
Het toeristische treintje volgt de 
spoorlijn voor stoomtreinen, die 

het station van Rebecq ver-
bindt met het oude station 

van Rognon. Het volgt de 
Senne langs de mooie 
Vogelvallei en spoort 
over de Cinq-Ponts. 
Een unieke ervaring 
met een prachtig uit-
zicht op het omliggende 

platteland.

De Molens van Arenberg bevinden 
zich langs weerszijden van de 

Senne, een bijrivier van de 
Dyle, en bieden een mooi 

uitzicht op de waterval 
van de rivier. Deze 
molens herbergen 
het Porfiermuseum 
(een gesteente dat 
gewonnen wordt 
in Quenast) en het 

Huis van het Bier, 
een museum dat na 

reservering kan bezocht 
worden. U ontdekt er de 

geschiedenis van het lambiek 
bier dat enkel gebrouwen wordt in de 

vallei van de Senne.

De porfiergroeve van Quenast 
is een van de grootste van 

Europa. Porfier is heel oud 
gestold magma en werd 

gewonnen om kasseien 
te maken. Vandaag is 
vermalen porfier een 
ingrediënt dat gebruikt 
wordt in beton en voor
 wegen.

Deze boerderij in Spaanse stijl 
dateert uit het midden van 

de 17e eeuw. Ze herbergt 
het Museum voor 

Archeologie, Kunst 
en Geschiedenis van 
Tubize en de omlig-
gende streek. De ver-
zamelingen belichten 
de lokale geschiedenis 
en het dagelijkse leven 

van de prehistorie tot 
1900, schatten van reli-

gieuze kunst en voorwerpen 
die het industrieel verleden 

van de streek evoqueren
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HET VROEGERE LEVEN LANGS 
DE OEVERS VAN DE SENNE
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1. De Molens van Arenberg

3. De steengroeve van Quenast

4. Het ‘Musée de La Porte’

2. Het Treintje van het Geluk

Scan mij 
om het parcours 

online te zien

Afstand: 26,8 km
Moeilijkheidsgraad: 
gemiddeld 
Vertrekpunt: Molens 
van Arenberg
Nummer circuit: 1
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Meer info op:

musea-en-bezienswaardigheden
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Interessant punt:

De Molens van Arenberg

Het Treintje van het Geluk

De steengroeve van Quenast

Het ‘Musée de La Porte’

Informatiepunt:

‘Musée de La Porte’ - VVV Tubize

Producent:
Brasserie Lefèbvre 
Ferme de la Fontaine 
ApéReiff
Brasserie Gueuzerie Tilquin
Ferme Sainte Catherine
Verger du Paradis

Fietsherstellers:
Cycles Pé
Pro Bike
Nobile Antonio
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Legende:

Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS


