Locaties aanplanting bomen in de Druivenstreek
Hoeilaart
o 3 st. Gemeentepark
o 3 st. Wijk Krekelheide (waarvan 2 langsheen het Braambospad en 1 ter hoogte van
huisnummer 18)
o 4 st. Wijk Ten Trappen (2 op het Rubensplein en 2 tussen Sterrenlaan/Parklaan)
o 2 st. Wijk Sloesveld (Welvaartlaan en Peuterhoutlaan)
o 1 st. Wijk Paloker (naast huisnummer 17).

Tervuren
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gito (op grote grasplein links van de gebouwen eventueel bomen)
Stationstraat (hoek Oude-Voordelaan)
Einde Jachtlaan links, aansluitend op het bos.
Nettenberg (Bergestraat naast wandelpad)
Vinkenlaan (een van de bomen die we voorzien hadden)
Boslaan (hoek met Nachtegalenlaan)
Kerk en begraafplaats Vossem
Op de begraafplaats: Tervuren
Op de begraafplaats: Moorsel
Steenberg (tussen ‘De kaaf en speeltuin) (hier kunnen er eventueel twee gezet worden)
Militair sportdomein, nu Polygoon
Na de geplande werken in de Sint-Jansstraat en Puttestraat zullen ook een aantal bomen
geplant worden in het straatbeeld. De timing zal vermoedelijk wat later zijn dan de winter.

Huldenberg
o Priesterdelle: centrale open ruimte van 25x35m in een woonwijk kort bij het centrum van
Huldenberg waar het de bedoeling is om te vergroenen, waaronder het planten van
verschillende hoogstammen (max +- 6 bomen).
o GBS Den Elzas Huldenberg: project rond vergroening van speelplaats is nu lopende (plan
moet nog opgesteld worden), misschien plaats voor 1-5 bomen, bij voorkeur grote.
o Lindenhoflaan/Prins de Bethunelaan/Kapelweg: Dit zijn drie wegen rond het kasteel van
Neerijse waar bomenrijen aangeplant moeten worden. Een deel is onderhevig aan
voorwaarden van Onroerend Erfgoed. Aantal: 10-20 bomen.
o Pastoorsbos: Een rij sparren van 50-60 meter langs de A. Goossensstraat moet vervangen
worden door inheemse bomen. Aantal: max 10 bomen.
o OCMW perceel Langestraat: een populieren aanplanting van 0,29 ha dat gekapt moet
worden en waar we een meer natuurlijk bos willen heraanplanten.

Overijse
o
o
o
o
o
o
o

De Zuidflank.
De tuin van Bergstraat 38 in Tombeek.
Het bos achter het woonzorgcentrum Mariëndal.
Langs het sportterrein Den Heurk.
Op het Watermolenplein.
Langs de Molendreef.
ln overleg met de dorpsraden kunnen in de gehuchten nog bijkomende locaties worden
voorzien.

