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Boottocht door Brussel en de noordrand
& themawandeling de ‘Groote Oorlog’

Ontdek de belangrijke rol die het park
Drie Fonteinen speelde tijdens WOI

Combinatie boottocht + themawandeling
park Drie Fonteinen tijdens WOI
10.00u: inscheping Vilvoorde-Steenkaai en vertrek van
de gegidste boottocht door Brussel en de noordelijke
groene rand.
U ontdekt een kanaalomgeving in volle ontwikkeling,
met nieuwe commerciële complexen, een cruise terminal, prachtige lofts en nieuwe recreatiezones aan het
water. Maar tijdens deze boottocht kijken we ook naar
het verleden. Zo is er het verhaal van de Belgische
korporaal Trésignies uit WOI die het kanaal overzwemt
om de Verbrande brug neer te laten, maar tijdens zijn
heldhaftige daad dodelijk getroffen wordt.
We varen verder door de Groene Gordel en beëindigen
de boottocht aan park Drie Fonteinen.
Maaltijd aan boord.
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14.00u: start geleide wandeling ‘Drie Fonteinen tijdens
WOI’.

“Den 1ste juni 1915 nam Von Bissing bezit van het
kasteel der Drijfonteinen. Terwijl velen wegkwijnden
van honger, hield hij telken avond feestmalen.”
(pastoor parochie Heilig-Hart)
Het prachtige park Drie Fonteinen speelde een belangrijke rol tijdens de Groote Oorlog. De twee toenmalige
kasteeleigenaren, Moritz Von Bissing en Daniël Campion, drukten elk op hun manier hun stempel op de
geschiedenis. De Duitse Generaal-Gouverneur zou
vanuit het kasteel Drie Fonteinen het bezette land
besturen, Campion en zijn Molens Drie Fonteinen
zorgden ervoor dat heel Brabant en Vilvoorde van
hongersnood gespaard bleven. 100 jaar later gaan we
in het park op zoek naar deze vergeten geschiedenis.
Deze boeiende themawandeling is ook de gelegenheid
om één van de mooiste en oudste Engelse parken van
België van nabij te ontdekken.
Koffiepauze mogelijk in brasserie De Drie Fonteinen.
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Prijs:
> Gegidste boottocht + geleide wandeling
Drie Fonteinen: € 22 (prijs p.p. voor een groep
vanaf 50 deelnemers).
> Middagmaal: vanaf € 11 voor een koude schotel.
> Alle dagen mogelijk.
Info en reservatie:
> Rivertours - tel. 02 218 54 10
> Brasserie De Drie Fonteinen (koffiepauze) tel. 02 251 95 73

16.30u (+/-): einde gegidst bezoek - terugkeer met
eigen bus.

Combinatie Waterbus
+ themawandeling ‘Drie Fonteinen & WOI’
Vertrek (10u): Sainctelette - Becokaai (Brussel)
naar park Drie Fonteinen (Vilvoorde).
Terugkeer via Waterbus in de namiddag.
Prijs:
> Waterbus: € 6 p.p. (heen-en-terug)
> Gids park Drie Fonteinen: € 41 (per 25 deeln.)
> Van mei tot oktober, maandag tot vrijdag.
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