
HERFST IN TERVUREN  
 
Vallende bladeren, paardengetrappel, jachthoorngeschal en blaffende honden, ... de Sint-
Hubertusviering is vandaag naar goede traditie de opener van de herfstvakantie in Tervuren! Dit 
sfeervolle evenement in het park van Tervuren is een echte aanrader. De viering start om 10.30 uur 
in de Sint-Janskerk waarna een stoet voorafgegaan door paarden- en hondenclubs omstreeks 12 uur 
richting Sint-Hubertuskapel trekt. Ruiters en dierenliefhebbers passeren daar langs de pui van de 
kapel en worden kwistig gezegend. Een indrukwekkend jachthoornconcert sluit de viering af. 
 
De herfst is overigens het seizoen bij uitstek om een bezoek te brengen aan Tervuren. Het is prachtig 
wandelen door het park, het Geografisch Arboretum en het Zoniënwoud. Zowel de recreatieve als de 
langeafstandswandelaar komt er aan zijn trekken. Via uitgestippelde wandelroutes kan je alle 
bezienswaardigheden op eigen tempo ontdekken. En als je van al dat wandelen dorst hebt gekregen, 
kan je terecht in één van de vele horecazaken.  
 
Niet elke dag is helaas even mooi om te gaan wandelen. In dat geval biedt het AfricaMuseum een 
mooi alternatief. Of geniet van het filmaanbod in CC De Warandepoort! Nog meer inspiratie nodig? 
Stap dan binnen in het toeristisch bezoekerscentrum op het marktplein. Je wandelt er letterlijk 
tussen de bomen en komt er helemaal in de juiste herfstsfeer via o.a. een digitale Zoniënwoudquiz. 
De onthaalmedewerkers helpen je met de glimlach op weg! Veel info vind je ook op 
www.visittervuren.be. Prettige vakantie! 
 
Vijf herfstwandeltips: 
 
1. De Koninklijke wandeling in het Geografisch Arboretum is volgens sommigen de mooiste 
wandeling van het land. Je wandelt o.a. langs de hoogste boomsoort ter wereld en exotische 
slangedennen.  
2. De Warandewandeling is een must voor wie Tervuren bezoekt. Een genot op elk moment van het 
jaar maar misschien nog net iets mooier in het najaar wanneer het park zich tooit in warme 
herfstkleuren. 
3. De Flossendellewandeling leidt je door het prachtige Zoniënwoud, het grootste loofbos van 
Vlaanderen en de ‘place to be’ voor wie op zoek is naar een deugddoende herfstwandeling. 
4. De Kapboswandeling combineert het beste van drie werelden: een vleugje Geografisch 
Arboretum, een stevige portie Zoniënwoud en een tikkeltje park van Tervuren.  
5. Het splinternieuwe wandelnetwerk Brabantse Wouden verbindt 700 km wandelwegen aan elkaar. 
Dankzij het handige knooppuntensysteem stippel je je eigen tocht op maat uit. 

Op www.visittervuren.be kan je alle parcours gratis downloaden. Een wandelkaart van het 
wandelnetwerk Brabantse Wouden is verkrijgbaar in het toeristisch bezoekerscentrum (Markt 7b). 
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