Te Gekke Bomenwandeling
in jouw Gemeente

(Bron: Vilda/Jeroen Mertens)

Het moet niet verder uitgelegd worden dat wandelen goed is voor de gezondheid. Veel
wandelaars zoeken daarom naar interessante routes om naast de sportieve activiteit ook een
interessante omgeving te ontdekken. Met dit project trachten we beweging, groen en
gemeentelijke identiteit te combineren. In elke stad of gemeente vind je te gekke bomen.
Knoestige Kastanjes met wortels diep in het verleden. Elegante Esdoorns met bladeren
die lokale verhalen verder ritselen. Geduldige Gerichtsbomen die je wat kunnen vertellen over
misdaad en straf…

Projectinhoud en -verloop
We beogen het uitwerken van een wandeling binnen de gemeente waarbij we langs verschillende
markante bomen of andere natuurlijke erfgoedelementen passeren. Aan de hand van deze lokale
bezienswaardigheden worden lokale verhalen en het gemeentelijk natuurlijk erfgoed in de kijker gezet.
Zo kan men (met het gezin) op ontdekkingstocht gaan doorheen de gemeente en om er een bos aan
leuke weetjes te vinden. Met interessante bomen, mysterieuze legenden en ongeziene groene plekjes
in de gemeente kunnen we een wandeling van zo'n twee uur aanbieden. Want net als de torens,
kathedralen en monumenten hebben bomen bijzondere verhalen te vertellen...
Bovendien zijn de uitgewerkte wandelingen vrij online raadpleegbaar op RouteYou zodat
geïnteresseerde wandelaars ze gemakkelijk terugvinden.

Plan van Aanpak
Hieronder een overzicht van de geplande aanpak om de route uit te werken
Onderwerp
Startvergadering
Overleg & wandeling met lokale experten
Uitwerken wandeling
Afwerking en publicatie wandeling
TOTAAL

Aantal mandagen
0.5
3
1
0.5
5

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor




Een contactpersoon met expertise volgt het project op en geeft inhoudelijke feedback;
aanwezigheid op vergaderingen;
Personen met nodige expertise (kennis natuurlijk erfgoed, lokale verhalen, bestaande
wandelingen, ed.) worden betrokken bij overlegmomenten en terreinbezoeken;
Verschaffen van benodigde gegevens, indien nodig.

Richtprijs
Totale kostprijs is 3.000€ (Excl. BTW). Gegidste wandelingen kunnen gegeven worden voor een kostprijs
van 300€ (excl. BTW) per dagdeel.
Ev. Permanente bebording van de wandeling is uiteraard mogelijk, maar de logistieke prijs hiervan is
niet opgenomen in het budget. BOS+ stelt uiteraard de uitgewerkte verhalen ter beschikking om deze
bebording te kunnen realiseren.
2

Contactpersoon



Kristien Ooms (Projectcoördinator BOS+): kristien.ooms@bosplus.be en 09/264.90.54
Sien Cromphout (Projectmedewerker BOS+): sien.cromphout@bosplus.be en 09/264.90.54

Afgewerkte voorbeelden
Er zijn (Te) Gekke Bomenwandelingen in deze gemeenten:











Gent | Oude Fruitrassen en Gekandelaberde Platanen
Kortrijk | De Engelenboom en de Hemelenboom
Sint-Truiden | De Venijnige Venijnboom
Leuven | De Boom van het Grote Verdriet
Aalst | Bomen met warme voetjes
Antwerpen | De reus van Brabo
Herentals | De welriekende Amberboom
Oostende | De fluisterende Platanen
Oudenaarde | Een boom met een Facebook-pagina
Vilvoorde | Valse en gevleugelde bomen
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