
 

 

 

 

 

Khalid Zian Schepen van Groene Ruimten en Milieu van de Stad Brussel  
 

Khalid ZIAN nodigt het publiek uit om de serres en kwekerijen 
van de Stad Brussel te ontdekken Op zaterdag 12 mei 2018, vanaf 11u 

 

De opendeurdag van de serres en kwekerijen van de Stad Brussel in Sterrebeek zal plaats vinden 
op zaterdag 12 mei 2018. De bezoekers zullen er verwelkomd  worden van 11u tot 17u. Vrije 
toegang. 
 

Voor de schepen van Groene Ruimten en Milieu, Khalid ZIAN, “verdient deze plaats om bij alle 
Brusselaars bekend te zijn! De kwekerijen strekken zich uit over ongeveer 11 hectare waarvan 
8.800m² serre.  Daar worden de planten gekweekt. Ze zullen in  de hele Stad geplaatst worden om de 
openbare ruimte te bloeien en te verfraaien. Als de bekende Koninklijke serres van Laken een 
architecturaal en patrimoniaal juweel is, zijn de serres van de Stad ongetwijfeld  bescheidener, maar 
net zo uniek. Een verrassende site om te komen ontdekken met jullie familie!” 
 

Activiteiten : 
- Gegidsrze bezoeken  van de teelgebouwen om 11u30, 13u30 et 15u30  (serres, 

tunnels en kwekerijen), ontdekking van de bloemen en van de mobiele decoraties 
geproduceerd door de Stad Brussel; 

- Creatieve en informatieve standen over compost, apicultuur en  duurzaam 
tuinieren ; 

- Activiteiten voor kinderen.  
Toegang : 
Pendelbussen  van de Stad zullen elk uur stipt beschikbaar zijn (van 11u tot 16u00), vanaf 
en tot het metrostation Kraainem (Lijn ❶). 
Met de wagen : afslag 21 van de autoweg E40. 
Bus De Lijn: 316, 318, 352, 410, halte « Sterrebeek Zavelstraat » aan 600m van de ingang 
van site .  
 

Een stukje geschiedenis 
Oorspronkelijk bevonden de teelserres zich in  Laken (Brussel). Maar daarna, in 1958 
worden ze verplaatst om de Wereld Tentoonstelling te organiseren. Daarom is de dienst  
sinds 1956 in Sterrebeek op het grondgebied van de gemeente Zaventem gehuisvestigd. 
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Persattaché: Dhoha SMIDA, 02 279 48 15 / 0473 64 59 88, kabinet de de schepen Khalid ZIAN 

http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/strekken+zich+uit+over
http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/de+openbare+ruimte
http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/ongetwijfeld
http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/een+stukje+geschiedenis

