
Deze route van 60 km rond het Brussels Gewest 
verbindt de verschillende groene zones van de stad 
via circuitwegen voorbehouden aan voetgangers 
en fietsers, en laat u toe om een veelheid aan 
landschappen en natuurlijke omgevingen te 
ontdekken. Van het Zoniënwoud tot het Heizelplateau, 
via de Neerpeede en het Woluwepark, stap op de fiets 
voor een radicale vergroening in een gemoedelijke 
sfeer.
De Groene Promenade kan in beide richtingen 
worden ontdekt.
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In Brussel is de natuur nooit ver weg! De stad wordt 
vaak beschouwd als de groenste hoofdstad van 
Europa en telt vele bekende en minder bekende 
groene plekjes. Deze route nodigt u uit om op de 
fiets te stappen en de natuur in Brussel te (her)
ontdekken. Tussen ruïnes die door planten, dieren, 
stadsmoestuinen en ontspanningsoorden zijn 
ingenomen, verkent u de parken en tuinen van de 
Belgische hoofdstad. Dit is een volledig begeleide 
tocht, vergezeld van een roadbook dat u in het groen 
zal onderdompelen.

RUÏNES, DIEREN EN VERBORGEN TUINEN 

BRUSSEL 

Meer informatie:
PRO VELO  Londenstraat 15 - 1050 Elsene
info@provelo.org     T 02 502 73 55

Ontdek deze wandeling in alle 
autonomie (zonder gids) dankzij het 
roadbook om te downloaden (onde-
raan de pagina))
Info en downloaden van de GPX track

Ontdek deze wandeling in alle 
autonomie (zonder gids) dankzij het 
roadbook om te downloaden
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Tel. +32 (0)2 230 85 55 
mbeu@martinshotels.com
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Ontdek Brussel met vrienden, familie of waarom niet 
alleen. Download uw persoonlijke gids en stap in het 
zadel!
Volg deze 16 km lange audioroute door de stad om 
de vele facetten van Brussel te ontdekken. Fiets 
tussen de overblijfselen van de middeleeuwse stad, 
de architecturale pareltjes van Art Nouveau, de gevels 
versierd met stedelijke kunst en de vele openbare 
parken. Alles wat je nodig hebt is een opgeladen 
smartphone en een koptelefoon en je kunt aan de 
slag.
Enkel beschikbaar in het Frans

17 km Licht

FIETSTOCHT MET AUDIOGIDS

martinshotels.com

Karel de Grotelaan, 80 
B-1000 Brussels

Tel. +32 (0)2 230 85 55 
mbeu@martinshotels.com

4u + bezoeken 4u + bezoeken

BRUSSEL 

Meer informatie:
PRO VELO  Londenstraat 15 - 1050 Elsene
info@provelo.org     T 02 502 73 55
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Une capitale verte vue du ciel

28 km
+ 6,5 km  
van u hotel

Gemiddeld

Op slechts 4 km van het stadscentrum strekt het 
Zoniënwoud zich uit over 45 km² aan de poorten van 
Brussel. Spring in het zadel en ontdek met behulp van 
het roadbook deze echte groene long, die sinds 2017 
geklasseerd is als UNESCO-werelderfgoed. Ga op zoek 
naar de plaatsen en monumenten die het bos rijk is. 
Zoek de oude abdij van Groenendael, de vallei van de 
verdronken kinderen, de kapel van de koningin of de 
Notre Dame de Bonne Odeur, stuk voor stuk plaatsen 
van legende en geschiedenis.  

TUSSEN LEGENDES EN GESCHIEDENIS IN HET  
FORET DE SOIGNES  - ZONIËNWOUD 

Ontdek deze wandeling in alle 
autonomie (zonder gids) dankzij 
het roadbook om te downloaden
(Enkel beschikbaar in het Frans)
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Info en downloaden 
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