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Startplaats:  
Treinstation Groenendaal, 
Groenendaalsesteenweg, 1560 Hoeilaart
Parking: ja
Kleedkamers/douches: neen

Bezienswaardigheden langs de route:
De Hazendalwandeling laat je kennismaken met het 
deel van het Zoniënwoud dat begrensd is door de Ring, 
de spoorweg en het station van Groenendaal. Het is een 
korte maar afwisselende wandeling die bijzonder 
geschikt is om de kruidenvegetatie van het Zoniënwoud 
te leren kennen. Maar neem dan wel een of ander 
boekje over flora mee. Want niet minder dan 150 
soorten worden er aangetroffen. Look-zonder-look, 
ridderzuring, valse salie, springzaad, wij�esvaren, 
helmkruid, drienerfmuur, gele dovenetel, wilde 
kamperfoelie, bosanemoon, kortom te veel om op te 
noemen.

Het vertrekpunt van deze wandeling is het spoorweg-
station van Groenendaal. Dit station werd ingewijd in 
1902. Op zondag kwamen de Brusselaars naar 
Groenendaal om te wandelen in het bos of om te 
gokken op de nabijgelegen paardenrenbaan. Op 
weekdagen namen de druiventelers en de handelaars in 
boter en eieren uit Hoeilaart en Overijse hier de trein 
naar Brussel waar ze hun waren verkochten op markten 
en in winkels. Ook de grondstoffen voor de kasdruiven-
teelt – ijzer, steenkool, glas en meststoffen – werden in 
Groenendaal ingevoerd.

Het Hazendal is een van de plekken in het woud die 
reeds lang bewoond zijn, sinds 2000 à 2500 jaar voor 
Christus. Verschillende gebruiksvoorwerpen uit die 
periode zoals schrapers en pijlpunten werden hier 
opgegraven. 

Eens in het Hazendal, komen we aan de Koningsvijvers.
De Koningsvijvers, een reeks van 8 vijvers, werden in 1893 
aangelegd op verzoek van koning Leopold II. Vandaar de 
benaming. Ze worden gevoed door bronnen en door de 
Ijse die wat verder in het woud ontspringt. Deze vijvers, 
waarvan een aantal bijna zijn dichtgeslibd, worden 
omzoomd door een smalle strook oevervegetatie.

De Hazendalwandeling loopt langs boswegen. Trek dus 
bij slecht weer stevige schoenen of laarzen aan. Er kan 
ook niet gewandeld worden met kinderwagens.

Deze route wordt op terrein aangeduid aan de hand van 
houten paaltjes met rode koppen.

Schaal 1: 25 000

Gedragsregels
1 Blijf op de paden, trek niet dwars door 
 het bos of veld.
2 Respecteer de natuur en de omgeving.
3 Laat geen afval achter, breng geen 
 beschadigingen aan, wees niet te luidruchtig.
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