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Op ontdekkingstocht door 
uw gemeente
EEN UITGEBREID PROGRAMMA!

De beroepen uit vroegere tijden
Kom de bewerking van ijzer en hout in Sint-Lambrechts-
Woluwe ontdekken en maak hierbij kennis met gepas-
sioneerde en bekwame ambachtslieden. In de ruimte 
“Splendeur du Fer – De Pracht van het IJzer” krijgt u 
uitleg over de bewerking van metaal en de restaura-
tie van het klein erfgoed in de gemeente. “Splendeur 
du bois - De Pracht van het Hout” geeft u de kans om 
u vertrouwd te maken met dit edel materiaal dankzij 
kleine demonstraties rond het dagelijks werk van de 
ambachtslieden, een echt feest om naar te kijken! Maar 
dat is nog niet alles! Tijdens deze ontdekkingsreis zal 
u ook ondergedompeld worden in het rurale verleden 
van de gemeente, via de evocatie van de oude beroepen 
van onze voorouders.
➤	Vrijdag 26 april om 16u30  

Afspraak: Neerveldstraat 51 
Duur: 1u30

Een duik in het Woluwe van 1900
Wanneer we aan de jaren 1900 denken, dan is de 
bouwstijl waarmee we dat tijdperk allereerst as-
sociëren de Art Nouveau, maar dat is niet de enige 
stroming uit die periode, integendeel! Tijdens deze 
wandeling ontdekt u de vele architecturale facetten 
uit die tijd in de wijken Sint-Hendrik en Linthout.
➤	Zondag 19 mei om 14u  

Afspraak: Prekelindenstraat 100 
Duur 1u30

Sport in Woluwe
Vóór de start van de Ronde van Frankrijk in de maand 
juli in Brussel, nodigt de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe u uit op een begeleide fietstocht om u de ge-
schiedenis van deze prachtige gemeente op een spor-
tieve manier te laten ontdekken. Gezeten op uw fiets, 
komt u onder andere meer te weten over de voorma-
lige wielerbaan, de fietswedstrijden, White Star of 
het Fallonstadion. 
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➤	Zondag 23 juni om 14u 
Afspraak vóór het Villo!-station, op het 
kruispunt van de Georges Henrilaan en de Brand 
Whitlocklaan 
Duur: 1u30 
OPGELET: Vergeet uw fiets niet!

De Grootveldwijk
De Grootveldwijk is een echte tuinstad bestaan-
de uit 106 woningen. De architect F. Vandermaelen 
ontwierp deze wijk op verzoek van de maatschappij 
voor sociale huisvesting de Moderne Woning. Kom 
deze minder bekende wijk ontdekken, waar zich on-
der meer een gashouder bevond.
➤	Zaterdag 13 juli om 14u  

Afspraak: Konkelstraat 146 
Duur: 1u30

Volg het tracé van tramlijn 8
Sinds September 2018 heeft de Woluwelaan een fa-
celift ondergaan! Oorzaak: de nieuwe tramlijn 8. 
Deze rondleiding maakt gebruik van deze nieu-
we verbinding om u het erfgoed eromheen te laten 
ontdekken. Een zeer gevarieerd programma: het 
Wolubilis-complex, het Maloukasteel (buitenkant), 
het Bronnenpark, het Elyx- project en vele andere in-
teressante locaties wachten op uw bezoek!
➤	Zaterdag 24 augustus om 14u  

Afspraak aan de halte van de tram 8 (Roodebeek - 
richting Louiza) 
Duur: 1u30 
OPGELET:  
Vergeet uw MIVB-vervoerbewijs niet!

De oude begraafplaats van Sint-
Lambrechts-Woluwe
De begraafplaats vormt een open geschiedenisboek. 
Kom meer te weten over de persoonlijkheden die er 
rusten, en over hun laatste rustplaats. Uw gids zal 
u ook de codes van de funeraire kunst meegeven, 
alsmede nadere informatie over het beheer van deze 
vredige plek.
➤	Zondag 3 november 16u  

Afspraak vóór het hek van de voormalige 
begraafplaats, Laatste Rustlaan 
Duur: 1u30

DE RONDLEIDINGEN 
WORDEN STEEDS BEGELEID 
DOOR PROFESSIONALS EN 

GEBEUREN TE VOET, OF PER 
FIETS IN HET GEVAL VAN DE 

RONDLEIDING OP 23 JUNI. ZE 
ZIJN GRATIS, MAAR VOORAF 
INSCHRIJVEN BIJ ARKADIA 

IS VERPLICHT:  
02.319.45.60 

info@arkadia.be

GELIEVE ARKADIA OOK 
VOORAF TE VERWITTIGEN 

INDIEN U IN DE 
ONMOGELIJKHEID VERKEERT 
OM DEEL TE NEMEN AAN DE 
RONDLEIDING WAARVOOR U 

INGESCHREVEN BENT. OP DIE 
MANIER BIEDT U ANDEREN 

DE MOGELIJKHEID OM ZICH IN 
TE SCHRIJVEN. DANK U VOOR 

UW BEGRIP.

➤	Dienst Duurzame Ontwikkeling, Planning en 
perspectieven 
02.761.27.78 
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be 
www.woluwe1200.be 
www.arkadia.be
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