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Met dank voor de medewerking
Locaties voor onze bomen: Gemeente Overijse, Gemeente 
Hoeilaart, Gemeente Huldenberg, Gemeente Tervuren 
Informatie bij onze wandelingen: Provincie Vlaams Brabant, 
Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse 
Landmaatschappij, Regionaal Landschap Dijleland
Gidsen: VMH, NGZ
Advies: Bomencharter, Centrum voor Botanische Verrijking

ROTARY CLUB OVERIJSE-ZONIËN VZW (RCOZ)
Voorzitter: Gerard Hof,               Secretaris: Karin Verdoodt
V.U. Rotary Club Overijse-Zoniën vzw,    BE 0644.761.077, 
Hagaard 101, 3090 Overijse, www.rcoz.be - info@rcoz.be

WANDEL EN FIETS 
VOOR MEER 

GROEN EN NATUUR 
IN DE 
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GROEN EN NATUUR IN 
DE DRUIVENSTREEK
Uit diverse onderzoeken blijkt dat natuur en een 
groene omgeving een positieve invloed hebben op 
onze gezondheid. Niet alleen omdat zij uitnodigen tot 
meer bewegen en sociaal contact maar ook gewoon 
door de aanwezigheid ervan in onze dorpen, wijken 
en omgeving.

Sinds het uitbreken van Covid-19 zijn we massaal 
meer gaan wandelen en fietsen en ontdekten we de 
prachtige natuur in en rond de Druivenstreek zoals 
het Zoniën- en Meerdaalwoud, de Dijlevallei, de 
Doode Bemde en het Heverleebos. Maar ook de 
verbindingen tussen deze natuur zoals de wijdse 
open plateaus en de bossen en valleien van de Voer, 
de IJse en de Laan.

Verschillende initiatieven van de Vlaamse overheid, de 
vier gemeenten van de Druivenstreek en diverse 
natuurorganisaties, hebben tot doel het behoud van 
onze prachtige Druivenstreek die door toenemende 
bebouwing steeds meer onder druk komt te staan:
- behoud van de open ruimte
- ontsnipperen van bossen door ecoducten
- meer groen in de dorpskernen
- herstel van het trage wegennetwerk en nieuwe
wandel- en fietspaden.

ROTARY EN WAT WILLEN 
WE SAMEN DOEN
Rotary Club Overijse-Zoniën vzw (RCOZ) zet zich in voor 
sociale en maatschappelijke doelen in de Druivenstreek 
door middel van acties en fondsenwerving.

Met onze actie ‘Wandel en fiets voor meer groen en 
natuur in de Druivenstreek’ willen we dit jaar stilstaan bij 
het belang van groene en leefbare woonkernen in en 
omgeven door prachtige natuur en het bewustzijn 
hierover verhogen.

Meer concreet willen we ook fondsen werven voor het 
aanplanten van solitaire en duurzame bomen in de 
Druivenstreek, in overleg met de gemeenten van Overijse, 
Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren en de natuur-
beheerders. Dankzij deze bomen willen wij bijdragen tot 
het creëren van aantrekkelijke groene pleinen en 
schaduwrijke straten, en het verhogen van het sociaal 
contact en gezond wonen.

Voor deze actie hebben wij 12 wandelingen en 3 fiets-
routes uitgestippeld in onze Druivenstreek.
Hieraan kan jong en oud deelnemen, op eigen initiatief of 
eventueel onder begeleiding van een gids.
Onderweg ontdek je niet alleen de prachtige natuur maar 
ook de recente of geplande initiatieven van de gemeenten 
en natuurorganisaties.

REGISTRATIE EN HOE 
DEELNEMEN
Onze lente actie loopt van 21 maart tot en met 5 juni 2021. 
Alle routes staan op onze website www.rcoz.be en op de site 
RouteYou.
Op onze website kun je je aanmelden en vind je meer informatie 
over de routes, het reglement en de gidsen. Ook kan je deelnemen 
aan een fotowedstrijd en aan een challenge bij de wandelingen.
Wij vragen een bijdrage van 10 € per volwassen deelnemer als 
steun aan onze bomenactie. RCOZ verbindt zich ertoe de eerste 
400 bijdragen te verdubbelen ! We rekenen op het aanplan ten van 
minstens 40 nieuwe duurzame solitaire bomen in de 
Druivenstreek !
For information in English see our website www.rcoz.be.

Voor 250 € je eigen persoonlijke boom !      Waarom niet 
afspreken met familie en vrienden en samen zorgen voor 
bijdragen en giften voor 250 € ?    We planten dan je eigen 
persoonlijke boom ! Zo werken we samen mee aan meer 
groen en natuur in de Druivenstreek !
Je kan onze bomenactie steunen door storting op rekening 
IBAN: KBC BE 17 7340 3257 3821 van Rotary Club Overijse-
Zoniën - Sociale kas
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