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BEWEGWIJZERING
Volg voor alle routes 
de wit-groene 
borden met knoop-
puntennummers. 
De serristen kan 
je bezoeken door 

de bruine borden vanop het 
fietsknooppuntennetwerk te 
volgen.

STARTPLAATS EN 
PARKING
Zie achterzijde.

TERREIN
Heuvelachtig met af en toe  
steilere hellingen.

DE DRUIVENSTREEK -  
PITTIGE GLOOIENDE LANDSCHAP!
De Muscat druiventros bestaat uit ovale bessen, knappend, goedge-
suikerd vruchtvlees met de typische muskaatsmaak, boordevol vitami-
nes. De Muscatroute daagt je uit met haar pittige hellingen. Vanuit 
Hoeilaart via het prachtige meer van Genval en enkele druiventelers 
beland je in Overijse waar een stop aan het Bezoekerscentrum Dru!f 
een aanrader is. 

De Royal is bekend als de meest geteelde Vlaams-Brabantse tafeldruif. 
De Royalroute combineert uitgestrekte velden, holle wegen, het 
Zoniënwoud en het kasteel van Huldenberg, de bakermat van de 
tafeldruif waar Felix Sohie in de muurserre van Baron de Peuthy 
tafeldruiven begon te telen. 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 
LANGS DE ROUTE

BEZOEKERSCENTRUM DRU!F 
HUIS VAN DE TAFELDRUIF
Ontdek het rijke verleden achter 
de Vlaams-Brabantse tafeldruif via 
interactieve persoonlijke verhalen, 
spelletjes en toeristische info. 

www.overijse.be

BEZOEKERSCENTRUM  
DE WARANDEPOORT –  
VISIT TERVUREN
Een interactief belevingscentrum met een 
schat aan ideeën. Ontdek het Zoniënwoud 
via een digitale quiz of knip druiventrossen 
op een touchscreen. 
www.visittervuren.be 

SERRISTEN  
In augustus en september ontvangen de 
serristen je graag op afspraak voor een 
rondleiding in hun serre. 
www.toerismevlaamsbrabant.be/druif

DOWNLOAD DE ROUTE OP  
WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/DRUIF

Route onderbroken, 
bordje verdwenen 
of beschadigd? 
Meld het ons.

www.toerismevlaamsbrabant.be/routemeldpunt

ROUTEMELDPUNT

FIETSEN 
DRUIVENROUTES

Muscatroute 39 KM 
Royalroute 33 KM       

HR Groep België
Burchtstraat 2 / 002
2470 Retie
T +32 (0)14 / 37 39 55
F +32 (0)14 / 37 39 56
W www.hrgroep.be
E info@hrgroep.be

Printkleuren benaderen de werkelijke kleuren. Deze afbeelding mag niet vermenigvuldigd of ter beschikking aan derden gesteld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de HR Groep.
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