
PARK VAN TERVUREN

Uitzicht op het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Een van de vele vijvers die het park rijk is

Kleine bospaden in de groene zones Graszone voor evenementen tot 200 personen

Brede lanen aan de ingang van het park



Oosthoekduinen

Op een boogscheut van het drukke Brusselse Gewest vind je het Park van Tervuren – ook wel Warande genoemd. Het is één 
van de Vlaamse toegangspoorten tot het Zoniënwoud. De monumentale overblijfselen van een rijk verleden geven extra 
flair aan deze groene oase. Een wandeling tussen majestueuze eiken en beuken, langs elegante Franse tuinen, vijvers en 
bloemperken, is een verademing vlakbij het drukke Brussel. Kleinschalige evenementen of film- en fotoshoots kunnen hier 
plaatsvinden met een weids uitzicht op een van de vele vijvers.

ADRES

Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren

ROUTE

Met de wagen Met de lijnbus Met de trein

GPS coördinaten:  

Leuvensesteenweg 13,  

3080 Tervuren

Lijn 830 met de bus, halte Tervuren 

Centrum of 44 met de metro, halte 

Tervuren Station

Brussel-Centraal is het 

dichtstbijzijnde station, op 14km 

van het park

PARKING

Er zijn meerdere parkings aan de verscheidene ingangen van het park. Deze aan de hoofdingang 
(Keizerinnendreef) is betalend en privaat uitgebaat.

PRIJZEN

Voor evenementen Voor filmopname/fotoshoot

0 - 500 bezoekers: 650 euro per dag
Opbouw- en afbraakdagen: 50% van de dagprijs

www.natuurlocaties.be.  
Ga naar filmloket - tarieven

CAPACITEIT
Evenementen kunnen plaatsvinden met max. 200 personen.

FACILITEITEN

Water, sanitair noch elektriciteit is voorzien doorheen het park. Een overdekte binnenruimte met 
horecagelegenheid is te vinden midden in het park (Het Spaans Huis).

VERHUUR-
PERIODE

1 juli – 31 maart

CONTACT

Hannah Dermaux
info@focuslocaties.be

WEBSITE

www.natuurlocaties.be
www.natuurenbos.be/parktervuren

 
GOOD TO 

KNOW

Het park sluit max. 1u na zonsondergang voor alle activiteiten. Er mogen geen activteiten op het 
water plaatsvinden. Doorheen het park kan gemotoriseerd vervoer laden en lossen.

Prijzen zijn excl. BTW


