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Voorwoord
Brochure in 2012 uitgegeven door de Stad Brussel, dank zij
de medewerking van de diensten Milieuraadgeving, Groene
Ruimten, Archieven en Historisch Erfgoed van de Stad
Brussel en met de steun van Mijnheer Xavier Duquenne,
gespecialiseerd in de geschiedenis van het Ter Kamerenbos.
Realisatie : Muriel Piazza
Vertaling : Nadine De Sadeleer
Wij danken alle personen die eveneens hebben meegewerkt
aan het verwezenlijken van deze brochure.

Tijdens een wandeling in het Terkamerenbos met Juliette Drouet, kerfde Victor
Hugo voor zijn plezier hun voornamen in de stam van een boom, hiermede het
weelderige gebladerte hun eeuwigdurende liefde toevertrouwend. Tijdens zijn
jeugd verdeed de Russische anarchist Victor Serge Durant er vele uren van
zijn tijd onder de herfstregen. Paul Verlaine maakte er in zijn kermisgedicht
« Chevaux de bois » de plaats van de meesters van het licht van. Achtereenvolgens
zou ik ook nog Michel Leiris vernoemen voor wie het majestueuze dennenbos de
inspiratiebron was voor de assonante ode: “Les beaux bois d’ombres où boit le
bois de la Cambre - en croissant grand gros haut - en s’ancrant dur dru droit. »
(vrij vertaald : « De prachtige bossen van schaduwen, waar het Terkamerenbos
zich laaft – waar vele hoge toppen oprijzen – krachtig rechtop verankerd”), en
vervolgens de schrijfster Jacqueline Harpman die in de buurt woonde van deze
plaats en ze ten tonele voerde in haar verhalen.
Blijkbaar spreekt het Terkamerenbos, die een groene long is, enorm tot de
Brusselse verbeelding. Als uiterste punt van het Zoniënwoud is het eveneens
een overblijfsel van het wijde en dichte middeleeuwse bos dat zich uitstrekte
vanaf de Ardennen, waarover Pétarque vertelde dat de doorkruising ervan
een gevaarlijke reis was.

De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure
voor pedagogische doeleinden is toegelaten op voorwaarde
dat melding wordt gemaakt van de bron.
Foto’s en Grafische vormgeving : Idealogy
Huart Hamoirlaan, 48 – B-1030 Brussel
Tel. +32 2 242 05 10 – Fax. +32 2 242 66 04
Verantwoordelijke uitgever : Ahmed El Ktibi
Stadhuis, Grote Markt – 1000 Brussel
Wettelijk depot : D/2014/8333/04

Oorspronkelijk voorbehouden aan de prestigieuze wereldse wandelingen,
wordt dit groene juweel nu bezocht door het grote publiek en verwelkomt het
ludieke of sportieve activiteiten in een harmonieuze dialoog tussen stedelijke
ruimte en natuurgebied.
Door zijn biodiversiteit en verscheidenheid aan landschappen, benadrukt
met rotsen, open plekken en een vijver die een eiland omsluit, neemt het
Terkamerenbos een benijdenswaardige plaats in het Brusselse landschapen cultureel erfgoed in. Gerenoveerd, onderhouden, met de zorg die de grote
verknochtheid aantoont van de dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel,
staat het Terkamerenbos open voor elke inspiratie. Ik hoop dat deze kleine
verklarende gids U een andere kijk zal geven op deze site die er nooit genoeg
van krijgt om te worden bezichtigd, doorkruist en ontdekt.

Juni 2014
Ahmed El Ktibi

Schepen van Groene Ruimten en Milieu

Een woordje geschiedenis over de
omstandigheden van het ontstaan
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De huidige benaming
“Ter Kamerenbos”
wordt officieel van
kracht rond 1840 en
komt voort door de
nabijheid van een
bos, vandaag de dag
verdwenen, dat deel
uitmaakte van de abdij
Ter Kameren.

Ter Kamerenbos

Tijdens de jaren 1850 ontwikkelt zich de
toekomstige Louizawijk. In 1859 dringt
zich het idee op om Brussel te verrijken
met een park, een hoofdstad waardig.
Hiervoor moet men een honderdtal beboste hectaren (met beuken en eiken),
een vooruitgeschoven gedeelte van het
Zoniënwoud en genaamd Ter Kamerenbos, omvormen tot een publieke wandelweg en een grote laan (Louizalaan)
aanleggen om er een makkelijke toegang tot te krijgen.
In 1860 draagt de Overheid 107 hectaren woud over aan de Stad Brussel.
Een paar jaar later verwerft de Stad nog
gronden om uiteindelijk een totale oppervlakte te bekomen van 124 hectaren.
In 1861 kreeg de Duitse landschapsarchitect Edouard Keilig (gevestigd in
Brussel) door een wedstrijd de aanleg
van het park toevertrouwd. Zijn ontwerp
maakte het best gebruik van de mogelijkheden van de site – beplanting en
reliëf – ondertussen schilderachtige tafereeltjes creërend en toch dicht bij de
natuur blijvend. Hij is het die het best
de aandachtsvelden van het park verspreidt, zeker door een vijver verderop
te plaatsen om zo de wandelaars te
verspreiden en opstoppingen aan de ingang te voorkomen.
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In 1862 worden de octrooipaviljoenen
van de Naamsepoort verplaatst om de
ingang van het park aan te duiden. In
het rechtse paviljoen wordt de 6e politieafdeling gevestigd, terwijl het linkse
dienst doet als commissariswoning.
In 1866 wordt het Ter Kamerenbos
opengesteld voor het publiek en is onmiddellijk een groot succes ; het is de
wandelplaats bij uitstek. Datzelfde jaar
verwerft de Stad 75 bijkomende hectaren voor de bouw van de renbaan van
Bosvoorde. Al gauw vormen de teruggekomen wedrentoeschouwers in hun
mooie spannen een belangrijke attractie. Buiten tennis en cricket, gespeeld
op het grasveld van de Engelsen, roeit
men er ook. Er werden eveneens wielerwedstrijden, regatta’s op de vijver en
aerostaatcompetities georganiseerd.

Grasveld van de Engelsen

Octrooipaviljoen

Tijdens de eerste jaren
van het bestaan van
het park worden
vier voorzieningen,
voorbehouden aan
recreatie, gebouwd in
een rustieke pittoreske
stijl : de “Laiterie”,
het Gymnasium, het
Chalet Robinson en
het Chalet van de
Nachtegalen.
Aanzien als historisch
monument werd het
Ter Kamerenbos in 1976
geklasseerd. Sindsdien
is het autoverkeer
tijdens het weekend in
een groot gedeelte van
het bos verboden.
Ter Kamerenbos
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Opmerkelijke monumenten en gebouwen
In 1991 is het Gewest eigenaar geworden van het Bos door Koninklijk besluit
maar de Stad heeft het beheer ervan
gehouden.
De laatste jaren werd aangevangen met
een diepgaande restauratie van het
Bos. Ze heeft de beplantingen weer in
orde gebracht (aanplanting, snoeiing,
vellen en grasinzaaiingen), het verkeer
aangepast, de historische elementen
herstelt en herbouwd, de vijver gezuiverd, de bermen gerenoveerd en nieuwe elementen gebouwd (twee speeltuinen in het eerste deel van het park,
twee bars, uitgerust met sanitair in het
tweede deel van het park en een kiosk
aan de Gespanhoek).

Twee paviljoenen in neoklassieke stijl
(in Toscaanse bouwstijl), oude Tolhuisjes (belasting op de binnenkomende
goederen) van de Naamse Poort, werden in 1862 naar de ingang van het Bos
verplaatst. Ze werden in 1835 opgericht
door de Stadsarchitect, Auguste Payen.
Drie pittoreske taferelen, ontworpen
door Keilig, werden geïnstalleerd bij de
bouw van het Bos.
Deze pittoreske taferelen, toen héél in,
laten eveneens toe de bezoekers van
het park te verspreiden.
De Jacques de Lalainggroep “La Lutte
équestre” wordt in 1908 aan de rand
van het rondpunt geplaatst, aan de ingang van het park, op het einde van de
Louizalaan.

Bar

Rotsbrug

De rotsbrug over het
ravijn, de houten
brug en de in rosten
gebouwde grot met
watervalletje in de
vijver zijn de drie
pittoreske taferelen,
ontworpen door
Keilig.

La Laiterie, eerste voorziening, opgetrokken in 1871 langs de laan met dezelfde naam, is een café-restaurant dat
verfrissingen, ijsjes en gebak serveert
en sigaren en sigaretten verkoopt. Ze
werd spijtig genoeg door de vlammen
vernield in 1973 en werd niet heropgebouwd.
Houtenbrug

Lutte équestre
Rotswatervalletje
Ter Kamerenbos

Ter Kamerenbos
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De naam “Chalet
van het Gymnasium”
refereert aan het
openluchtgymnasium
voor kinderen dat
zich voor het gebouw
bevond en dat tot
schaatsbaan werd
omgebouwd in 1948.

In 1901 werd vlak
naast het Chalet een
duiventil gebouwd.
Het Chalet Robinson
werd een eerste keer,
in 1896, door en brand
verwoest.

Ter Kamerenbos

Het Gymnasium (vandaag de dag
schaatsbaan), gebouwd in 1875 wordt
rond 1920 eigendom van de Stad. Bar,
daarna café-restaurant heeft het zijn
functie tot op vandaag behouden. Na
verloop van tijd werden bijgebouwen
toegevoegd die zouden dienstdoen als
opslagplaats voor de stoelen van het
park en waarin een petanqueclub werd
ondergebracht. In 1966 installeert het
"Théâtre de Poche" zich in het bijgebouw dat dienstdeed als petanque. Het
werd heropgebouwd in 1997.
Het Chalet Robinson werd op zijn beurt
volledig in hout opgetrokken in 1877.
Het doet dienst als verkooppunt van
verfrissingen en bezit rondom een groot
terras. Tot 1991 verschaft het onderdak
aan een café, tearoom; dat jaar werd
het door een brand verwoest. Het werd
in 2008 heropgebouwd in een stijl gelijkend op de oorspronkelijke en herbergt
opnieuw een restaurant, tearoom.

© Lode Saidane

Het Chalet van de Nachtegalen werd
als laatste gebouwd in 1892 aan de rand
van het Grasperk van de Engelsen. Caférestaurant zijnde heeft het gedurende de
tijd aanpassingen ondergaan. In de jaren 80 installeerde er zich de discotheek
“Les Jeux d’Hiver”. In 2005 wordt het tijdens een brand verwoest en het verrijst
een paar jaar later terug uit zijn as.
Gedurende de loop der jaren werden andere
kleinere technische gebouwen opgetrokken:
• Het oude Boswachterhuis , ook gekend onder de naam “Hangar” werd
in 1888 gebouwd in de stijl van een
17de eeuwse Vlaamse hoeve. Ze deed
dienst als onderkomen voor de tuiniers en wegenwerkers en als bergplaats voor hun materiaal. In 2008
werd het gerenoveerd en herbestemd
tot barrestaurant (The Wood).
• Een rond reservoir, gebouwd in 1879
en een watertoren , gebouwd in 1891.
• Een pompstation en zijn laboratorium.
• Een oppompcentrale voor de watermaatschappij.
• Een kennel voor de politie, afgebroken en heropgetrokken in 1984 en nog
altijd bezet door de hondenbrigade.
• Een gebouw dat nu onderdak biedt aan
een onthaallokaal, een vestiaire en een
opslagplaats voor de Stadstuiniers.

Het huidige aanzicht
van het Chalet van
de Nachtegalen lijkt
sterk op dit van het
oorspronkelijke (als
het niet om het nieuwe
bijgebouw gaat).
Het herbergt weer
een restaurant en
discotheek.

Ter Kamerenbos
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De gietijzeren
leuningen van de
banken imiteren
boomtakken.

In 1889 werd een
drinkfontein geplaatst
op de Gespanhoek. Het
gaat om een gietijzeren
bekken versierd met
vier hondenkoppen.
In de XXe eeuw werd
ze vervangen door
een fonteinpaal die
vandaag nog steeds in
werking is.

Ter Kamerenbos

In 1864 werden vaste zitbanken geplaatst die zijn nog altijd aanwezig (en
worden gerenoveerd) en vier cirkelvormige banken (rond vier bomen), waarvan
er vandaag maar twee exemplaren meer
bestaan. Een nieuwe cirkelvormige bank
werd aan de Gespanhoek geplaatst.

In 1883 tekent en laat Keilig drie schuilplaatsen voor ruiters plaatsen, en dit
naar het model van die in het "Bois de
Boulogne": een conisch of achthoekig strodak gedragen door rondhouten stam. Ze werden onlangs teruggebouwd.

Tezelfdertijd laat de Stad, op verschillende plaatsen, gietijzeren palen plaatsen, met wit geëmailleerde borden met
bovenop het wapenschild van de Stad
(in renovatie).

In 1895 werd een gietijzeren achthoekige kiosk geplaatst op het Grasperk van
de Engelsen; men speelt er zeer gevarieerde muzikale composities.

Bij de voltooiing van het park plaatste de
Stad een klok op een paal aan de Gespanhoek (ze werd onlangs teruggeplaatst).

De kiosk van het
Grasperk van
de Engelsen is
verdwenen maar een
nieuwe kiosk werd
tijdens de recente
renovatiewerken
geplaatst aan de
Gespanhoek.

Ter Kamerenbos
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Inrichtingen en vegetatie
De aanleg van het Ter Kamerenbos werd
ontworpen in een voor die tijd succesvolle
landschapsstijl (natuurlijk, onregelmatig).
Keilig maakte gebruik van de site en gaf
prioriteit aan de grasperken in de ravijnen en aan de beplantingen op de heuveltjes om de weelderige kant van de vegetatie te verheerlijken.
De “landschapsstijl”
ontstond rond 1730 in
Engeland.
De verrassing,
het pittoreske, de
ontdekking en de
diversiteit zijn de
heersende woorden in
de compositie van Keilig.

De oppervlakte van het park was relatief beperkt, maar Keilig kon de grenzen
van het park verbergen en door verschillende listen de indruk geven dat het veel
groter was: hij behield de hoogstammige
bomen lans de hele rand van het park.
Bijna alle verbindingswegen naar buiten
toe werden diagonaalsgewijze geplaatst
en laten geen doorkijk naar buiten toe.
Aan de buitenkant wordt het park trouwens gezien als een nagenoeg gesloten
massief. De paden en andere verkeerswegen zijn gebogen, nooit rechtlijnig. De
wandelwegen zijn dikwijls van elkaar afgezonderd. Keilig heeft grandioze en gevarieerde perspectieven aangelegd door
de afwisseling van vrije ruimtes (grasperken en vijver) en boomgroepen.
Hij heeft de wandelaars verspreid door
de concentratie van de aandachtsvelden
te voorkomen: het ravijn en zijn monumentale rotsbrug, de houten brug, het

Ter Kamerenbos

rotswatervalletje bij de vijver en de
kunstmatige vijver.
De hoofdingang van het Ter Kamerenbos bevindt zich op het einde van de
Louizalaan, tussen de octrooipaviljoenen. Deze ingang geeft toegang tot het
wegennet dat twee zones afbakent (twee
onregelmatige ovalen). Keilig heeft een
drievoudig wegennet gecreëerd: voor
de voetgangers, voor de koetsen (en
fietsers) en voor de ruiters.
Het eerste deel van het Bos heeft een groter woudkarakter dan het tweede, maar
Keilig heeft ervoor gezorgd dat er twee
zich kruisende prachtige doorkijken van
400m werden aangelegd. Eén van deze is
het Grasperk van de Engelsen.
Naast het grasperk liet men een bestaand
natuurlijk ravijn goed tot zijn recht komen en de architect liet het overspannen
door een monumentale rotsbrug. Het is
eveneens in dit eerste deel dat een pittoreske houten brug een klein dal overspant.
Rechts van de ingang , nabij het technisch
gebouw van de arbeiders van de Groene
Ruimten van de Stad en het “Théâtre de
Poche”, werd een oude kalkgroeve behouden in het ontwerp; het gaat om het
“Duivelsgat”, dat een groot hoogteverschil
vormt, en een onlangs gerestaureerde
rondweg.

Duivelsgat

De verkeerswegen
bestaan heden nog
maar de hiërarchische
opbouw en het
onderscheid tussen
ruiterpad en
voetgangerslaan werd
niet behouden.
Het grasperk van de
Engelsen kreeg die
naam doordat de
eerste twintig jaar
ze veel bezocht werd
door de Engelsen die
er tennis en cricket
speelden.

Ter Kamerenbos
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Het eiland (waarover
een doorkijk loopt)
belet dat men de vijver
in één oogopslag
helemaal te zien krijgt,
waardoor deze nog
groter lijkt.

Het tweede deel van het Bos, dat veel
opener is, werd gewijd aan de kunstmatige vijver, aan zijn eiland, aan het
Chalet Robinson, aan de rotsgrot en
het watervalletje, evenals aan de brede
vergezichten die deze zacht hellende
grasperken, her en der verfraaid met
bomen, bieden. Een lange open plaats
biedt een lengtezicht van 1 km over dit
deel van het park ; ze wordt doorsneden
door twee dwarsperspectieven (voor en
achter het eiland).
De vijver, die zich over 6 hectaren (zonder eiland) uitspreidt, met een diepte
van 1m, wordt gevoed door het aquaduct van de Stad, niet ver daarvandaan
(Waterloosesteenweg). De grot met watervalletje bevindt zich dus aan het eind
van de aanvoerleiding.
Een paar jaar na de opening van het
park voor het publiek werden de oevers
gemetst en verstevigd. In de loop der
jaren werden ze meerdere keren hersteld, maar altijd met het behoud van
een makkelijke toegang tot het water
om verdrinkingen te voorkomen. Hierdoor hebben de oevers meerdere brede
hellende vlakken, evenals trappen met
waterbloemen die de onvoorzichtigen
en dieren toelaat makkelijk uit het water te komen. We betreuren dat bij de

Ter Kamerenbos

laatste heraanleg van de oevers (2003)
de hellende vlakken en de trappen werden afgeschaft.
Het is in het tweede deel van het park
dat Keilig de meeste beplantingen voorzag omdat de bosjes er dunner bezaaid
waren en minder mooi dan in het eerste deel. Hij heeft er dus soorten toegevoegd, verschillend van deze in het
eerste deel, en zelfs exotische. Men
vindt er: esdoorn, wilg, linde, rode beuk,
amberboom, lijsterbes, berk, trompetboom, ceder...

Keilig wenste wat
groen te houden
tijdens de winter en
heeft daarom een
hulstbosje laten
planten, rechts van
de vijver, evenals
coniferen (den, spar,
gewone spar, thuja).in
verschillende groepjes
rondom de vijver
(links) en aan de rand
van het bosje.

Het Ter Kamerenbos telt een zeventigtal opmerkelijke bomen, waaronder :

Het Ter Kamerenbos is
samengesteld uit :

• 2 hybride eiken (Quercus x rosea)
nabij het Chalet van de Nachtegalen
1 en 2.

•
•
•
•
•
•

70 ha hoogstammig
bos, hetzij 57%.
20 ha open
grasperken, hetzij
16%.
17 ha paden en
ruiterpaden, hetzij
14%.
8 ha verkeerswegen,
hetzij 6%.
6 ha vijver, hetzij 5%.
3 ha concessie /
constructie, hetzij 2%.

Ter Kamerenbos
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• 1 grootbladige linde of zomerlinde
(Tilia platyphyllos), nabij de aanlegsteiger 3.
• 1 zomereik (Quercus robur) nabij de
aanlegsteiger 4.
• 2 Gewone beuken (Fagus sylvatica),
één nabij de Waterleliënweg 5 en
een andere op de hoek van de Bosvoordsesteenweg en de Sleutelbloemenweg 6.
• 2 wintereiken (Quercus petraea) in
het grasperk, onder de Gespanhoek
7 en 8.

©Sebastien Siblet

Roodborstje
©Sebastien Siblet

Wat de fauna betreft werden elf soorten vleermuizen waargenomen in het
Ter Kamerenbos, waarvan vier soorten hernomen werden in Bijlage II van
de Habitatrichtlijn. Hierdoor alleen al
rechtvaardigt het zijn plaats in Speciaal
natuurgebied “Natura 2000”.

Boomklever

www. passion-nature.net

Wezel

Rode eekhoorn

Andere holdieren, zoals de holenduif,
de specht, de boomklever, de kauw,
de mees, de bosuil werden eveneens
waargenomen en verblijven in boomholtes of rotsen.
De vijver wordt vaak bezocht door de fuut,
de wilde eend, de meerkoet, de waterhoen en in de zomer door de aalscholver.
Fuut
Ter Kamerenbos

Bosuil

Konijn
Ter Kamerenbos

16

17

Beheerprincipes

www.visoflora.com

Het kreupelhout herbergt zangvogels,
roodborstjes, tjiftjafs (waaronder de Fluiter).
De vogels zijn goed vertegenwoordigd
in het park, ook al zijn de zoogdieren
niet afwezig: men komt er de vos, het
konijn, de wezel, de rode eekhoorn en
de chipmunks tegen.

Heelkruid

Het heelkruid en
het schutblad zijn
twee zeldzame
planten die men in
het Ter Kamerenbos
terugvindt.

Aan de kant van de insecten vernoemen
we de kever, verschillende soorten luizen, de schorpioenvlieg en de vlinders
(vooral nachtvlinders).
De flora toont aan dat we ons in een
hoofdzakelijk woudbiotoop bevinden.
Men merkt er namelijk de aanwezigheid op van de sylvie anemoon, het
pariskruid met vier blaadjes, de Salomonszegel en de boshyacint.

www. ophrys.bbactif.com
Schutblad

Sylvie anemoon
Ter Kamerenbos

Voor het onderhoud van de grasperken
en op advies van Keilig laat de Stad gedurende meer dan 60 jaar schapen grazen in het Ter Kamerenbos. Deze praktijk verdween tijdens de jaren 30.
Het Ter Kamerenbos is sinds 1976 geklasseerd en sinds 7 december 2004 is
het aangeduid als Speciaal Behoud Gebied “Natura 2000”.
De huidige doelstelling van het beheer
is om het restauratiewerk, begonnen in
2003 en beëindigd in 2011, duurzaam te
maken.
Bijvoorbeeld : herstellen en onderhouden van de vergezichten (afschaffing
van recente planten die de uitzichten
beperken, afschaffing van de spontane
groei van bosranden); de vergezichten
naar buiten toe vermijden; de scenografie van sommige plaatsen mooier
te maken; de biodiversiteit bewaren en
ontwikkelen (door bijvoorbeeld de bossen luchtiger te maken om de ontwikkeling van andere soorten en van de
grasachtige flora te bevoordelen of door
de herbergplaatsen van holdieren en
houtkevers aan te moedigen…); de lanen behouden, zelfs indien ze niet meer
toegankelijk zijn voor het verkeer; een
diversiteit van landschappen verzeke-

Het doel van het
“Natura 2000”
programma bestaat
erin sommige soorten
en hun natuurlijk
milieu te vrijwaren.

De 600 schapen van
de herder Johan
Schouteden in het Bos
in september 2010.

Ter Kamerenbos
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Praktisch
ren; het Bos proper houden; de kwaliteit van de uitrustingen behouden en de
veiligheid en comfort van de gebruikers
meer te verzekeren…
Sommige grasperken zullen gemaaid
worden en andere geschoren.

Het gebruik van
onkruidverdelger is
verboden, organische
meststoffen worden
enkel voor sommige
toepassingen gedoogd.

Zieke, gespleten, dunne of door een
storm gedestabiliseerde bomen worden
niet systematisch geveld maar kunnen
worden behouden als ondersteuning
van de biodiversiteit, er wordt ook niet
systematisch gerooid (5% van de stammen worden behouden).
De natuurlijke regeneratie wordt bevoorrecht, indien nodig gaat de Stad
over tot het planten van gewaarborgde
inheemse soorten. De periodes voor
vellen, afvoeren en vormen zijn beperkt
gedurende het jaar…

Toegankelijkheid per openbaar vervoer:
Tram: 23, 90, 93, 94 ; Bus: 38, 41, 60.
Toegankelijkheid voor Personen met
een Beperkte Mobiliteit: ja.
Vrije en gratis toegang het hele jaar
door, voorzieningen uitgezonderd (zie
rubriek “Voorzieningen”).
Voorzieningen:
> Manege

“Les Poneys du Bois de la Cambre” die
wandelingen met de pony's organiseert
in het park (voor kinderen van 3 tot 7 jaar)
is gelegen aan de Amazonendreef, nabij
het “Théâtre de Poche”. De openingsuren van de manege zijn afhankelijk van
het seizoen, de vakanties en de weeromstandigheden. De pony’s wandelen over
de bospaden van april tot oktober, op
woensdag, zaterdag en zondag en tijdens
de vakantiedagen van 14u00 tot 18u00.
De rest van het jaar worden lessen georganiseerd in de manege.

Oppervlakte:
124 hectaren.
Creatiedatum: 1861.
Klasseringsdatum:
1976.

• Tel.: 0485 32 93 63
> Huur van bootjes en waterfietsen

in het Chalet Robinson. Van april tot 31 oktober, van 10u00 tot 18u00, bij mooi weer.
Ter Kamerenbos

• Tel.: 02 372 92 92
• www.chaletrobinson.be

Ter Kamerenbos
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Huur van rolschaatsen, rollers :

Restaurant “Le Chalet Robinson”:

Lessen voor volwassenen en kinderen:
op de schaatsbaan, in de zomer elke namiddag ; tijdens de herfst en winter is de
verhuurkiosk elke zondag en feestdag, bij
droog weer, open vanaf 13u00.

op het eiland, men geraakt er door de vijver over te steken met een bootje, dat het
verbindt met het park, open 7 dagen op 7.

• Tel.: 02 649 70 02
• www.lapatinoire.be

• Tel.: 02 372 92 92
• www.chaletrobinson.be
Restaurant “The Wood”:

De schaatspiste is het hele jaar toegankelijk.

Jachtkoppelweg, 3 - 1000 Brussel, van
dinsdag tot zondag.

Speeltuin van de Schaatsbaan:

• Tel.: 02 640 19 68
• www.thewood.be

Het speelplein is het hele jaar toegankelijk; hij bevindt zich naast de schaatsbaan, rechtover het restaurant.
Speeltuin van “La Laiterie”:

Melkerijlaan, niet ver van The Wood.
Gezondheidsparcours:

Ten zuiden van de vijver, tussen de Groenendaalselaan en de Renpaardendreef.

Restaurant, danscafé “La Patinoire”:

Tijdens het mooie seizoen is het restaurant elke middag, namiddag en vrijdagavond open. Vanaf eind september is
het restaurant overdag gesloten.
• Tel.: 02 649 70 02
• www.lapatinoire.be

Inkomadressen:
hoofdingang: aan het
rondpunt op het einde
van de Louizalaan.
Andere ingangen:
Victorialaan,
Terhulpsesteenweg,
Bospleinlaan,
Diesdellelaan,
Waterloosesteenweg…

Discotheek “Les Jeux d’Hiver”:

Croquetweg, 1 – 1000 Brussel ; open
elke donderdag en zaterdag vanaf 20u00.
• Tel.: 02 649 08 64
Théâtre de Poche :

Gymnasiumweg, 1 – 1000 Brussel.
Bois
de la
Ter Kamerenbos
Cambre

• Tel.: 02 640 19 68
• www.poche.be

Les Jeux d'Hiver

Ter Kamerenbos
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Reglement
Reglement betreffende de parken, de groene ruimten en de speelpleinen beheerd door de Stad Brussel
Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers van de parken, de
groene ruimten en de speelpleinen beheerd door de Stad Brussel.
De toegangsuren zijn als volgt:
• van 1 april tot 30 september: 6 uur tot 22 uur.
• van 1 oktober tot 31 maart: 7 uur tot 21 uur.
Men moet een vergunning van het College van Burgemeester en
Schepenen krijgen om een activiteit van omvangrijke collectieve aard
of die welke schade zou kunnen toebrengen aan de bomen, de grasperken, de wegen, de speelpleinen, de banken, de kiosken en andere
uitrustingen, te organiseren.
Met uitzondering van de voertuigen van de Stad Brussel is geen enkel
gemotoriseerd voertuig toegelaten om behalve deze welke over een
vergunning beschikken afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen. De snelheid van de gemotoriseerde voertuigen toegelaten, wordt beperkt tot 5 km per uur.
De vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is
ook vereist om:
• deze ruimte te betreden met omvangrijke of gevaarlijke voorwerpen of dieren.
• buiten de fietspaden te fietsen of met rolschaatsen, de autoped of
rolschaatsplank te rijden, enz. De kinderen onder 12 jaar hebben
geen vergunning nodig om te fietsen in de groene ruimten.
• met honden te wandelen die niet aan de leiband gehouden worden
(met uitzondering van de plaatsen die hiertoe speciaal zijn voorzien).
• te venten of te verkopen.
• publicitaire actie te voeren zoals het plaatsen van commerciële
spandoekken, affiches of panelen…
• in de vijvers of de waterbekkens te vissen.
Bois de la
Cambre
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Inhoudstafel
Het is strikt verboden :
• over de omheiningen te klimmen ; plaatsen te betreden waarvan
de toegang verboden is; nutsvoorzieningen, de gebouwen, de wegen en de lanen te beschadigen; de plaatsen die voorbehouden
zijn aan welbepaalde spelen voor andere spelen of met andere
doeleinden in gebruik te nemen.
• in een tent of in een wagen te kamperen; vuur te stoken, behalve
op de plaatsen die hiertoe specifiek zijn voorzien.
• voor de ingangen en toegangen van de parken, groene ruimten en
speelpleinen te parkeren.
• er zich in te laten met spelen of activiteiten, die de buurtbewoners
en de wandelaars kunnen hinderen.
• met dieren de speelpleinen en de plaatsen te betreden die voorbehouden zijn voor kinderen voor sportactiviteiten of deze dieren tot
de vernieling van de nutsvoorzieningen aan te zetten.
• de kinderen zonder toezicht te laten.
• de aanplantingen beschadigen (schade aan knoppen, bloemen,
bladen…); de dieren te storen, te vangen of te verwonden en de
nesten te vernielen; dieren te voederen, behalve op de plaatsen die
hiertoe zijn voorzien.
• zelf de watervlakken, de fonteinen binnen te dringen of zijn huisdieren erin laten gaan of er eender welke voorwerpen en vuilnis in
te gooien.
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Iedere persoon die zou weigeren te gehoorzamen aan de bevelen van
de politieagenten of aan de richtlijnen van de parkwachters of andere
beambten van de Stad, kan worden uitgezet.
Het is verboden, op straffe van boete:
• honden of andere huisdieren hun behoeften te laten doen zonder
de uitwerpselen af te zetten (behalve in de canisite).
• vuilnis elders dan in de vuilnisbakken te gooien.

Bois de la
Cambre
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5 6 > Fagus sylvatica
7 8 > Quercus petraea

4 > Quercus robur

3 > Tilia platyphyllos

1 2 > Quercus X rosea

Opmerkelijke Bomen

> Houtenbrug

> Rotsbrug

> Rosten gebouwde grot met watervalletje

Pittoreske Taferelen

2

1
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3
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> Stormbekken

> Duivelsgat

> Gezondheidsparcours

> Manege

> Speeltuin

> Klok

> Cirkelvorming bank

> Schuilplaatsen
voor ruiters

> Fonteinpaal

> De octrooipaviljoenen

> Bar

> Kiosk

> Gebouw voor Stadstuiniers

> Kennel

> Oppompcentrale

>Pompstation en laboratorium

> Reservoir en watertoren

> Het boswachterhuis (The Wood)

> Het Chalet van de Nachtegalen (les jeux d’Hiver)

> Het Chalet Robinson

> Het Gymnasium (La Patinoire)

Opmerkelijke Monumenten en Gebouwen
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Eikstraat 8
1000 Brussel
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