Meise
Meise is gelegen ten noorden van Brussel, aan de noordrand van de Brabantse
Leemstreek. De bodem leent zich bij uitstek voor landbouw en veeteelt zodat de
streek rijk is aan mooie oude boerderijen gelegen in een glooiend landschap.
Door de bewoningsdruk vanuit de hoofdstad zijn de landbouw- en bosgebieden
de laatste decennia ingekrompen en vervangen door woonwijken. Toch is de
deelgemeente Wolvertem met zijn talrijke kleine dorpskernen nog heel landelijke gebleven en vindt men in de deelgemeente Meise ook nog heel wat schilderachtige plekjes met mooie oude gebouwen waaraan dikwijls oude verhalen
en legenden gekoppeld zijn.

Kouters

Zicht op Brussel

Nationale Plantentuin, serres
Kasteel van Bouchout

d’Hoogvorstpad

Gemeentehuis (vroeger pastorie)

iBezienswaardighedeni
Plantentuin en Kasteel van Bouchout
De Heren van Bouchout, verdedigden zich
vanuit het kasteel van Bouchout tegen de
heren van Grimbergen. De eerste burcht
dateert van de 12de eeuw.

Het kasteel verandert nog twee maal van
eigenaar die elk grondige verbouwingen
doorvoeren. Rond 1600 worden de grachten
en tuinen aangelegd in Italiaanse Renaissancestijl.

In 1879 koopt koning Leopold II het domein
voor zijn zus, keizerin Charlotte, de weduwe
van de Oostenrijkse keizer, Maximiliaan. De
keizerin verbleef er, waanzinnig geworden
als gevolg van de moord op haar echtgenoot, tot aan haar dood in 1927. Een tiental
jaren later wordt de Belgische staat eigenaar.
Alleen de vierkante wachttoren uit de 15de
eeuw herinnert er vandaag nog aan dat het
kasteel ooit een burcht was.
De Plantentuin is een wetenschappelijke
instelling voor onderzoek in plantkunde.
Het Herbarium telt ongeveer 2,5 miljoen
specimens, verzameld in alle werelddelen.
In totaal zijn er 18000 verschillende soorten
planten te bezichtigen. Dit kan buiten of in
het plantenpaleis, een complex van kassen
waarin tropische en subtropische planten
zijn tentoongesteld. Ook de bibliotheek is
van internationaal formaat.
Gemeentehuis – de vroegere pastorie
Tegenover de kerk, aan de Brusselsesteenweg staat de voormalige pastorie, nu het
gemeentehuis. Dit gebouw herbergde vroeger de kloosterlingen van Grimbergen die de
parochie van Meise bedienden. De pastorie
bestaat uit twee delen, het zijn eigenlijk
2 huizen die tegen elkaar werden opgericht,
met gekoppelde zadeldaken. Het voorste
gedeelte dateert uit 1647 en heeft nog
ramen met kruiskozijnen. Het achterste deel

iWandelroutesi

dateert uit 1730 en telt door het afhellend
niveau een verdieping meer. Boven de deur
langs de achterzijde ziet men het wapen van
de abt van Grimbergen.
Het kasteel, de omliggende hoeves en
het landschap in Imde
Reeds in de 13e eeuw werd Imde vernoemd
als plaats waar de vierschaar zetelde in “De
Kam” en recht spraak voor de hele streek.
Het gebouw werd in de loop der tijden ook
pachthof, brouwerij en herberg en is nu een
privéwoning.
Het huidige kasteel van Imde werd in de
19e eeuw opgetrokken op de ruines van
een ouder slot in de bouwtrant van de villa’s
aan het Gardameer, in die tijd een geliefd
vakantieverblijf voor de gegoede klasse.
De Kasteelhoeve werd gebouwd in 1673,
maar reeds voor deze datum was er op die
plek een pachthof dat nauw verbonden was
met het kasteel. Boven de toegangspoort
bevindt zich een toren met duiventil.
De Barokke boskapel werd gebouwd in
1695 door de prinses van Chimay en later
verbouwd door de heren van Turn en Tassis.
Het kerkje van Oppem
De Sint-Laurentiuskerk dateert uit de 13e
eeuw en heeft nog Romaanse galmgaten.
De kerk heeft nog een zeer oude klok
gegoten in de 13e eeuw en een oude
Romaanse doopvont.

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes tenzij anders vermeld

Erkende provinciale, uit de
wandelgids ‘29 wandelingen
in de Brabantse Kouters’
Kouter wandelpad
Lengte: 8 km
Vertrekplaats: kerk van Rossem
Het pad loopt door weidse kouters en rustige
dorpjes met interessante oude gebouwen.
d’Hoogvorst wandelpad
Lengte: 10 km
Vertrekplaats: Sint-Martinuskerk
Het pad loopt door een licht heuvelig landschap. Nog heel landelijk, met verrassende
landschappen en vergezichten op o.a.
Brussel.
Beemden wandelpad
Lengte: 5 km
Vertrekplaats: Sportschuur Wolvertem
Het pad loopt door het natuurgebied “De
Beemden” beheerd door Natuurpunt en
voert de wandelaar langs oude hoeven, de
boskapel en het kasteel van Imde. Een erg

gevarieerd traject met zowel natuurschoon
als historische gebouwen
Andere wandelroutes
(niet-bewegwijzerd)
Witherenpad
Lengte: keuze tussen 8-11-13 km
Vertrekplaats: kerk van Meise
Het pad loopt langs de Nationale Plantentuin richting Grimbergen.

iNatuuri
Meise bevindt zich op de overgangszone
tussen Midden en Laag- België en heeft
hierdoor een vlak noorden en heuvelachtig
zuiden. Ondanks de schrijdende verstedelijking zijn er nog intacte kouters, natuurgebieden, beekvalleien en parkgebieden.
Door iedereen gekend is zeker de Nationale
Plantentuin die met zijn bijna 100 hectaren,
naast wereldbefaamde plantencollecties, een
mooie brok natuur herbergt met mooie
voorjaarsbossen en grote waterpartijen.
Net ten noorden van Wolvertem is er de
Molenbeekvallei waarin naast enkele mooie
kasteeldomeinen en de Boskapel ook het
natuurgebied ‘de Beemden’ met zijn broekbossen en door populieren en knotwilgen
omzoomde weilanden, een bezoek meer
dan de moeite waard is. Een ander natuurgebied is de Birrebeekvallei, hier biedt vooral
het Velaertbos een schat aan planten- en
dierenleven. In het lijstje van natuurparels
mogen we ten slotte ook zeker het
beschermde landschap van Oppem niet
vergeten, met zijn prachtige vergezichten,
glooiende landschappen en holle wegen.

iFietsroutesi
Erkende provinciale
Eddy Merckxroute
Lengte: 39 km
Bewegwijzering: zeshoekige bordjes
Vertrekplaats: fietsenfabriek van Eddy
Merckx, Sint-Brixius-Rode (Meise)
Deze route voert je o.a. langs de Nationale
Plantentuin van België, hier kan je in elk
seizoen weer iets anders ontdekken. Dus
zeker een stop waard. Eens je de plantentuin achter je laat beklim je de Fluxenberg,
waar je geniet van een adembenemend
panorama over Brussel.
Gordelroute
Lengte: 103 km
Vertrekplaats: Nationale Plantentuin, Meise
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.

Drie-Rodepad
Lengte: 8-13-16 km
Vertekplaats: kerk Sint-Brixius-Rode
De wandeling loopt door de dorpjes Westrode, Sint Brixius Rode tot Nieuwenrode

iGemeentelijke contactinfoi

Edwin Ganzpad
Lengte: 4-6-7 km
Vertrekplaats: Sint-Stefanuskerk van Oppem
De wandeling vertrekt in het schilderachtige
dorpje Oppem en voert via landelijke, soms
holle wegen naar de grens met Brussegem
en terug langs het bos van de Molina.

Dienst toerisme
Brusselsesteenweg 44 – 1860 Meise
02 272 00 38
info@meise.be – www.meise.be/toerisme
Openingsuren: maandag tot donderdag van
8.30 uur tot 12.00 uur – dinsdag ook van
17.30 uur tot 19.30 uur

