
Rondleidingen
OP ONTDEKKING IN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

In de voetsporen van Jules Brouillard  

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van 
Wapenstilstand, gaf de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe in 2018 het stripalbum "En attendant papa" 
van Stéphane Goblet uit. Onze gids neemt u mee in de 
voetsporen van het hoofdpersonage Jules Brouillard. 
De wandeling leidt onder meer langs het Koninklijk 
Instituut voor Doven, Stommen en Blinden, de 
Vervloesemschool en het oude gemeentehuis.
ZONDAG 12 JULI OM 14U
Afspraak voor het Koninklijk Instituut voor Doven, 
Stommen en Blinden, Georges Henrilaan 278
Einde het lage deel van de Vanderveldelaan (kruis-
punt met de Woluwelaan)
Duur: 1,5 uur

Het dragen van een masker is verplicht, gelieve 
uw eigen masker mee te brengen

De Andromeda- en de Steenbokwijk

In deze wijken, gelegen tussen de Roodebeeksesteen-
weg, de E40 en de Tweehuizenweg, staan verschil-
lende sociale woongebouwen. We wandelen door 
de sites Andromeda, Steenbok, Plejaden en Dolfijn. 
Vanaf de jaren 50 werd de aanleg van bepaalde 
groene ruimten, plantsoenen, voetgangerszones 
en rustzones toevertrouwd aan de beroemde land-
schapsarchitect René Pechère.
NIEUWE DATUM: 22 AUGUSTUS OM 14U
Afspraak voor de Heilige-Familiekerk
Heilige-Familieplein
Duur: 1,5 uur

Het dragen van een masker is verplicht, gelieve 
uw eigen masker mee te brengen

Fietstocht

Rij samen met onze gids tussen stad en platteland 
en maak kennis met de kleine en grote geschiede-
nis van de Middeleeuwen tot vandaag. Tijdens deze 
fietstocht - bijna uitsluitend over de gemeentelijke en 
gewestelijke fietsroutes - ontdekt u ook de must-see's 
van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
OPGELET: vergeet uw fiets niet!
ZONDAG 13 SEPTEMBER OM 14 UUR OM 14U
Afspraak aan de rotonde Montgomery, Tervurenlaan 
aan het nr. 189
Einde in de buurt van het Slot, Woluwelaan
Duur: 1,5 uur

Het dragen van een masker is verplicht, gelieve 
uw eigen masker mee te brengen



De UCL-campus, geschiedenis en architectuur

De Mémé is een emblematisch gebouw op de campus 
dat dateert van 1969-70. De toenmalige studenten 
geneeskunde kozen zelf hun architect, Lucien Kroll, 
en in elke etappe van de realisatie werd het project 
besproken, rekening houdend met de noden van het 
toekomstige gebouw.
Staan eveneens op het programma: het oecumenisch 
centrum en het gemeentehuis, eveneens van de hand 
van Lucien Kroll, evenals de auditoria van de facul-
teit geneeskunde die werden gerealiseerd door Henri  
Montois.
NIEUWE DATUM: 3 OKTOBER OM 14U
Afspraak boven het metrostation Alma, voor café "Ad 
Hoc"
Duur: 1,5 uur

Het dragen van een masker is verplicht, gelieve 
uw eigen masker mee te brengen

Sint-Lambrechts-Woluwe ondergronds

Ga mee op ontdekking langs de vele kunstwerken 
in de metro en maak kennis met een ondergronds 
museum met allerhande kunstwerken en materialen 
waaraan elk metrostation zijn eigenheid ontleent.
Deze rondleiding belicht de realisaties van ver-
schillende kunstenaars zoals Monica Droste, Guy 
Rombouts, Luc Peire en Serge Vandercam. Orgelpunt 
is een bezoek aan de weinig bekende ondergrondse 
kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Woluwedal. 
OPGELET: vergeet uw vervoersbewijs van de MIVB niet!
ZONDAG 18 OKTOBER OM 14 UUR

Afspraak op het Joséphine-Charlotteplein, metro-in-
gang aan de kant van de de Broquevillelaan
Einde: kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Woluwedal in 
het Woluwe Shopping Center
Duur: 1,5 uur

Het dragen van een masker is verplicht, gelieve 
uw eigen masker mee te brengen

Het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-
Woluwe en het symbolisme

Het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
tussen 1937 en 1939 gebouwd door architect Joseph 
Diongre, doet denken aan een bekend Brussels 
gebouw namelijk het voormalige Nationaal Instituut 
voor de Radio-Omroep op het Flageyplein. Tijdens 
dit bezoek combineren we geschiedenis en artistiek 
erfgoed: behalve met het gebouw in al zijn aspecten, 
zal de gids u ook doen kennismaken met de sym-
bolistische kunstwerken in dit ronduit modernisti-
sche gemeentehuis. ❙
NIEUWE DATUM: 8 NOVEMBER OM 14U
Afspraak voor de hoofdingang van het gemeentehuis 
Paul Hymanslaan 2
Duur: 1,5 uur
Durée : 1h30

Het dragen van een masker is verplicht, gelieve 
uw eigen masker mee te brengen

Rondleidingen onder begeleiding van professionele 
gidsen, te voet of met de fiets (13 september). Ze 
zijn gratis maar inschrijven bij Arkadia is verplicht, 
uitsluitend per e-mail: info@arkadia.be
Mocht u toch niet kunnen deelnemen aan een 
rondleiding waarvoor u hebt ingeschreven, gelieve dan 
Arkadia te verwittigen. Zo komen er plaatsen vrij voor 
andere geïnteresseerden. 

➤	Dienst Duurzame Ontwikkeling, Planning en 
Perspectieven – afdeling promotie van het erfgoed 
02.761.27.78 
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be 
www.woluwe1200.be 
www.arkadia.be


