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Onze tro(t)se druivengemeenten 

 

Tervuren ligt in de Druivenstreek, gelegen in de 
Groene Gordel rond Brussel. Je kan er wandelen 
en fietsen in het mooie park, het uitgestrekte 
Zoniënwoud, het arboretum, langs de velden en 
door de holle wegen van Duisburg, Moorsel en 
Vossem, de deelgemeenten die hun landelijk 
karakter nog goed wisten te bewaren. Naast 
natuurschoon heeft Tervuren ook een rijke 
geschiedenis. Het nieuwe AfricaMuseum is de 
absolute trekpleister, maar ook talrijke andere 
historische gebouwen getuigen trots van een 
rijk verleden. Eten en drinken kan je in één van 
de vele gezellige horecazaken. 
 
 

 

Dienst toerisme, Markt 7B, 3080 Tervuren – tel. +32 2 766 53 40 – toerisme@tervuren.be  

 

 
 
 

Overijse telt ruim 25.000 inwoners en bestaat uit zes 
gehuchten: Jezus-Eik, Eizer, Terlanen, Tombeek en 
Maleizen. Overijse dankt haar naam aan de rivier de IJse 
die door de dorpskern heen stroomt. De oudste vermelding 
‘ISCA’, het Keltische woord voor water, dateert uit 832. In 
Overijse kan je niet voorbijgaan aan de figuur Justus 
Lipsius. Hij werd op 18 oktober 1547 geboren als Joost Lips 
in Overijse en overleed in Leuven op 23 maart 1606. Zijn 
motto ‘Moribus antiquis’ (Naar oude gewoonten), getuigt 
van zijn bewondering voor de klassieke oudheid.  
Wil je Overijse verkennen? We kunnen je de Justus Lipsius-
wandeling aanbevelen. Tijdens deze wandeling maak je 
kennis met de historische gebouwen in Overijse en geniet 
je van de vergezichten. Ga langs kleine bosjes en mooie 
akkerlanden en kom voorbij de plek waar in 1945-1946 
een krijgsgevangenenkamp door de Engelsen werd 
opgericht voor 72.000 Duitse soldaten. De 
Terlanenwandeling wijst je de weg. Ontdek onze 
buitengewone loop- en wandelroutes doorheen Overijse 
met de Runnin' City app: onderweg krijg je een woordje 
uitleg bij de toeristische bezienswaardigheden. Runnin' 
City is gratis beschikbaar in de Apple Store en de Google 
Play Store. 
De plaats om de druivenstreek te ontdekken is het 
bezoekerscentrum ‘Dru!f, huis van de tafeldruif’. Een 
interactieve tentoonstelling neemt je mee door het rijke 
verleden van de druif. Je bouwt er je eigen miniserre, leert 
er enkele woorden dialect en test er je vaste hand en 
stalen zenuwen.  

 

Dienst toerisme, CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse – tel. +32 2 785 33 73 – toerisme@overijse.be 
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Bertem is een gemoedelijke plattelandsgemeente 
in de Voervallei. Holle wegen verbinden de valleien 
met de hoger gelegen velden en bossen zoals 
Bertembos en Eikenbos. Ook een bezoek aan 
natuurgebied De Koeheide met haar zeldzame 
planten en dieren is de moeite waard. Tussen de 
Voer en de Dijle ligt een hoger plateau gebruikt 
voor landbouw en met mooie vergezichten. Hier en 
daar stoot je op een kapel of kasteel dat je zeker 
niet mag missen. De jongsten onder ons kunnen 
zich uitleven in speelbos ’t Vossenhol, echt een 
toppertje! Bertem biedt ook tal van mogelijkheden 
tot wandelen en fietsen. Na een stevige wandeling 
of fietstocht gaat er trouwens niets boven een 
verfrissend streekbiertje of lekkere hap. Een bezoek 
aan Bertem zal je aangenaam verrassen. Kom 
wandelen, fietsen, rondkuieren en genieten van het 
goede Brabantse leven! 
 

 

Dienst toerisme, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem – tel. +32 16 49 99 99 – vrijetijd@bertem.be  

 

 Huldenberg bestaat uit de dorpen Huldenberg, Loonbeek, 
Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode, heeft een 
oppervlakte van 3.960 ha en telt 9.888 inwoners. Op heel 
wat plekjes kan je genieten van prachtige natuur en 
adembenemende vergezichten. Velden, heuvels, beekjes, 
rivieren, bossen en akkers wisselen elkaar voortdurend af en 
vormen samen een gevarieerd decor dat nooit gaat vervelen. 
De valleibodems van de Dijle, de Lane en de IJse zijn 
ingenomen door weiden, hooilanden, boomaanplantingen 
en vijvers. Huldenberg behoort tot het plateau van Duisburg, 
beschermde ankerplaats omwille van zijn 
natuurwetenschappelijke, esthetische, socio-culturele en 
ruimtelijk structurerende en historische waarde.  
Huldenberg bezit zeer waardevolle natuurgebieden, rijk aan 
fauna en flora. Langs de valleiflanken en op de leemplateaus 
strekken zich weidse akkers uit, vaak doorsneden door diepe 
holle wegen. De steile hellingen en de minder vruchtbare 
gronden zijn bebost. Het Margijsbos en het bos van Sint-
Agatha-Rode zijn tevens resten van het oude Kolenwoud. 
Buiten al dat natuurschoon bezit Huldenberg ook talrijke 
fraaie monumenten: kerken, kapelletjes, hoeves, kleine 
brouwerijen en kastelen. Vele van hen zijn beschermd, net 
zoals een aantal dorps- en landschapsgezichten.  
Huldenberg ligt in het Dijleland, dat behoort tot De Groene 
Gordel. Het is één van de mooiste streken van het Vlaamse 
land en hét wandel-, fiets- en mountainbikeparadijs bij 
uitstek. 
 

 

Dienst toerisme, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg – tel. +32 2 302 43 57 – toerisme@huldenberg.be  
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Hoeilaart, ook gekend als het Glazen Dorp, heeft 
heel wat troeven die een bezoekje meer dan de 
moeite waard maken. Wist je dat meer dan de 
helft van het grondgebied wordt ingenomen door 
het majestueuze Zoniënwoud, inclusief een stukje 
Werelderfgoed? Dat stripfiguur Nero de meest 
gekende inwoner is? En dat er naast de 
overheerlijke tafeldruiven ook gesmuld kan 
worden van de unieke kaastaart? Laat je 
smaakpapillen verwennen in één van de 
horecazaken, geniet van de rustgevende natuur en 
bewonder de architecturale parels! Ontdek meer 
op www.hoeilaart.be/toerisme  
Welkom in Hoeilaart, welkom in de Druivenstreek! 

 

 

Dienst toerisme, Gemeenschapscentrum Felix Sohie, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart – tel. +32 2 657 05 04 – 
toerisme@hoeilaart.be  

 

 

 

Klaar voor de fotozoektocht? 

Grijp je Druivenroutekaart: 
https://www.huldenberg.be/sites/default/files/atoms/files/NEW%20Fietsen_Druivenroute_2020%20%28002%29.pdf 

pak je picknick in, spring je fiets op en ga op zoek welke foto’s in welke 
Druivengemeenten getrokken werden. 

Vul het antwoordformulier en de schiftingsvraag in en verstuur deze 
naar cultuur@huldenberg.be   

Schiftingsvraag: 

In hoeveel tijd rijdt de Druivenambassadeur Greet met haar koersfiets de 
Koxberg op? (start kruising Ijsedal tem kruising met Nijvelsebaan) 

Tip: check de Facebookpagina van de Druivenambassadeur 

Veel plezier! 
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ANTWOORDFORMULIER 
Vink of kruis aan in de vakjes hieronder in welke druivengemeente de foto’s getrokken werden. 

Fotonummers Hoeilaart Overijse Tervuren Huldenberg Bertem  
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

SCHIFTINGSVRAAG (indienen voor 30/9/20): In hoeveel tijd rijdt de Druivenambassadeur Greet met haar koersfiets 
de Koxberg op? (start kruising Ijsedal tem kruising met Nijvelsebaan) minuten & seconden:_____________________________ 

ANTWOORDFORMULIER MET CONTACTGEGEVENS TE VERSTUREN NAAR: cultuur@huldenberg.be  

Naam:_________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:________________________________________________________________ 

Emailadres:_____________________________________________________________________ 

Gemeente:_____________________________________________________________________ 



Fotozoektocht Druivenroute 2020: Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Huldenberg en Bertem 

 

6 

 

 

FOTO 1 FOTO 2 
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FOTO 5 

FOTO 6 FOTO 7 

FOTO 8 
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FOTO 9 

FOTO 10 

FOTO 11 

FOTO 12 
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FOTO 13 

FOTO 14 

FOTO 16 

FOTO 15 
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FOTO 17 

FOTO 18 

FOTO 19 

FOTO 20 FOTO 21 
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FOTO 22 

FOTO 23 

FOTO 24 

FOTO 25 


