
Natuurloop Gaasbeek – Groenenberg  

De natuurloop bestaat uit 2 lussen die beiden starten op de parking langs de 
Kasteelstraat (nummer 40) in Gaasbeek. 

De groene lus van 4,5 km leidt de loper door het Park van Gaasbeek, terwijl de 
blauwe lus van 4,6 km dan weer het verrassende park Groenenberg doorkruist. 

Beide lussen kunnen uiteraard gecombineerd worden. Let wel, er komen enkele 
pittige klimmetjes voor in de routes, maar de inspanningen worden beloond met 
prachtige zichten. 

In de kasteelparken van Gaasbeek en Groenenberg gaan natuur, cultuur en 
geschiedenis hand in hand. De natuurloop laat je kennismaken met twee prachtige 
parken in de Vlaamse groene rand rond Brussel. Het park van Gaasbeek is vooral 
gekend om zijn kasteel, terwijl park Groenenberg een wat onbekendere parel is. In 
elk seizoen hebben deze parken wel iets te bieden. Zo kan je in het voorjaar 
genieten van duizenden narcissen, wilde boshyacinten en geurende Azalea’s. In de 
herfst toveren de bomencollecties de parken om in prachtige sprookjes-decors. 

De winter biedt je dan weer een doorkijkje door de kathedraalbossen met zichten op 
de kastelen, de kapel, de vijvers en zelfs een heuse triomfboog. 

De omloop door park Groenenberg klimt eerst naar het gelijknamige kasteel, waarna 
je het Engelse landschapspark induikt. Het pad brengt je langs een eeuwenoude 
Rode Beuk, waarna je afdaalt naar de vijver, die ook de bron van de Laarbeek vormt. 
Het pad brengt je verder langs weilanden waar de Brabantse trekpaarden grazen. Je 
verlaat even het park en via een lus door het zogenaamde eikenbos kom je opnieuw 
in het park terecht. Langs de azelea’s en hydrangea’s kom je ten slotte weer op het 
hoofdpad dat je naar het startpunt brengt. 
De route in het Park van Gaasbeek voert je letterlijk langs onze museumtuin, die 
internationaal gekend is voor het leifruit en oude snoeitechnieken. Daarna kun je 
jezelf een ridder wanen via het kronkelende pad rond het kasteel en de vijvers van 
het park. Nadien volgt een steile klim met zicht op de mysterieuze triomfboog, 
waarna het parcours enkele rechte dreven volgt in wat ooit een strak aangelegd 
sterbos was. 
 

• Download het kaartje (pdf  - 1.25 MB) 
 

https://www.natuurenbos.be/parkgroenenberg
https://www.natuurenbos.be/kasteelparkgaasbeek
https://www.natuurenbos.be/museumtuingaasbeek/
https://www.kasteelvangaasbeek.be/nl
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/kaart_natuurloop_gaasbeek_-_groenenberg.pdf

