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Ontdek onze prachtige gemeente tijdens een van 
onze rondleidingen
Na het succes van de vorige edities bieden de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en de vzw 
Arkadia in 2022 een nieuwe reeks van 5 thematische rondleidingen aan, met de nadruk op de 
ontdekking van de geschiedenis en het erfgoed van de gemeente.

Zondag 15 mei 2022, om 14.00 uur 
KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Het Koninklij k Instituut Woluwe werd in 1835 door de 
Broeders van Liefde opgericht. Het was eerst in Brussel, 
vervolgens in Schaarbeek en is sinds 1878 in Sint-
Lambrechts-Woluwe gevestigd. Het imposante gebouw 
is langs de Georges Henrilaan gelegen en opent uitzon-
derlij k zij n deuren. Ontdek zij n indrukwekkende archi-
tectuur en duik in de geschiedenis van deze instelling en 
haar bewoners.
Waar? Georges Henrilaan 278, 1200 Brussel 
Duur van de rondleiding? 1.30 uur

Zondag 10 juli 2022, om 14.00 uur
KAPEL VAN LENNEKE MARE
Kent u de legende van Lenneke Mare, die haar 
naam gaf aan de kapel in Brabants gotische stij l te 
Sint-Lambrechts-Woluwe? Ontdek dit voormalig 
bedevaartsoord en deze tij dloze plek van alle kanten. 
Geschiedenis, bouwstij l en landschapsarchitectuur 
staan op het programma.

Waar? Kapellaan 37, 1200 Brussel / Duur van de 
rondleiding? 1.30 uur

Zondag 12 juni 2022, om 14.00 uur
DIENST STEDENBOUW TE 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is in 
de loop van de tij d ingrij pend veranderd: van de oor-
spronkelij ke gehuchten tot de zeven wij ken die in 2013 
werden afgebakend, en van de oude steenwegen tot de 
recente woonwij ken. Ontdek de territoriale ontwikke-
ling van Sint-Lambrechts-Woluwe tij dens deze fi ets-
tocht. De verstedelij king van onze gemeente is typisch 
voor de tweede kroon, maar vertoont tegelij kertij d haar 
eigenheden: te beginnen met het Woluwedal dat van-
daag nog steeds het stadsplan van de gemeente tekent.
Waar? Afspraak voor het Villo!-station op het 
kruispunt van de Georges Henrilaan en de Brand 
Whitlocklaan / Duur van de rondleiding? 2.00 uur
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Zondag 9 oktober 2022, om 14.00 uur
HISTORISCHE LIFTEN
De oude lift en worden in de schij nwerpers gezet in het 
kader van hun aanpassing aan de huidige normen, wat 
duizenden moeilij ke vragen en keuzes met zich mee-
brengt. Deze rondleiding wordt georganiseerd in samen-
werking met Urban Brussels en de vzw Homegrade. 
Ontdek verschillende oude lift en en de problemen die 
ermee gepaard gaan.
Waar? Afspraak voor het metrostation Joséphine-
Charlotte / Duur van de rondleiding? 1h30

Praktische informatie: de rondleidingen zijn gratis, 
te voet of met de fi ets (voor die van 12 juni), en 
worden begeleid door professionals van de vzw 
Arkadia. Verplichten inschrijving op de website van 
Arkadia: www.arkadia.be. Indien u niet kunt 
deelnemen aan de rondleiding waarvoor u zich heeft 
ingeschreven, gelieve Arkadia hiervan op de hoogte 
te brengen. Zo kunnen anderen zich toch nog 
inschrijven..

➤ Dienst Duurzame ontwikkeling, planning en 
vooruitzichten, Afdeling Bevordering van het 
erfgoed – tel. 02 761 27 78
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be
www.woluwe1200.be – www.arkadia.be

Zondag 28 augustus 2022, om 14.00 uur
GEHUCHT ROODEBEEK
Na de aankomst van de arbeiders die rond 1900 in de 
omliggende steenfabrieken gingen werken, verstede-
lij kte het gehucht Roodebeek. Hoewel er vele arbeiders-
woningen zij n gebouwd en de beek is opgedroogd, heeft  
dit kleine gehucht zij n verrassend landelij k karakter 
kunnen behouden alsook zij n groene plekjes waar het 
heerlij k wandelen is. Een aangename wandeling in een 
groene omgeving om naar uit te kij ken, niet ver van 
het stadscentrum.
Waar? Afspraak voor de kiosk van het 
Roodebeekpark te Roodebeeksteenweg 314, 
1200 Brussel / Duur van de rondleiding? 1.30 uur
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