
Kastelen

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40, Lennik
+32 (0)2 531 01 30
Laat je in de tijdmachine meevoeren naar het
Kasteel van Gaasbeek met zijn mooie en
spannende geschiedenis. Bekijk het historische
interieur, de kunstvoorwerpen en de prachtige
omgeving.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,-. Open van 7 april
tot 3 november. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4942

Musea

Universiteitsbibliotheek  Toren Leuven
Monseigneur Ladeuzeplein 21, Leuven
Bezoek de universiteitsbibliotheek in Leuven en
beklim de bibliotheektoren waar je alles leert over
de turbulente geschiedenis van de bibliotheek en
de invloed ervan op de stad.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11543

Musea

Stedelijk Museum Aarschot
Elisabethlaan 103, Aarschot
+32 (0)16 56 84 51
De stad Aarschot heeft een heel rijk verleden. In
het Stedelijk Museum zijn enkele pareltjes uit het
verleden van de stad terug te vinden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5461

Musea

Stadsmuseum De Hofstadt
Grote Markt 1, Diest
+32 (0)13 35 32 09
Ontdek de kunstgeschiedenis van Diest in
Stadsmuseum de Hofstadt. De rijke
kunstverzameling vertelt het verhaal van het
verleden in de sfeervolle kelders van het stadhuis.
Er is zelfs een sch

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5508

Musea

Stadhuis Leuven
Grote Markt 9, Leuven
+32 (0)16 20 30 20
Het stadhuis van Leuven is een van de bekendste
gotische stadhuizen ter wereld en niet te missen
tijdens een stedentrip naar deze Belgische stad.
Kom het verhaal achter de 236 beelden op de g

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 4,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11544

Musea

Sportimonium
Trianodreef 19, Hofstade, Zemst
+32 (0)15 618 222
Altijd al alles willen weten over sport? Bezoek het
Sportimonium. Onvergetelijke televisiebeelden,
trofeen en prachtige affiches vertellen je alles over
sport.

Kinderen: EUR 9,- | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5498

Musea

M-Museum
Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven
+32 (0)16 27 29 29
Museum M in Leuven brengt hedendaagse en
oude kunst samen. De vaste collectie wordt
voortdurend afgewisseld met diverse tijdelijke
tentoonstellingen.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo ma di do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5322

Musea

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13, Tervuren
+32 (0)2 769 5211
Bezoek het AfricaMuseum en ontdek in
verschillende tentoonstellingen alles over het
Afrika van vroeger en nu. Bekijk maskers en
beelden uit Afrika en kom meer te weten over de
historie, flora

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11330

Musea

Het Museum voor de Oudere Technieken
Guldendal 20, Grimbergen
+32 (0)2 270 81 11
Helaas, de aloude ambachten zijn zo goed als
verdwenen. Gelukkig houdt het Museum voor
Oudere Technieken het werk van onze voorouders
levend!

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5496
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Musea

Abdij van Park  PARCUM
Abdij van Park 7, Leuven
+32 (0)16 - 40 01 51
De Parkabdij werd gesticht in 1129 door Godfried I
met de Baard, en is duizend jaar later nog bijna
helemaal intact. Hier bewonder je mooie kunst
rondom de thema's religie en cultuur.

Kinderen: EUR 2,50 | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11542

Natuurparken

Provinciedomein Het Vinne
Ossenwegstraat 70, Zoutleeuw
+32 (0)11 78 18 19
Provinciedomein Het Vinne ademt pure frisheid
uit. Het gebied leent zich uitstekend voor
wandelingen, fietstochten en gps-tochten.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5494

Natuurparken

Arboretum Tervuren
Vlaktedreef, Tervuren
+32 (0)496 - 72 80 43
Het Arboretum is een plek waar heerlijk kan
worden gewandeld. Met meer dan vierhonderd
boomsoorten is dit een plezante daguitstap voor
de natuurliefhebber.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5504

Recreatieparken

Recreatiedomein Bloso Hofstade
Tevuursesteenweg z/n, Hofstade, Zemst
+32 (0)15 - 61 83 62
Recreren met de hele familie? Het Bloso Domein
Hofstade heeft alle ingredinten voor gezellig
sportief dagje uit voor jong en oud!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5493

Recreatieparken

Provinciedomein Kessel-Lo
Holsbeeksesteenweg 21, Leuven
+32 (0)16 25 20 30
Een dagje erop uit met het gezin? Breng dan eens
een bezoekje aan Provinciedomein Kessel-Lo. Je
maakt hier prachtige wandeltochten, maar ook
verschillende soorten speeltuinen die zijn afgeste

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5499

Recreatieparken

Provinciedomein Huizingen
Henry Torleylaan 100, Beersel
+32 (0)383 00 20
Provinciedomein Huizingen is een oase voor jong
en oud. Dwaal door de rotstuin of geniet op het
terras van het zicht op kasteel van Huizingen.
Kinderen genieten met hun ouders van het
openluc

Kinderen: EUR 1,50 | Volwassenen: EUR 4,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5495

Recreatieparken

Provinciedomein Halve Maan
Omer Vanaudenhovelaan 48, Diest
+32 (0)13 31 15 28
Provinciedomein Halve Maan is voor jong en oud
een dag vol ontspanning en recreatie. Er is hier
een zwembad, speeltuinen, minigolf en nog veel
meer te vinden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5505

Tuinen

Rozentuin van Coloma
Joseph Depauwstraat 25, Sint-Pieters-Leeuw
+32 (0)2 371 22 62
Bewoner meer dan drieduizend soorten rozen in
de rozentuin van domein Coloma. De tuin is groot
genoeg voor een middagje kuieren en genieten.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. . Dagen: zo di
wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11720

Tuinen

Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38, Meise
+32 (0)2 - 26 00 920
Plantentuin Meise in Belgi is n van Europa's
grootste botanische tuinen. Bekijk hier een
vleesetende plant, theeplanten en nog veel meer!

Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4943

Tuinen

Museumtuin Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40, Lennik
Wandel door de prachtige museumtuin van
Kasteel van Gaasbeek en waan je terug in de
achttiende en negentiende eeuw.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 5,-. Open van 1
mei tot 31 oktober. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11719

Zelf actief

Dijle Floats: outdoor activiteiten
Corbielaan 11, Bertem
+32 (0)471 283 930
Geniet van de natuur tijdens n van de sportieve
activiteiten van Dijle Floats: een tocht met vlotten
of kano's, een fotospeurtocht of smokkelspel in het
bos of op pad met de kickbike.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 32,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10981

Stedentrips

Stedentrip Leuven
Naamsestraat 3, Leuven
+32 (0)16 - 20 30 20
Wil je de geschiedenis van Belgi voelen? Maak
dan een stedentrip door Leuven! Het stadhuis, de
Sint-Pieterskerk en het Museum Leuven maken
het uitstapje compleet.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5500

Winkelen

Oh Green Aarschot
Diestsesteenweg 80, Aarschot
+32 (0)16 - 50 91 30
Kom eens een dagje shoppen bij Oh Green
Aarschot, in een oase van groen met tienduizend
vierkante meter winkelplezier!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo ma wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8960

Kerken

Sint-Pieterskerk Leuven
Grote Markt, Leuven
+32 (0)16 20 30 20
De Sint-Pieterskerk is de oudste kerk van Leuven.
Bewonder hier de historie en de kerkschatten die
er liggen opgeslagen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo ma di do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11042
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Restaurants

Italiaans restaurant PepeNero
Muntstraat 19, Leuven
+32 (0)16 22 24 25
Op een prachtig plekje in Leuven, in het
toeristische hart van de stad, ligt PepeNero, voor
een heerlijke Italiaanse hap.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11041

Restaurants

Eetcaf De Werf
Hogeschoolplein 5, Leuven
+32 (0)16 23 73 14
De Werf is een heerlijke plek voor een betaalbare
maaltijd. Op het gezellige terras is het ook goed
toeven voor een borrel.

Kinderen: EUR 5,60 | Volwassenen: EUR 8,60. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11040

Cafe

Punto Caff
L. Vanderkelenstraat 17a, Leuven
+32 (0)16 - 29 22 20
Hippe koffiebar in een bruisende winkelstraat in
Leuven. Strijk neer voor een smoothie en bagel of
haal je koffie to go op in dit leuke zaakje.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11051

Bezienswaardigheid

Living Tomorrow - Huis en Kantoor van
de Toekomst
Indringingsweg 1, Vilvoorde
+32 (0)2 - 26 30 133
Living Tomorrow is het 'Huis van de toekomst' met
de nieuwste trends op woon-, werk- en leefgebied
in een futuristisch gebouw in Vilvoorde. Bezoek
hier bijvoorbeeld de supermarkt van de toeko

Kinderen: EUR 14,- | Volwassenen: EUR 25,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1046
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