
Ahmed EL KTIBI nodigt u uit om de serres en 
boomkwekerij van de Stad Brussel te ontdekken op 

zaterdag 14 mei van 10 tot 17 uur

De “Opendeurdag” van de serres en boomkwekerij van de Stad Brussel (gelegen te Sterrebeek) zal plaats 
vinden op zaterdag 14 mei van 10 tot 17 uur.

De Schepen van Milieu en Groene Ruimten, Ahmed El Ktibi, “nodigt u uit om de plaats te ontdekken waar de 
planten en bloemen gekweekt worden die de straten zullen sieren. De Brusselaars zullen kunnen vaststellen 
dat de Stad Brussel elk jaar een indrukwekkende hoeveelheid aan planten voortbrengt : 8.800 m² serres 
en schermhallen voor eenjarige, tweejarige en vaste planten ; 5,5 ha boomkwekerij waar de bomen groot 
worden gebracht en die later geplant worden op het grondgebied van de Stad Brussel. Het is zeer aangenaam 
om door de serres in Sterrebeek te kuieren en deze vestiging verdient het dan ook om door alle Brusselaars 
ontdekt te worden.”

Na afloop van deze dag, worden meer dan 400 mobiele decoraties (dubbele vazen, oranjeriebakken, 
hangbakken op straatverlichting en gevels, en piramides) geïnstalleerd in alle uithoeken van de stad om de 
openbare ruimten te kleuren en op te fleuren.

Activiteiten :
Bezoek van de teeltinstellingen (serres, tunnels en boomkwekerij), ontdekking van de bloemen en mobiele 
decoraties geproduceerd door de Stad Brussel; 
Informatie rond het composteren, de bijenteelt en duurzaam tuinieren; 
Voor de jongeren: animaties door de boerderij van het Maximiliaanpark vzw. 

Toegang :
Pendeldienst van de Stad : Elk uur (van 10 u tot 16 u) van en naar het metrostation Kraainem. (MIVB - Lijn ❶ 
Weststation – Stockel) 
Met de auto : Autosnelweg E40 – uitrit nummer 21 
Bus De Lijn: Halte « Sterrebeek Zavelstraat » (600m van de ingang )
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