewijnstadion deel uit van een groter sportcomplex
dat ook wel het Heizelcomplex genoemd wordt. Er ligt ook nog
een tweede voetbalveld met tribunes, de Kleine Heizel en nog
drie velden waarvan een van kunstgras. Ook is er een sporthal
voor mindervaliden.

© Tripopola

KONING BOUDEWIJN STADION
Dit multifunctionele sportstadion op de Heizel is het grootste
stadion van België met maar liefst 50.093 zitplaatsen. Elk jaar
vindt er de Memorial Van Damme plaats. Daarnaast worden er
ook tal van concerten gegeven door wereldberoemde artiesten
zoals Coldplay, Madonna, U2, Metallica, Céline Dion,… Het stadion werd destijds gebouwd als het Jubelstadion. Na de Tweede
Wereldoorlog werd de naam gewijzigd naar het Heizelstadion.
Op 29 mei 1985 vond er in het stadion één van de grootste rampen in de voetbalgeschiedenis plaats. Er braken rellen uit voor
de finale van de Europacup 1 van het seizoen 1984-1985 tussen
het Engelse Liverpool en Italiaanse Juventus. Liverpoolsupporters bestormden het neutrale vak dat met supporters van
Juventus was gevuld. Daarbij kwamen 39 mensen om het leven
en raakten er bijna 400 mensen gewond.
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In september 1994, werd het stadion grondig onder handen
genomen en op 23 augustus 1995 (precies 65 jaar na de opening
van het Jubelstadion) werd het plechtig geopend in aanwezigheid van de Koninklijke Familie. Sinds die dag heet het stadion
voortaan “Koning Boudewijnstadion”. Het Stadion zoals we
het vandaag kennen, werd na een tweede renovatie voltooid en
plechtig geopend op 28 augustus 1998.

© Simon Schmitt

ATOMIUM
Het Atomium is hét internationalesymbool van Brussel en van
België. Met meer dan 600.000 bezoekers per jaar is het de meest
bezochte toeristische trekpleister van de Europese hoofdstad.
Het is gebouwd in het kader van de Brusselse Wereldtentoonstelling in 1958, de zogenaamde Expo 58. Het Atomium is een
stalen constructie die bestaat uit negen bollen met elk een diameter van 18 meter. De bollen vormen samen één elementaire
cel zuiver ijzer voor, maar dan 165 miljard maal vergroot. Ijzer
was in de jaren 50 namelijk sterk in ontwikkeling.
Het gebouw werd ontworpen door ingenieur André Waterkeyn.
Het plan was eigenlijk niet om het Atomium langer dan 6 maanden te laten staan. Maar het gebouw werd zodanig populair, dat
er besloten werd om het toch maar te laten staan. Daar was het
uiteraard niet op voorzien en zo werd het Atomium tijdens een
grondige renovatie in 2004-2006 bekleed met roestvast staal.
Vijf van de negen bollen zijn toegankelijk voor het publiek.

© Simon Schmitt
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OSSEGEMPARK
Het Ossegempark ligt in Laken aan de voet van het Atomium en
is ontworpen door Jules Buyssens in 1932 met perken in Engelse
stijl. Het park werd ontworpen naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van 1935 op de plaats van een oude steengroeve.
Sinds 1975 is het park beschermd.
Naast de rust en de kalmte die je in het park kan vinden, vind je
er ook een openluchttheater met terrassen in grind, waar concerten worden gegeven.

© Visit Brussels - Jean-Paul Remy

KONINKLIJK DOMEIN VAN LAKEN
Het Koninklijk domein van Laken is een domein dat in beheer
is van de Koninklijke Schenking. Het Domein is 186 hectare
groot en bestaat uit 3 afzonderlijke private parken. Het Park van
Laken ligt midden in het Koninklijke domein. Daarnaast kan je
er ook het Kasteel van Laken terugvinden, de Koninklijke Serres van Laken, het Kasteel van Stuyvenberg, het Kasteel van het
Belvédère, het Kasteel Hertoginnedal, Villa Schonenberg en de
Hoeve.
© Olivier Polet

KM

203,9

BRUSSEL

KONINKLIJKE SERRES VAN LAKEN
Na zijn bezoek aan Crystal Palace in Londen wou Koning Leopold II ook een gelijkaardig gebouw in zijn kasteeltuin. Hij wou
zijn liefde voor planten combineren met ruimtes voor feesten,
eetzalen en theatervoorstellingen. Daarom werd in 1873 de
Koninklijke serres van Laken ontworpen door Alphonse Bala.
Het was geen gemakkelijke opgave, er gingen veel gesprekken,
brieven, schetsen, voorstudies en ontwerpen aan vooraf. De
grote inspiratie bron van het gebouw was de nieuwe Belgische
architectuur. Samen met de Art Nouveau werden zij over de hele
wereld bekend.
Elk jaar in de lente worden de serres gedurende 20 dagen opengesteld voor het publiek. Deze traditie werd in het leven geroepen door Leopold II en werd door al zijn opvolgers voortgezet.
De huidige plantencollectie die je vandaag in de serres kan vinden heeft een uitzonderlijke waarde. Zo kan je er, buiten de vele
zeldzame en waardevolle planten die er staan, nog een aantal
planten terugvinden die door Koning Leopold II werden aangebracht.
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Het serrecomplex bestaat uit 36 paviljoenen uit glas en groen
geverfd ijzer, waaronder de Wintertuin, Eetzaalserre, Theaterserre, Spiegelserre…

© Visit Brussels

HOUBA DE STROOPERLAAN
De naam van deze laan komt van die van een voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Laken, Louis Houba (1852-1916)
echtgenoot van Adèle Clémence de Strooper (1855-1927). In de
laan kan je de stripmuur van De Marsupilami terugvinden, het
bekende figuurtje van tekenaar Franquin dat werd ingehuldigd
op 8 mei 2013. Franquin zou voor de kreet van de Marsupilami
(houba houba), inspiratie hebben opgedaan bij de naam van
deze laan.
© Digitalclickx

DE GESCHIEDENIS VAN
DE BRUSSELS CYCLING CLASSIC
¾ 1893, in dat jaartal werd de eerste editie van de Brussels Cycling
Classic gereden. De wedstrijd startte toen nog in Parijs en werd
Parijs-Brussel genoemd. De renners moesten toen over een
afstand van bijna 400 kilometer koersen.
¾ 2013, het jaar dat Parijs-Brussel een grondige aanpassing
onderging. Het kreeg de naamsverandering Brussels Cycling
Classic en wordt sindsdien volledig gereden op Belgisch grondgebied.
¾ 49 keer al ging er in de afgelopen 101 edities een Belg met de
bloemen naar huis. Daaronder zitten enkele mooie namen
zoals Eddy Merckx, Franck Vandenbroucke en Tom Boonen.

¾ 5 maal, zoveel keer ging de zege in Brussel naar Robbie
McEwen. De Australiër won in 2002 en nadien 4 opeenvolgende keren in 2005, 2006, 2007 en 2008.
¾ 11 kilometer, dat was de afstand dat de grote favoriet Remco
Evenepoel solo afwerkte in de laatste editie van 2021. Als
thuisrijder kent hij de streek als z’n broekzak en die troefkaart
speelde hij al uit op meer dan 80 km van de streep. Een elitegroep dook de finale in, maar Evenepoel zette dus de kers op de
taart met nog 11 km te gaan. Hij haalde het voor Aimé De Gendt
en Tosh Van der Sande.

ERELIJST
Jaartal /Année

1e

2e

1937

A. BECKAERT (BEL)

F. BONDUEL (BEL)

3e
J. LOWIE (BEL)

1938

M. KINT (BEL)

R. MAES (BEL)

L. LOUYET (BEL)

1939

F. BONDUEL (BEL)

A. HENDRICKX (BEL)

L. STORME (BEL)

1946

A. SCHOTTE (BEL)

S. GRYSOLLE (BEL)

A. DE CLERCK (BEL)

1947

E. STERCKX (BEL)

M. DESIMPELAERE (BEL)

A. DEVREESE(FRA)

1948

L. POELS (BEL)

A. SERCU (BEL)

J. BOGAERTS (BEL)

1949

M. DIOT (FRA)

E. THOMA (BEL)

J. MOUJICA (FRA)

1950

R. VANSTEENBERGEN (BEL)

G. LAPÉBIE (FRA)

C. DE BAERE (BEL)

1951

J. GUEGEN (FRA)

B. GAUTHIER (FRA)

J. BALDASSARI (FRA)

1952

A. SCHOTT (BEL)

M. DUSSAULT (FRA)

R. DECORTE (BEL)

1953

L. PETRUCCI (ITA)

A. SCHOTTE (BEL)

L. ANTHONIS (BEL)

1954

M. HENDRICKX (BEL)

G. DERYCKE (BEL)

F. KUBLER (SUI)

1955

M. HENDRICKX (BEL)

G. SCODELLER (FRA)

G. DERYCKE (BEL)

1956

R. VAN LOOY (BEL)

B. GAUTHIER (FRA)

R. VAN STEENBERGEN (BEL)

1957

L. VAN DAELE (BEL)

R. IMPANIS (BEL)

J. ADRIAENSENS (BEL)

1958

R. VAN LOOY (BEL)

P. CERAMI (BEL)

A. DESMET (BEL)

1959

F. SCHOUBBEN (BEL)

W. VANNITSEN (BEL)

M. POBLET (ESP)

1960

P. EVERAERT (FRA)

A. DARRIGADE (FRA)

J. GRACZYK (FRA)

1961

P. CERAMI (BEL)

G. DESMET (BEL)

F. SCHOUBBEN (BEL)

1962

J. WOUTERS (BEL)

N. FORÉ (BEL)

M. VAN GENEUGDEN

1963

J. STABLINSKI (FRA)

T. SIMPSON (GBR)

P. POST (NED)

1964

G. VANCONINGSLO (BEL)

R. VAN LOOY (BEL)

B. BEHEYT (BEL)

1965

E. SELS (BEL)

R. VERHEYDEN (BEL)

W. BOCKLANT (BEL)

1966

F. GIMONDI (ITA)

W. PLANCKAERT (BEL)

R. VAN LOOY (BEL)

1973

E. MERCKX (BEL)

F. VERBEECK (BEL)

R. VAN LINDEN (BEL)

1974

M. DEMEYER (BEL)

R. DE VLAEMINCK (BEL)

R. ROGIERS (BEL)

1975

F. MAERTENS (BEL)

E. MERCKX (BEL)

A. DIERICKX (BEL)

1976

F. GIMONDI (ITA)

H. KUIPER (NED)

A. HOUBRECHTS (BEL)

1977

L. PEETERS (BEL)

M. DEMEYER (BEL)

B. HINAULT (FRA)

1978

J. RAAS (NED)

G. KNETEMANN (NED)

J.-L. VANDENBROUCKE (BEL)

1979

L. PEETERS (BEL)

A. DIERICKX (BEL)

M. HAVIK (NED)

1980

P. GAVAZZI (ITA)

M. DEMEYER (BEL)

J.-P. VANDENBRANDE (BEL)

1981

R. DE VLAEMINCK (BEL)

J. RAAS (NED)

J. BOGAERT (BEL)

1982

J. HANEGRAAF (NED)

P. JULES (FRA)

R. PEVENAGE (BEL)

1983

T. PRIMM (SWE)

D. ROSSEL (BEL)

R. HOFEDITZ (GER)

1984

E. VANDERAERDEN (BEL)

C. MOTTET (FRA)

E. VAN LANCKER (BEL)

1985

A. VAN DER POEL (NED)

J.-P. VANDENBRANDE (BEL)

P. GAVAZZI (ITA)

1986

G. BONTEMPI (ITA)

J. CAPIOT (BEL)

E. VANDERAERDEN (BEL)

1987

W. ARRAS (BEL)

J. LIECKENS (BEL)

E. VANDERAERDEN (BEL)

1988

R. GÖLZ (GER)

L. FIGNON (FRA)

M. LAMEIRE (BEL)

1989

J. NIJDAM (NED)

C. BOMANS (BEL)

M. WÜST (GER)

1990

F. BALLERINI (ITA)

M. DERNIES (BEL)

D. NESKENS (NED)

1991

B. HOLM (DEN)

O. LUDWIG (GER)

J. MUSEEUW (BEL)

1992

R. SORENSEN (DEN)

F. MAASEN (NED)

PH. ANDERSON (AUS)

1993

F. MOREAU (FRA)

J. NIJDAM (NED)

J. MUSEEUW (BEL)

1994

R. SORENSEN (DEN)

F. BALLERINI (ITA)

S. YATES (GBR)

1995

F. VANDENBROUCKE (BEL)

F. CORVERS (BEL)

R. SORENSEN (DEN)

1996

A. TAFI (ITA)

J. MUSEEUW (BEL)

M. BARTOLI (ITA)

1997

A. BERTOLINI (ITA)

A. TCHMIL (UKR)

A. TAFI (ITA)

1998

S. ZANINI (ITA)

M. CELESTINO (ITA)

M. BARTOLI (ITA)

1999

R. VAINSTEINS (LAT)

B. ZBERG (SUI)

F. BALDATO (ITA)

2000

M. VAN HEESWIJK (NED)

F. HOJ (DEN)

L. CAPELLE (BEL)

2001

E. MAGNIEN (FRA)

N. EECKHOUT (BEL)

R. VAINSTEINS (LAT)

2002

R. MCEWEN (AUS)

O. POLLACK (GER)

J. KOERTS (NED)

2003

K. KIRCHEN (LUX)

L. BODROGI (HUN)

M. HARY (FRA)

2004

N. NUYENS (BEL)

P. GILBERT (BEL)

A. JOHANSEN (DEN)

2005

R. MCEWEN (AUS)

S. VAN DIJCK (NED)

J-P. NAZON (FRA)

2006

R. MCEWEN (AUS)

T. BOONEN (BEL)

S. DE JONGH (NED)

2007

R. MCEWEN (AUS)

J. HUNT (GBR)

H. MACHADO PEREZ (VEN)

2008

R. MCEWEN (AUS)

G. STEEGMANS (BEL)

L. PAOLINI (ITA)

2009

M. GOSS (AUS)

A.DAVIS (AUS)

K. GODDAERT (BEL)

2010

F. VENTOSO (ESP)

R. FEILLU (FRA)

S. VAN DIJK (NED)

2011

D. GALIMZYANOV (RUS)

Y. HUTAROVICH (BY)

A. RAVARD (FRA)

2012

T. BOONEN (BEL)

M. RENSHAW (AUS)

O. FREIRE (ESP)

2013

A. GREIPEL (GER)

J. DEGENKOLB (GER)

N BOUHANNI (FRA)

2014

A. GREIPEL (GER)

E. VIVIANI (ITA)

A. DEMARE (FRA)

2015

D. GROENEWEGEN (NED)

R. JANS (BEL)

T. BOONEN (BEL)

2016

T. BOONEN (BEL)

A. DÉMARE (FRA)

N. BOUHANI (FRA)

2017

A. DÉMARE (FRA)

M. KUMP (SLO)

A. GREIPEL (GER)

2018

P. ACKERMANN (GER)

J. STUYVEN (BEL)

TH. BOUDAT (FRA)

2019

C. EWAN (AUS)

P. ACKERMANN (GER)

J. PHILIPSEN (BEL)

2020

T. MERLIER (BEL)

D. BALLERINI (ITA)

N. BOUHANNI (FRA)

2021

R. EVENEPOEL (BEL)

A. DE GENDT (BEL)

T. VAN DER SANDE (BEL)

PARTNERS

TOPPARTNER

HOOFDPARTNERS

OVERHEDEN

MEDIAPARTNERS

TV PARTNER

SERVICE PARTNERS

AUTOPARTNER

