
 

Programma Open Monumentendag in Groenendaal  

  1 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

Open Monumentendag onthaalpoort Groenendaal 
 

 

 
 
 

Monumenten in het woud  
 

BONDIG OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 
 
Al de opengestelde gebouwen liggen langs de Duboislaan in Hoeilaart, te midden van het Zoniënwoud. 
De volgende historische gebouwen zijn vrij toegankelijk van 10u. tot 17u.:  
 

 Bosmuseum Jan van Ruusbroec, in de vierkantshoeve 
 Vlaams Paardenloket, in de vierkantshoeve 
 Belle Epoque villa met aanpalende manege - B&B Hippo-Droom 
 Voormalige kerk van de priorij van Groenendaal 
 Kasteel van Groenendaal - kantoor Inverde 
 Kantoor Agentschap voor Natuur en Bos, beheerregio Groenendaal 

 

OVERZICHT GRATIS RANDACTIVITEITEN 
 

 10u. - 17u. Ponystand op het grasveld voor het Paardenloket 
 10.30u. - 16u. Rondleidingen in het Kasteel van Groenendaal 
 11u. Lezing: De geschiedenis van de priorij van Groenendaal 
 11u.-13u. Bosspel voor kinderen 
 14u.-17u. Wandeling: Het vernieuwde Jan Van Ruusbroecpad 
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Op zondag 13 september 2015, ter gelegenheid van Open Monumentendag, openen verschillende historische 
gebouwen in Groenendaal hun deuren voor het grote publiek. 
Groenendaal, een gehucht van de gemeente Hoeilaart, is gezegend met een gevarieerd aanbod van 
bouwkundig erfgoed in een relatief kleine zone in het Zoniënwoud. 
Recent gerenoveerde gebouwen staan zij aan zij met bouwkundige relicten en worden omringd door 
ecologisch waardevolle boslandschappen. Met uitzondering van het Bosmuseum Jan van Ruusbroec, zijn deze 
gebouwen niet toegankelijk voor het grote publiek. Uitzonderlijk worden deze nu een dag opengesteld voor 
alle liefhebbers van historische gebouwen die eens een kijkje binnenin willen nemen. 
 
Het programma wordt aangevuld met een aantal boeiende randactiviteiten zoals een bosspel voor de 
jongeren, een lezing over de priorij van Groenendaal, wandelingen en een stand met pony-animatie. Daarnaast 
kan je ook genieten van de alledaagse "trekpleisters" zoals het arboretum, de Schotse Hooglanders op de 
vroegere oefenrenbaan en de Koningsvijvers. Redenen genoeg om met het hele gezin een volledige dag in 
Groenendaal te vertoeven. 
 
 
 
 

TOEGANKELIJKE GEBOUWEN 
 
 

BOSMUSEUM JAN VAN RUUSBROEC  
Vierkantshoeve; Duboislaan 6, 1560 Hoeilaart  
 

 
 
Het museum bevindt zich in een vierkantshoeve. Deze hoeve werd op initiatief van de priorij van Groenendaal 
gebouwd en dateert van +/- 1778. Aan het begin van de vorige eeuw werd deze landbouwexploitatie ter 
beschikking gesteld van de beheerdiensten van het Zoniënwoud. 
In de jaren 1990 werd de hoeve gerestaureerd. Het museum dat er in ondergebracht was, werd grondig 
vernieuwd en uitgebreid met functionele ruimten. Het werd een hedendaags en educatief ingericht museum, 
waar de bezoekers niet alleen de leefwereld van het bos en zijn bewoners ontdekken maar ook kennis maken 
met de principes van het bosbeheer. 
In de originele "Spaanse zaal" krijgt de bezoeker een overzicht van de geschiedenis van het Zoniënwoud en zijn 
talrijke priorijen. Het museum dankt haar naam aan de meest gekende bewoner van de priorij van 
Groenendaal: de mysticus Jan van Ruusbroec. 
 
PRAKTISCH: 
Het museum en het infopunt zijn bereikbaar via de binnenkoer van de hoeve. Langs de straatzijde van het 
gebouw bevindt zich het Vlaams Paardenloket. 
Het bosmuseum kan je vrij bezoeken zonder gids. Ter gelegenheid van Open monumentendag is het museum 
uitzonderlijk open om 10u. ipv 13u.  
Hier vind je het centrale infopunt van Open Monumentendag. 
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VLAAMS PAARDENLOKET 
Vierkantshoeve; Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart  

 

 
 
Omdat het Vlaams Paardenloket voornamelijk via e-mail en telefoon werkt, komen er slechts zelden, en enkel 
op afspraak, bezoekers langs. Het Vlaams Paardendenloket is gevestigd in de historische witte vierkantshoeve 
die ooit deel uitmaakte van de 14e eeuwse priorij van Groenendaal. 
 Tot voor enkele jaren was Groenendaal ook gekend vanwege zijn ondertussen afgebroken hippodroom. De 
oefenrenbaan bestaat gedeeltelijk nog steeds en ligt op een boogscheut hier vandaan. Het was dan ook een 
logische keuze om het Paardenloket in dit hippisch centrum te vestigen. 
 
PRAKTISCH: 
Met Open Monumentendag kan men uitzonderlijk een bezoekje brengen aan de kantoren van het Paardenloket. 
Zo helpt men je verder met al je vragen over paardenhouderij.  
Er wordt een leuke PONYSTAND op het grasveld voor de vierkantshoeve voorzien (zie randactiviteiten). 
 
 
 
 

BELLE EPOQUE VILLA MET AANPALENDE MANEGE - B&B HIPPO-DROOM 
Tumulidreef 7, 1560 Hoeilaart 

 

 
 
Deze villa met aanpalende manege dateert van rond de voorlaatste eeuwwisseling en is gelegen naast de 
toegang naar de voormalige oefenrenbaan van Groenendaal. Het in 2012 - 2013, volledig gerenoveerde 
gebouw werd ingericht als B&B voor de recreatieve ruiterij. 
Deze B&B telt acht ruime kamers en een binnenkoer met zes paardenboxen. De kamers werden ingericht met 
een knipoog naar de natuur en de regio. Zo zijn er kamers met een verwijzing naar de druiventeelt en de 
paardensport in de streek. Aan wijlen weerman Armand Pien en striptekenaar Marc Sleen, werden twee 
kamers opgedragen en ingericht met herinneringen aan deze twee beroemde inwoners van Hoeilaart. 
 
PRAKTISCH: 
Tijdens Open Monumentendag stellen de uitbaters Sophie en Davy enkele kamers voor het publiek open. 
 
 
 
 

  

http://www.inverde.be/concessies-b-b-hippo-droom-groenendaal
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VOORMALIGE KERK VAN DE PRIORIJ VAN GROENENDAAL 
Duboislaan 1 - Jan van Ruusbroecweg, 1560 Hoeilaart 

 

 
 
Dit oude en vervallen gebouw is de onderkant van de vroegere kerk van de Augustijnenpriorij van 
Groenendaal. Deze priorij werd gesticht in 1343 en de eerste prior was de mysticus Jan van Ruusbroec. 
Na de eerste opheffing van de priorij in 1783, werd het merendeel van de gebouwen gesloopt. Echter de kerk 
werd maar gedeeltelijk afgebroken. 
In 1793 keerden de kloosterlingen naar hun priorij terug en trachtten het nodige te doen om opnieuw een 
kloosterleven op te starten. Vergeefse moeite, want amper twee jaar later dienden de Fransen de priorij de 
genadeslag toe. Van het overgebleven deel van de kerk werd een dienstgebouw en een stal gemaakt. 
De overblijfselen werden in 1998 beschermd als monument. Sindsdien wacht het gebouw nog steeds op een 
nieuwe bestemming en een restauratie. 
 
PRAKTISCH: 
Wegens de minder goede toestand is het gebouw maar zeer beperkt toegankelijk. De heemkundige kring van 
Hoeilaart houdt er een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de priorij. 
Aan de koorzijde van de voormalige kerk zijn zeer recent stabilisatiewerken gestart. 
 
 
 
 

KASTEEL VAN GROENENDAAL - KANTOOR INVERDE 
Duboislaan 1b, 1560 Hoeilaart 

 

 
 
Dit classicistisch gebouw werd in 1783 opgetrokken als koetshuis en als personeelsverblijf van de priorij van 
Groenendaal. Na de opheffing van de priorij, kreeg dit gebouw de benaming 'Château de Groenendael'. 
Halfweg de 19de eeuw werd het ingericht als restaurant en onderging het na de eeuwwisseling verscheidene 
uitbreidingen. Nicolas Rose, de eigenaar van dit gerenommeerd hotel-restaurant, fokte hier de zwartharige 
herdershond, de Groenendaeler. Het restaurant bleef er tot omstreeks 1970. 
Na de bescherming als monument in 1998 werd een restauratiedossier opgestart in 2004. De uiteindelijke 
restauratie werd voltooid in 2009. 
Momenteel huisvest dit gebouw de kantoren van Inverde. Inverde is het forum voor groenexpertise voor de 
overheid en groene sector. Zij investeren in de kennis van mensen en in groene projecten van de overheid. 
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PRAKTISCH: 
Tijdens Open Monumentendag is het kasteel vrij te bezoeken van 10u. tot 17u.  
 
Gidsbeurten: 
Voor de bezoekers die meer willen weten over de geschiedenis van dit gebouw, zijn er meerdere 
gidsbeurten (zie randactiviteiten). 

 
 
 
 

KANTOOR AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, BEHEERREGIO GROENENDAAL 
Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart 

 

 
 
Dit voormalig proefstation werd in het begin van de 20ste eeuw gebouwd. Het huisvestte er ondermeer het 
eerste bosmuseum in Groenendaal. Het arboretum, dat er vlak naast ligt, werd aangelegd in 1897 op initiatief 
van Leopold II. 
Momenteel zijn in dit gebouw de kantoren van de beheerregio Groenendaal gevestigd. 
 
PRAKTISCH: 
Tijdens Open Monumentendag staat er een medewerker van ANB paraat om te antwoorden op vragen van 
bezoekers. 
 
  



Programma Open Monumentendag in Groenendaal  

  6 
 
 

GRATIS RANDACTIVITEITEN 
 
 

10U. - 17U. PONYSTAND OP HET GRASVELD VOOR HET PAARDENLOKET 
 

Er wordt een leuke PONYSTAND op het grasveld voor de vierkantshoeve 
(ism Wanna B Puur) voorzien.  
Als je iets wil bijleren over paarden, je angst voor deze dieren wil 
overwinnen, of gewoon even wil ontspannen, is een bezoekje aan de 
ponystand zeker de moeite waard. Voor de allerkleinsten heeft men 
enkele speelse uitdagingen in petto. 
 
De medewerkers van het Paardenloket leggen je graag samen met hun 
pony’s vast op de gevoelige plaat. Vergeet je foto niet op te halen, want 
die drukken we meteen gratis voor je af. 
 
 

10.30U. - 16U. RONDLEIDINGEN IN HET KASTEEL VAN GROENENDAAL 
 
De rondleidingen worden beurtelings 
verzorgd door mevrouw Petra Boekstal, 
bouwhistorica en door mevrouw Christiane 
Vanderoy, regiogids Dijleland. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAKTISCH: 
De gidsbeurten in het kasteel van Groenendaal starten om: 10.30, 11, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 en 16u. 
Duur van een rondleiding is ongeveer 45 min. 
Wil je deelnemen aan een rondleiding, schrijf je dan snel in want de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven kan ten laatste op vrijdag 11 september via het mailadres: glazendorp@live.be  
of telefonisch via het nummer 02/658.24.60 van ANB, Beheerregio Groenendaal. 
 
 

11U.: LEZING:  
1343 - 1795 DE GESCHIEDENIS VAN DE PRIORIJ VAN GROENENDAAL 
 
 

De plaatselijke geschiedkundige Michel Erkens, geeft een lezing 
over het ontstaan en de geestelijke uitstraling van de priorij van 
Groenendaal.  
De augustijnenpriorij werd in 1343 gesticht door drie kanunniken 
van de Brusselse Sint-Goedelekerk. Jan van Ruusbroec, de 
mysticus-schrijver, was één van hen en werd de eerste prior. Op 
het einde van de 15e eeuw en bij het begin van de 16e eeuw 
groeide Groenendaal uit tot een geliefkoosde pleisterplek van de 
Oostenrijkse Habsburgers. Maximiliaan van Oostenrijk verbleef er, 
Filips de Schone en vooral Keizer Karel brachten meermaals een 
bezoek aan de priorij. Na de godsdienstoorlogen werden de 
gebouwen hersteld en uitgebreid mede dankzij de vrijgevigheid 
van Albrecht en Isabella.  
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PRAKTISCH: 
Locatie van de lezing: in de polyvalente zaal van het Bosmuseum.  
Wil je deze lezing bijwonen? Schrijf je dan snel in want de plaatsen zijn beperkt.  
Inschrijven kan ten laatste op vrijdag 11 september via de website www.c-v-n.be  
of telefonisch via het nummer 02/658.24.60 van het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie. 
 
 

11U.-13U.: ATTRACTIEF BOSSPEL VOOR KINDEREN IN DE ONTHAALPOORT VAN GROENENDAAL  
 
Tijdens de openmonumentendag te Groenendaal 
wordt er ook aan families met kinderen gedacht. 
De kinderen kunnen deelnemen aan een 
educatief bosspel, onder de leiding van een 
natuurgids van Natuurgroepering Zoniënwoud 
(NGZ).  
Tijdens het bosspel kunnen de ouders de lezing 
over de geschiedenis van de priorij van 
Groenendaal bijwonen.  
 
 

 
PRAKTISCH:  
Samenkomst om 10.50u. bij de ingang van het Bosmuseum. 
Wil je deelnemen aan het bosspel? Schrijf je dan snel in want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan ten 
laatste op vrijdag 11 september via de website www.c-v-n.be  
of telefonisch via het nummer 02/658.24.60 van het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie. 
 
 

14U.-17U.: WANDELING: HET VERNIEUWDE JAN VAN RUUSBROECPAD 
 

 
 

Wandeling langs de oude relicten van de priorij van Groenendaal onder de leiding van een natuurgids van 
“Natuurgroepering Zoniënwoud vzw”. 
We volgen het traject van het Ruusbroecpad waarlangs recent nieuwe toelichtingspanelen werden geplaatst.  
De wandeling start aan het Bosmuseum gevestigd in de oude vierkantshoeve van de priorij. Via de Isabelladreef 
en de weide aan de Keizer Karelvijver, bereiken we de ingang van de onderaardse gewelven waar het riviertje 
de IJse kabbelend uitstroomt. Deze onderaardse gewelven staan in verbinding met de overblijfselen van het 
middeleeuws kloosterscriptorium van Groenendaal. Uit respect voor een aldaar verblijvende 
vleermuizenkolonie, kunnen we deze gewelven niet betreden. Maar aan de ingang is de onderaardse gang 
duidelijk te aanschouwen.  
De wandeling gaat verder langs de nog duidelijk in het boslandschap zichtbare terrastuinen, tot aan de kapel 
van Sint-Cornelius en de Ruusbroecbank. Op de terugtocht trekken we voorbij de resterende gebouwen van de 
priorij. Het oude wagenhuis wat nu het kasteel van Groenendaal is, de boswachterswoning uit 1743, 
oorspronkelijk gebouwd als washuis van de priorij en tot slot de voormalige priorijkerk.  
Via resten van de oude omheiningsmuur bereiken we opnieuw de vierkantshoeve.  
 
PRAKTISCH: Samenkomst om 13.50u. bij de ingang van het Bosmuseum.  
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MAAK ER EEN DAGUITSTAP VAN! 
 
 

EET- EN DRANKGELEGENHEDEN 
 
Bij B&B Hippo-Droom en Brasserie Hippo-Smaak kan je bij de verschillende food trucks en eetstanden terecht 
voor lekkere snacks met lokale producten of genieten van een speciaalbier en andere dranken. 
 
Bij het kasteel van Groenendaal worden boterhammen met plattekaas geserveerd met een lekker glas geuze of 
kriek, zoals in de tijd toen het kasteel nog een brasserie herbergde. 
 
 

PENDELDIENST 
 
De organisatie spoort bezoekers aan om met het openbaar vervoer te komen. Het station ligt op 
wandelafstand van het Bosmuseum. 
De parkeerruimte bij het Bosmuseum is eerder beperkt en de parking bij het kasteel van Groenendaal wordt 
afgesloten. 
Daarom legt de gemeente Hoeilaart een gratis pendelbusje in tussen het centrum van Hoeilaart en het kasteel 
van Groenendaal. 
 
De bus houdt halt aan het Gemeenteplein (GC Felix Sohie), het Dumbergplein, het station van Groenendaal, het 
Bosmuseum, en het kasteel van Groenendaal. 
Vertrek vanuit het centrum van de gemeente Hoeilaart om 10, 11, 13, 14, 15 en 16u. 
Vertrekt aan het kasteel van Groenendaal om 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30u. 
 
 

MEER INFORMATIE 
 
Meer info 
info@zonienwoud.be 
Agentschap voor Natuur en Bos - Beheerregio Groenendaal T 02 658 24 72  
 

 
 
Open Monumentendag te Groenendaal wordt georganiseerd door: 
Agentschap Natuur en Bos, Beheerregio Groenendaal 
Werkgroep erfgoed van het Platform Onthaalpoort van Groenendaal 
 
Met medewerking van: 

 
 


