Vilvoorde
Wie Vilvoorde nog steeds associeert met fabrieken en industrie, slaat de bal
volledig mis. Indien je een bezoekje brengt aan deze Zennestad, zal je aangenaam verrast worden. Vilvoorde is een boeiende stad met heel wat onbekende
monumenten en leuke plekjes. Zo sieren prachtige gebouwen als de Onze-LieveVrouwekerk, de Onze-Lieve-Vrouw van Troost, het Monnikenhof en de Kijk-Uit,
de binnenstad van Vilvoorde. Je kan er ook heerlijk ontspannen op een terrasje
op de Grote Markt of tijdens een wandeling in één van de parken: het
Hanssenspark en het Park Drie Fonteinen, een prachtige grote oase van groen,
met een Engelse landschapstuin, een oranjerie, een Franse tuin en een dierenweide.
Vilvoorde is ook de stad van het paard. De inwoners dragen hun bijnaam 'Pjeirefretters' met veel waardigheid. Sinds meer dan 150 jaar heeft Vilvoorde ook een
jaarmarkt waarop jaarlijks heel wat paarden aanwezig zijn. Bovendien staat
Vilvoorde ook op culinair vlak bekend om het heerlijk paardenvlees.

Park Drie Fonteinen

Beeld van Rik Poot

Dorent-Nelebroek

Brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde

Zenne

iBezienswaardighedeni
Onze-Lieve-Vrouw van Troost
De basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost
hoort toe aan het Karmelietessenklooster.
De orde van Karmel, ook wel Karmelietessen
genoemd, is één van de strengste kloosterordes die er bestaan. De basiliek, in tegenstelling tot het klooster is steeds toegankelijk voor het publiek. Deze rustgevende
basiliek met haar zeshoekige, laatgotische
barokke centraalbouw uit 1663-1665, is vrij
sober ingericht. Achter het altaar in het koor
bevindt zich het beeld van Onze-LieveVrouw-Van-Troost uit de 13de eeuw. Het
beeld werd door talloze bedevaarders vereerd om zijn miraculeuze eigenschappen.
Het Hanssenspark
Het Hanssenspark met een oppervlakte van
6 ha is gelegen aan het station van Vilvoorde. Dit park werd ongeveer een eeuw
geleden aangelegd op moerassige gronden
net buiten de stadswallen. Het park is aangelegd volgens de romantische Engelse
landschapsstijl, vrij klassiek naar de algemene trend van die tijd.
Het Hanssenspark werd in 2004 heropend
na een grondige renovatie.

iWandelroutesi
Erkende provinciale, uit de
wandelgids ‘29 wandelingen
in de Brabantse Kouters’
Dorent wandelpad
Lengte: 7 km
Vertrekplaats: Sint-Jozefkerk in de Gevaertstraat
Deze wandeling brengt je door het prachtige natuurgebied ‘de Dorent’
Holle wegen wandelpad
Lengte: 7 km

iFietsroutesi
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
na is het een vlakke tocht die je o.a. door
landelijk Zemst loodst. Je fietst een stuk
langs zowel de Zenne als het Zeekanaal
Brussel-Schelde. Een leuke plaats om de
dorst te lessen is de Tommenmolen of de

Het Tuchthuis
Einde 18de eeuw begon men met de bouw
van moderne gevangenissen, waar er aandacht was voor ‘hygiëne en gezondheid’.
Het tuchthuis van Vilvoorde werd in 1779
voltooid naar het ontwerp van de architect
Dewez. Het tuchthuis kende een bewogen
geschiedenis. In 1871 deed het dienst als
militaire gevangenis en kazerne. Het was in
1981 dat de stad Vilvoorde het gebouwencomplex kocht en begon met de herinrichting van de ganse kanaalzone met het
tuchthuis als centraal punt.
Onze-Lieve-Vrouw van de Goede Hoop
Kerk
In de 14de eeuw werd begonnen met de
bouw van een gotische kerk, deze moest de
bestaande Romaans kerk vervangen. Het
meest opvallende in de kerk is het barokke
koorgestoelte uit 1663. Ook zijn er een
aantal grote schilderijen uit de 17de en
18de eeuw die zeker de moeite waard zijn.
Park Drie Fonteinen
Het Domein Drie Fonteinen is zowel voor
Vilvoordenaars als voor mensen uit de wijde

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes
Vertrekplaats: domein Drie Fonteinen
Een mooi wandeltraject door ondermeer het
Domein Drie Fonteinen en de Tangebeekvallei
Trage wegen wandelpad
Lengte: 8 km
Vertrekplaats: kerk van Houtem
Deze wandeling volgt de voetwegen, veldwegen en kerkpaadjes die vroeger zorgden
voor de verbinding van dorp naar dorp of
van kerk tot kerk.

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes
Liermolen gelegen langs de Maalbeek in
Grimbergen. Of je kan een bezoek brengen
aan het Museum voor Oudere Technieken te
Grimbergen.
Gordelroute
Lengte: 103 km
Vertrekplaats: Jan Frans Willemstraat
De gordel rond Brussel kan je het ganse jaar
door rijden. De route is permanent bewegwijzerd en laat je kennismaken met o.a. de
prachtige landschappen van de Brabantse
Kouters.

omgeving altijd een ideale wandelplaats
geweest. Toen het domein in 1956 door de
stad Vilvoorde aangekocht werd, was het al
een mooi aangelegd park, circa 50 hectaren
groot, met een pracht van een Engelse landschapstuin.
Van het terras van de Brasserie de 3 Fonteinen kan je genieten van de natuur en de
Franse tuin die werd aangelegd.
Het huis van de toekomst – Living
Tomorrow
Living Tomorrow opende in 1995 haar eerste 'Huis van de Toekomst' dat meteen veel
aandacht trok. De toekomst staat natuurlijk
nooit stil. Een Living Tomorrow project voorziet dan ook permanente refreshment, en
om de vijf jaar een volledige vernieuwing.
Living Tomorrow presenteert haar nieuwste
innovatieve demonstratieplatform Living
Tomorrow - 'het Huis en Kantoor van de
Toekomst' (2006-2011).

iNatuuri
Ondanks de sterke verstedelijking telt
Vilvoorde nog een aantal groene gebiedjes.
In het noordwesten op de grens met Grimbergen biedt de Tangebeekvallei een interessant landschap met vele kleine landschapselementen, waaronder enkele holle
wegen. Er bevindt zich ook het Tangebeekbos, vanwaar je te voet tot aan het domein
Borght in Grimbergen geraakt. Wandelen
kan ook langsheen enkele authentieke
stukjes holle wegen in de Tangebeekvallei.
Ook in natuurgebied Schoewever, tussen
Vilvoorde en Houtem, kan je fietsen of
wandelen. Houtembos zal in de toekomst
een aantal kleinere boskernen verbinden tot
een aaneengesloten bos langs de E19. Aan
de grens met Steenokkerzeel ligt het Floordambos, waar het kalkrijke grondwater een
bijzondere flora in stand houdt.
Aan de grens met Zemst ligt natuurgebied
Dorent-Nelebroek, één van de weinige
overblijvende groene longen in het verstedelijkte gebied rond Brussel. Hier vind je afgesneden Zennemeanders, weilanden met
houtkanten en mooie vergezichten. Onder
de ca. 200 plantensoorten in het gebied vinden we nog de zeldzame grote pimpernel.

iGemeentelijke contactinfoi
Infopunt Administratief Centrum
Mattenkop
Lange Molenstraat 44 – 1800 Vilvoorde
tom.andries@vilvoorde.be
www.vilvoorde.be

