Grimbergen

Volkssterrenwacht Mira

Grimbergen, gelegen ten noordwesten van Brussel, is een gemeente
met nog heel wat schilderachtige
hoekjes. Het dorpsplein wordt er
beheerst door de monumentale
basiliek van de Norbertijnerabdij met
een prachtig barok interieur. In de
bijgebouwen van de Norbertijnerabdij
vindt u ook nog een biermuseum.
Het Guldendal, een 17de-eeuws
koetshuis, en twee watermolens aan
de Maalbeek geven onderdak aan
het Museum voor de Oudere Technieken. In dit museum staat u stil bij
de invloed van techniek op ons dagelijks leven. De tentoonstellingen in
het MOT spitsen zich toe op verschillende aspecten van techniek.
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iBezienswaardighedeni
Norbertijnerbasiliek
Met de bouw van deze basiliek werd in
1660 begonnen. Het ontwerp van broeder
Gilbert van Zinnik zou echter nooit voltooid
worden. Twee traveeën, een gedeelte van
de toren en de westgevel bleven door
geldgebrek in de plannen steken van een
van ’s lands mooiste barokmonumenten. In
deze majestueuze ruimte wordt de hoogmis
elke zondag opgeluisterd met de
Gregoriaanse gezangen van het abdijkoor
en vanuit de toren strooit de beiaardier
feestelijke klanken over het dorp.
Info: www.kerkgrimbergen.be
Adres: Kerkplein 1, 1850 Grimbergen,
tel: 02 270 96 92
Biermuseum
Het eerste abdijbiermuseum in de wereld
biedt een schat aan historische informatie
over ontstaan en evolutie van het Grimbergse abdijbier. Naast de tentoonstellingsruimte, met authentieke voorwerpen en
originele afbeeldingen, beschikt het smaakvol ingerichte museum over een projectiezaal en een degustatieruimte.
Adres: Abdijstraat 8, 1850 Grimbergen
Museum voor de Oudere Technieken
(MOT): het Guldendal, de Liermolen en
Tommenmolen
In het Museum voor de Oudere Technieken
staat u stil bij de invloed van techniek op
ons dagelijks leven. Dit museum is gehuis-

vest op 3 locaties: Het Guldendal, een fraai
17de-eeuws renaissancegebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl dat vroeger
dienst deed als paardenstal en koetshuis van
het kasteel, de Tommenmolen, een watermolen uit de 16de eeuw met heropgebouwde lemen schuur, en de Liermolen, een
gerestaureerde molen uit de 17e en 18e
eeuw.
Info: www.mot.be
Adressen: Guldendal: Guldendal 20, 1850
Grimbergen, tel: 02 270 81 11; Tommenmolen: Tommenmolenstraat 18, 1850 Grimbergen; Liermolen: Vorststraat 8, 1850
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Ruïne van het Prinsenkasteel
Het Prinsenkasteel was de verblijfplaats van
de Heren van Grimbergen. Van het prinselijke domein blijven het park en de kasteelruïne over. De voormalige slotgracht van het
kasteel doet dienst als vijver.
Adres: Prinsenbos, 1850 Grimbergen
Volkssterrenwacht Mira
De volkssterrenwacht Mira werd opgericht
in 1967. In dit astronomisch observatorium
wordt u met sterrenkunde vertrouwd
gemaakt. U krijgt een algemene inleiding in
de astronomie en kunt zelf visuele
waarnemingen doen.
Info: www.mira.be
Adres: Abdijstraat 20, 1850 Grimbergen,
tel: 02 269 12 80
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iNatuuri

iWandelroutesi

Grimbergen telt nog heel wat erg groene en
rustige plekjes waar het gezellig vertoeven
is. Zo vormen het Gravenbos in Humbeek,
het Kattemeuterbos aan de Verbrande
Brug, het Beverbos nabij Wemmel, het
Lintbos in Beigem, het domein Ter Tommen in de Borgt en het Prinsenbos in het
centrum van Grimbergen samen meer dan
driehonderd hectare natuur.
Ook de Maalbeekvallei, die als een blauwgroen lint de hellingen doorsnijdt, is een
waardevolle schakel in het groene netwerk.
Daarnaast maken andere beekvalleien (o.a.
de Tangebeek) en kleinere natuursnippers
integraal deel uit van het diverse mozaïek
aan landschappen dat de gemeente rijk is.
De afwisseling tussen vochtige graslanden,
broekbosjes, rietland, en mooie open
kouters garandeert heel wat biodiversiteit.
Ook de band met de abdij, die vele eeuwen
terug haar stempel drukte op mens en
natuur, is vaak nog levendig en zichtbaar in
het landschap. Natuurpunt wil de aanwezige natuur een plaats blijven geven in het
dagelijks leven van alle Grimbergenaren.
Want 'zo is het altijd geweest, en zo zou het
altijd moeten zijn ...'.

Erkende provinciale, uit de
wandelgids ‘29 wandelingen
in de Brabantse Kouters’
Grimbergse Kappellen wandelpad
Lengte: 10 km of 6 km
Vertrekplaats: Gemeentehuis – Prinsenstraat.
Deze wandeling neemt je mee langsheen
een tiental kapelletjes die in de straten van
Grimbergen de tijd hebben doorstaan.
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iFietsroutesi

Potaarde wandelpad
Lengte: 7 km
Vertrekplaats: Landhuizenlaan in StrombeekBever.
Je doorkruist met deze wandeling het
natuurgebied Nekkerbos en passeert de
’s Gravenmolen. In deze wandeling zoek je
ook het hoogste punt van Grimbergen op.
Hoge Horik wandelpad
Lengte:7,5 km
Vertrekplaats: Sint-Rumolduskerk (Humbeek)
Het vroeger domein ‘Ter Doorn’ voorbij, krijg
je een zicht op Lintveld, het vroegere vliegveld en nu het Lintbos in wording en op de
Basiliek van Grimbergen.

Bewegwijzering: zeshoekige borden

Erkende provinciale
Kanaalroute
Lengte: 39 km
Vertrekplaats: Vilvoorde of Grimbergen
centrum
Officieel start deze tocht in Vilvoorde, maar
je kan net zo goed vertrekken in Grimbergen aan de basiliek. Op twee beklimmingen

Abdijkerk

na is het een vlakke tocht die langs het
drukke Zeekanaal loopt. Een leuke plaats
om de dorst te lessen is de Tommenmolen
of de Liermolen gelegen langs de Maalbeek
in Grimbergen. Of je kan een bezoek brengen aan het Museum voor de Oudere Technieken te Grimbergen.
Gordelroute
Lengte: 103 km
Vertrekplaats: Abdij van Grimbergen
De gordelroute rond Brussel kan je het
ganse jaar door rijden. Het traject is permanent bewegwijzerd en laat je kennismaken
met de prachtige landschappen van de
Brabantse Kouters.
Andere fietsroutes
Vierdorpenroute
Lengte: 38,6 km (verkort 25 km)
Vertrekplaats: basiliek van Grimbergen

Bewegwijzering: zeshoekige borden
Andere wandelroutes
Humbeekwandeling
Lengte: 6,5 km
Vertrekplaats: Sint Rumolduskerk, Humbeek
De Humbeekwandeling leidt je langs het
“driedorpenpunt”, een hoogte waar je zicht
hebt op Humbeek, Beigem en Grimbergen
en op het uitgestrekte kouterland van de
“Hoge Horik”. Het Lintkasteel en het kasteel
Vroeneveld mag zeker niet aan je oog ontsnappen vooraleer je langs het kanaal terug
aan de kerk van Humbeek aankomt.
Maalbeekwandeling
Lengte: 3 km
Vertrekplaats: kerkplein van Grimbergen
Langsheen de Maalbeek brengt het pad je
bij de Liermolen, de Charleroyhoeve en de
Tommenmolen.
Prinsenwandeling
Lengte: 1,5 km
Vertrekplaats: Kerkplein van Grimbergen
Deze wandeling door het hartje van Grimbergen brengt je van de Norbertijnenabdij,
door het Prinsenbos naar de ruïne van het
Prinsenkasteel en het Guldendal.

Prinsenkasteel

iGemeentelijke contactinfoi
Gemeentelijke dienst voor Toerisme
Grimbergen Gemeentewinkel
Prinsenstraat 22 – 1850 Grimbergen
02 260 12 99
www.grimbergen.be
feestenentoerisme@grimbergen.be
Openingsuren: alle werkdagen van 8.00 uur
tot 11.30 uur – maandag tot donderdag
van 13.00 uur tot 16.15 uur – donderdag
van 17.30 uur tot 19.15 uur – vrijdag tot
14.45 uur

De Vierdorpenroute staat voor een traject
dat doorheen de vier deelgemeenten van
Grimbergen loopt met name: GrimbergenCentrum, Beigem, Humbeek en StrombeekBever. Ook andere gehuchten zoals
Verbrande-Brug, Borgt, enz. worden erbij
betrokken.

