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KASTEEL VAN 
GAASBEEK
Halverwege de 8ste eeuw 
werd hier een eerste 
burcht gebouwd om 
Brabant te beschermen 
tegen invallen van Vlaan-
deren en Henegouwen. 
De burcht werd in 1388 
verwoest. De heropbouw 
duurde 200 jaar, waarna 
het domein in 1695 op-
nieuw tot ruïnes herleid 
werd. Markiezin Marie 
Aconati Visconti liet het 
kasteel eind 19de eeuw 
restaureren en schonk 
het in 1921 aan de Belgi-
sche staat. Sinds 1924 is 
het een museum.

HALLERBOS
De beroemde 
hyacinten in het Hal-
lerbos bloeien niet 
elk jaar op hetzelfde 
moment. Kijk vooraf 
dus even op de web-
site van Hallerbos of 

een wandelingetje al dan niet de moeite waard is. 

PLANTEN-
TUIN MEISE
18.000 plantensoor-
ten verspreid over 
92 hectare: hier kan je 
met gemak een hele dag doorbrengen. Een 
bezoek plan je best van tevoren aan de 
hand van de website van de Plantentuin: 
de mogelijkheden zijn niet alleen talloos, 
maar durven ook weleens te variëren. 

TRAMMUSEUM 
SCHEPDAAL
Hier is de typische Boeren-
tram nog te bewonderen, 
die groentekwekers van het 
Pajottenland naar de Brus-
selse markten bracht. Het 
museum is enkel toegankelijk 
voor groepen, een bezoekje 
dient van tevoren gereser-
veerd te worden.

ROZENTUIN 
COLOMAPARK
Naast de Rozentuin, vind je 
in het Colomapark in Sint-
Pietersleeuw ook o.a. een 
Japanse en Chinese tuin en een 
rozenmuseum. Vanaf midden 
mei een bezoekje waard, want 
dan begint het rozenseizoen. 

VLIEGVELD 
GRIMBERGEN
Het vliegveld van 
Grimbergen, met de 
karakteristieke ronde 
loodsen, kent een rijke 
geschiedenis en is sinds 
1997 weer geopend. De 
hangars, ontworpen 
door Alfred Hardy, wa-
ren de enige Belgische 
inzending voor de ‘20th 
Century Engineering’ 
overzichtstentoonstel-
ling die in 1964 in het 
MOMA New York plaats-
vond. De loodsen hebben 
geen buitenwand, maar 
een aaneenschakeling 
van schuifdeuren over 
de volledige omtrek.

SNELHEIDSBEPERKINGEN
Onlangs werd de snelheid langs 
Vlaamse gewestwegen aangepast: 
waar je voorheen 90 km/u mocht, 

is dat nu nog 70 tenzij anders aan-
gegeven. In het Waalse gedeelte van deze 

route kan je nog vrolijk 90 rijden, want daar 
werd deze aanpassing niet doorgevoerd. 
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