
PERSBERICHT TERVUREN 

 

Zomer in Tervuren  

 

Vakantie in eigen land? Dan heeft Tervuren heel wat te bieden. Natuurliefhebbers komen aan hun 

trekken in het mooie park, het uitgestrekte Zoniënwoud en het Arboretum. Ook langs de velden en 

holle wegen van Duisburg, Moorsel en Vossem is het heerlijk wandelen of fietsen. Een hele zomer 

lang kan je ook genieten van allerlei activiteiten. 

Tien uitgestippelde wandelroutes staan uitgebreid beschreven in een nieuwe wandelbrochure, te 

koop in het toeristisch bezoekerscentrum maar je kan ze ook gratis downloaden op 

www.visittervuren.be.Ben je daarna nog niet uitgewandeld, dan biedt het  wandelnetwerk Zuid-

Dijleland met 300 km aan bewegwijzerde wandelpaden zeker soelaas. 

 

Vlakbij het marktplein kan je inpikken op het fietsknooppuntennetwerk Vlaams-Brabant (knooppunt 

46) en de Druivenfietsroute volgen, een themaroute die je langs de mooiste plekjes van de 

Druivenstreek brengt. Een kaart is verkrijgbaar in het toeristisch bezoekerscentrum waar ook nog tal 

van andere fietskaarten beschikbaar zijn. Op www.visittervuren.be vind je een overzicht en kan je 

een bestelling plaatsen. Je kan ook telefonisch of per e-mail een infopakket aanvragen. 

Visit Tervuren bracht overigens een nieuwe gratis kaart uit van het park van Tervuren met daarop 

een aanduiding van alle bezienswaardigheden, de horecazaken, de wandel-, fiets- en ruiterpaden die 

het park aandoen, … Een must-have voor elke parkbezoeker! 

 

Zomeractiviteiten 

De zomer staat bol van activiteiten in Tervuren. Een volledig overzicht vind je op 

www.visittervuren.be/nl/nieuws maar wij pikken er alvast enkele uit: 

 

- Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus organiseert de bibliotheek i.s.m. de toeristische dienst een 

zomerse zoektocht in Tervuren. Vlieg en verzamel drie geurpakjes boordevol spelletjes. Vind jij een 

schatkist, dan beleef je een heus geuravontuur en maak je kans op prachtige prijzen.  Daarnaast is er 

ook een zoektocht in het centrum van Tervuren. Het deelnameformulier is vanaf 1 juli te verkrijgen 

aan de balie van het vrijetijdscentrum. Deelname is gratis. Ook in het park van Tervuren kan je gaan 

speuren. Visit Tervuren ontwikkelde er een kindvriendelijke fotozoektocht. 

 

- GC De Warandepoort verhuist tijdens de zomer voor even naar het marktplein. Op zondag 16 juli 

blaast de Swing Shift Band er vrolijke noten. Je hoort traditionele bigbandmuziek, swing en 

hedendaagse songs. Op vrijdag 21 juli is het de beurt aan De Laatste Showband. Patrick Riguelle met 

zangeres Sofie Speck, halve finaliste van The Voice, en een schare topmuzikanten zorgen voor een 

indrukwekkend concert met steengoede covers. Ideaal voor wie houdt van muziek à la Marvin Gaye, 

Steely Dan of Otis Redding. 

- Van 4 augustus t.e.m. 15 augustus vinden traditiegetrouw de Duisburgse Dorpsfeesten plaats. Er 

zijn heel wat nieuwigheden. Zo is er op 12 augustus voor het eerst een proevertjesmarkt. Op 12, 13 

en 15 augustus kunnen gezinnen met kinderen op wandelzoektocht naar Soi de Serrist. Of doe mee 
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aan de kookwedstrijd voor het beste dessert met de Belgische tafeldruif. Ook het Interstratenspel, 

waarbij straten het tegen elkaar opnemen, belooft superspannend te worden. 

- Van 18 t.e.m. 20 augustus draait alles tijdens de Vossemse dorpsfeesten om auto’s. Vrijdag begint 

met de Gocartrace. Zaterdag komt Circus in Beweging de jongeren nieuwe trucjes aanleren. De 

traditionele Eendjesrace ontbreekt natuurlijk ook niet. Op zondag staan een show van classic- en 

sportscars, de Vossem Games en een rommelmarkt op het programma. Fuif- en dansplezier is er met 

onder meer Spiritus Faf en Black Leather Jacket. 

- De zomer wordt afgesloten met Hee Tervuren! Reuzegezellig. Dit nieuwe concept combineert de 

sterke muzikale troeven van Hee Tervuren met de gezelligheid van de Reuzenfeesten zoals het 

scoutsdorp, de avond- en de rommelmarkt. Maar er zijn ook heel wat nieuwe elementen. Zo zal de 

nieuwe moestuin tijdens dit feestweekend officieel geopend worden en is er ook een sportieve 

insteek met de Tervuren Tourist Run. Tenslotte wordt het vuurwerk vervangen door een klank- en 

lichtspel in de moestuin. 

Bezoekerscentrum 

 

Visit Tervuren organiseert overigens geregeld zelf een geleide wandeling of fietstocht met telkens 

een verrassende invalshoek. Om het overzicht te bewaren kan je in het toeristisch bezoekerscentrum 

terecht voor een gratis activiteitenkalender. Je kan ook op de hoogte blijven via de toeristische 

nieuwsbrief of via www.visittervuren.be. 

Je bezoek aan Tervuren starten, doe je sinds begin vorig jaar trouwens best in het splinternieuwe 

toeristisch bezoekerscentrum, een interactief belevingscentrum waar Tervuren met zijn grote en 

kleine bezienswaardigheden voorgesteld wordt. Je doet er ook ideetjes op voor een bezoek aan de 

regio Zuid-Dijleland en het mooie Zoniënwoud. In het bezoekerscentrum wandel je letterlijk tussen 

de bomen. Meertalige apps geven een goed beeld van het toeristische aanbod. Ontdek het 

Zoniënwoud via een digitale quiz of knip druiventrossen op een touchscreen. Het bezoekerscentrum 

is gratis toegankelijk. 

Informatie voor de pers 

 

Algemeen: 

Toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort 

Markt 7B – 3080 Tervuren 

Tel. 02 766 53 40 – toerisme@tervuren.be – www.visittervuren.be 

 

Afdeling vrije tijd 

Erwin Delaere 

Vrijetijdsconsulent voor toerisme en lokale economie 

02 766 53 41, erwin.delaere@tervuren.be 
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