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Ahmed EL KTIBI nodigt u graag uit om kennis te komen maken met de serres 

en boomkwekerij van de Stad Brussel  
Op zaterdag 13 mei 

 
Zaterdag 13 mei is het weer “Opendeurdag” in de serres en boomkwekerij van de Stad 
Brussel (gelegen te Sterrebeek).  Bezoekers zijn er doorlopend welkom vanaf 10u tot 17u.  
De toegang is gratis. 
 
Schepen voor Leefmilieu en Groene Ruimten, Ahmed El Ktibi, nodigt u graag uit om kennis 
te komen maken met de plantenkwekerij waar de planten worden verzorgd die straks de 
Brusselse lanen zullen opvrolijken. “Op de opendeurdag kunnen de Brusselaars met eigen 
ogen zien hoe de Stad Brussel elk jaar opnieuw een indrukwekkende hoeveelheid planten 
kweekt: 8.800 m² serres en overdekte hallen voor eenjarige, tweejarige en winterharde 
planten.  Daarnaast is er nog de boomkwekerij (5,5 ha) waar de bomen worden verzorgd in 
afwachting van hun overplanting in de Stad.  Het is er aangenaam wandelen, het is alleen 
jammer dat zo weinig Brusselaars deze plek kennen , laat staan bezoeken”. 
 
Na afloop van de opendeurdag zullen de tentoongestelde sierelementen (ruim 400 stuks) 
zoals dubbele vazen, plantenbakken in orangeriestijl, hangbakken voor straatlantaarns en 
gevels, piramides enz. naar de Stad verhuizen om er de openbare ruimte op te fleuren. 
 
Activiteiten: 
 

Bezoek aan de plantenkwekerij (serres, tunnels, boomkwekerij) met bloemstukken en 
sierelementen voor buitenshuis die door de Stad Brussel zijn vervaardigd;  
Informatie over composteren, bijenteelt, duurzaam tuinieren;  
Voor de jongsten zullen er leuke activiteiten zijn.  
  
Bereikbaar via de 
 

Pendeldienst van de Stad : om het uur (van 10 u tot 16 u) van en naar het metrostation 
Kraainem. (MIVB - Lijn ❶ Weststation – Stokkel)  
Met de auto : autosnelweg E40 – uitrit 21  
Bus De Lijn: 316, 318, 352, 410 halte « Sterrebeek Zavelstraat » (600m van de ingang ) 



Een beetje geschiedenis 

Oorspronkelijk waren de serres in Laken (Brussel) gevestigd.  Voor de Wereldtentoonstelling 
van 1958 moesten ze er echter wijken; sindsdien (1956) worden de planten in Sterrebeek 
gekweekt op het grondgebied van de gemeente Zaventem. 
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Perscontact 
Kabinet van de Schepen Ahmed EL KTIBI - Dhoha SMIDA : 02 279 48 15 / 0473 645 988 


