
Deze Op Verkenning beschrijft een lijnwandeling van 17, 22 of een ander aantal kilometers. 

Op veel plaatsen is het mogelijk de bus, tram of trein (op korte afstand van de route) te 

nemen. 

De hele wandeling (60 km) is te zien op 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GW-

PromenadeVerte.PDF?langtype=2067  

 

De route is ook op de kaart te bekijken via 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2123278  

 

Raadpleeg voor de trein naar Schaarbeek en/of Brussel www.ns.nl of www.belgianrail.be 

Raadpleeg voor het OV in Brussel www.stib-mivb.be, en voor de Brusselse lijnennetkaart 

http://www.stib-

mivb.be/irj/go/km/docs/WEBSITE_RES/Attachments/Network/Plan/Net_Reseau/SCHM_Pla

n_ACTU.pdf  

 

Wandelroute: 

 

 
 

De route is gemarkeerd met bovenstaande markering. Soms gaan wandelaars en fietsers hun 

eigen weg. De accurate markering maakt een precieze routebeschrijving hier overbodig. 

 

1 In deze Op Verkenning begint de route op station Schaarbeek. Loop vanaf het station 

in ZW-richting, eerst langs het spoor en dan over de brug. Inmiddels is dan de markering al te 

volgen. Na de brug gaat de route via een groengordel tussen de weg (links) en de tram 

(rechts). 

Bij de Japanse toren en het Chinese paviljoen is het de moeite waard om even van de route af 

te wijken en om de gebouwen en door het parkje te lopen.  

 

2 Voorbij deze gebouwen gaat de route onder een brug door en komt uit in het park van 

Laken. Na ruim een kilometer kruist de route de weg naar het Atomium.  

Daarna volgt de koloniale tuin en het Sobieski-park. Vervolgens komen er andere parken, 

overgaand in natuurgebiedjes. We lopen een stukje langs de spoorlijn Brussel – 

Dendermonde, en steken deze over naar links.  

Na nog een spoorlijn lopen we aan de rand van de stad en over de Zavelenberg. Vanaf hier is 

de koepel van de Basiliek van Koekelberg goed te zien.  

 

3 Langs verschillende bosjes (Kattenbroek, Wilderbos en Scheutenbospark) lopen we 

via een groen pad door de stad. Daar komen we uit bij de bushalte van lijn 46 en kunnen we 

de wandeling na 17 km. beëindigen. 

 

4) Doorlopen kan ook. Dan gaan we onder de snelweg door en volgen de route via het 

open landschap van Neerpede en het Pedepark. Uiteindelijk kruist de route een drukke 
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spoorbaan, en vervolgens is daar het Erasmusziekenhuis, het Museum voor Geneeskunde en 

de metro naar het centrum.  

 

 

 

 


