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Na nazicht door leden van de SAR (Seniorenadviesraad) werden de zitbanken en 
picknicktafels in Tervuren in relatief goede staat bevonden. Op de WEB-kaart met 
straatmeubilair staan echter enkele banken/tafels niet of verkeerd aangeduid, 
anderen zijn niet meer bestaande. Soms werden suggesties en opmerkingen 
gegeven over wat beter zou kunnen. 
 
Hierna worden enkel de zitbanken/picknicktafels/trage wegen weergegeven 
waar bemerkingen over gemaakt zijn. Mogelijk is hier of daar iets vergeten of niet 
meer van toepassing. Graag aanvullingen en verbeteringen. 
 
Tervuren werd hiervoor ingedeeld in sectoren:  
Moorsel, Vossem, Duisburg, Tervuren-Centrum-Noord, Tervuren-Centrum-Zuid 
en rondom Tervuren-Centrum. 
 

 

Deze zones werden dan nog verder onderverdeeld in sectoren. 



 

 

MOORSEL 
Moorsel werd onderverdeeld in 6 zones: 

 

 
MV : zone kerkhof en Voskapelstraat  (3) 
MS : zone Kerk en Steenberg  (4) 
MB : zone oude trambedding en speelpleintje Bleuckeveld  (3) 
(de wijk aan de Groenlaan werd onderverdeeld in 3 sectoren:) 

 

MP : zone Parelhoenlaan  (2) 
MK : zone binnenpleintje Korhoenlaan  (2) 
MW: zone Waterhoenlaan en einde Groenlaan  (9) 
 



 

 
 

 

zone MS De picknicktafel achter de kerk werd 
verplaatst naar het grasveldje achter de 
Steenberg. Deze nieuwe locatie werd nog niet 
aangeduid op het WEB-plan.  

 

zone MS De zitbanken van het petanqueterrein. Deze 
werden nog niet aangeduid op het WEB-plan.  

 

zone MB Nieuwe bank aan het speelpleintje Bleukeveld. 
Deze werd nog niet aangeduid op het WEB-

plan.       

 

zone MP Deze bank op de hoek van de Pauwenlaan, 
alhoewel aangeduid op het WEB-plan, werd 
weggenomen. 

 

zone MK 2 zitbanken en 5 individuele zitjes op het 
binnenplein van de Korhoenlaan werden nog 
niet aangeduid op het WEB-plan. 

 

zone MW Een nieuwe zitbank aan de “glasbol” van de 
Groenlaan werd nog niet aangeduid op het 

WEB-plan.       

 

 

zone MW Dank voor de vernieuwing van de zitbanken op 

het “Waterhoekplein”.       

 
De zithokjes van de LIJN staan nergens vermeld (haltes Voskapelstraat, Moorsel 
Kerk en Oudergemsesteenweg). Dit geldt ook voor alle bushokjes op het gebied 
van onze gemeente.  



 

 

 

 

Suggesties werden gedaan voor het plaatsen van 
(6) bijkomende rustbanken op volgende locaties: 

 

 

 op de splitsing van  
de Coigesteenweg  
en Bosdelle 

 

 hoek Bosdelle- 
Moorselboslaan 

 

 hoek Moorselboslaan- 
Sleutelbloemenlaan 

 

 Voskapelstraat, nabij het wachtbekken, kant Tervuren.  

 

 aan de bosweg van de Sijsjeslaan naar Moorselbos, aan 
de ingang van dit bos, kant Tervuren. 

 

 kruispunt van Sterrebeeklaan met de Edelweisslaan 



 

VOSSEM  Vossem werd onderverdeeld in 4 zones : 

 

VK : zone Keiberg  (2)                                      VC : zone Vossem Centrum  (6) 
VP : zone school / OC Miel Puttemans  (7) VV : zone Varenberg / Kerkhof  (1) 

 

zone VK Een nieuwe zitbank aan de hoek Stationsstraat 
en Oude Voordelaan werd nog niet aangeduid 

op het WEB-plan.       

 

buiten 
een 
zone 

Vraag naar een rustpunt aan de gemeentelijke 
begraafplaats. 

 

Zone VC Rustbank langs Voer aan de Kouterstraat is aan 
opfrissing toe. 

 

buiten 
een 
zone 

Hoek Sint-Pauluslaan en Leuvensesteenweg ?? 
niet aangeduid op het WEB-plan. Graffiti. 



 

DUISBURG 
Duisburg werd onderverdeeld in 5 zones: 

 

 
DA : zone Achterstraat / Tervuursesteenweg  (1) 
DK : zone Kerkplaats en omgeving  (4) 
DG : zone Glazenmakerstraat / IJzer  (1) 
DS : zone Pachthof Stroykens  (2) 
DV : zone Veeweide / Vossemberg  (3) 
 



 

 

 

zone DK De zitbank onderaan Heidepark werd nog niet 
aangeduid op het WEB-plan.  

 

zone DK Deze zitbank aan het oud gemeentehuis is 
weggenomen, maar staat nog steeds 
aangeduid op het WEB-plan.  

 

zone DV Dank voor de vernieuwing van de picknickbank 

op het speelpleintje in de Kriekenbergwijk.       

 

zone DV De zitbank Veeweidestraat, aan het begin van 
de Leeuwenweg, werd nog niet aangeduid op 
het WEB-plan.  

 

zone DV De zitbank midden in het veld langsheen de 
Bredeweg, werd nog niet aangeduid op het 
WEB-plan.  

 

buiten de 
zone 

Vraag naar een rustpunt op het einde van de 
Terschurenstraat en het begin van het bos.  

 

zone DG Picknicktafel aan de Lindeboom verwijderd.  

 
 



 

 

TERVUREN (Rondom) 
Tervuren-Rondom werd onderverdeeld in 4 zones: 

 

 
RO : zone “over den Avenue”   
RA : zone Arboretum   
RK :  zone Kisteveld  
RC : zone Congowijk / GITO  
 

 

zone RO Deze zitbank langsheen de Tervurenlaan 
(parallelle weg) is aangeduid op het WEB-plan, 
maar niet meer bestaande.  

 

zone RO De Jan Van Boendale-bank geplaatst door de 
VTB-VAB is niet aangeduid op het WEB-plan.  

Tervurenlaan zone RO 2 bestaande zitbanken aan de oversteek 
“Village” zijn aangeduid op het WEB-plan. Zijn 
die wel van de gemeente, zoals meerdere 
langsheen de Tervurenlaan en de rotonde ? 



Berg van Termunt zone RO De zitbank op de berg van Termunt is 
aangeduid op het WEB-plan, maar niet meer 
bestaande.  
 
 

 

zone RK Steenweg op Duisburg ter hoogte van de 
Jachtlaan. Reeds 2 jaar geleden gesignaleerd 

en nog steeds een ruine.                      

 

zone RK Begraafplaats. Nieuwe bank in het 
bovengedeelte (herdenkingsweide) is nog niet 

aangeduid op het WEB-plan       

 

zone RK Steenweg op Duisburg ter hoogte van de 
ingang van de begraafplaats. Na te zien. (links) 

 

zone RK Steenweg op Duisburg ter hoogte van de 
ingang van de begraafplaats. Na te zien. 
(rechts) 

   

 

buiten de 
zone 

Eventueel te plaatsen bank aan de 
elektriciteitscabine/kapelletje op het einde 
van de Eikestraat. 

 



 

TERVUREN (Centrum-Noord) 

Tervuren-Centrum-Noord is onderverdeeld in 5 zones: 

 

CA : zone Administratief Cantrum / Koninklijke Moestuin  (x) 
CM : zone Markt / Kerk 
CB : zone Broekstraat / Hof van Melijn / Oud gemeentehuis  (x) 
CL : zone Brusselsesteenweg / Lempereur / Burggravenhof / Wijngaardstr. (x) 
CH : zone Sint-Hubertuskapel / Panquin (x) 
 

 

zone CB Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de 
netheid van de zone “de Wip” (5 vuile banken, 
hondendrollen). Één bank staat niet 
aangeduid. 

 

Zone CB De klinkers op het binnenpleintje van het “Hof 
van Melijn” zijn moeilijk begaanbaar voor 
ouderen, inzonderheid tijdens slecht weer. 
(zitbanken OK). 

 

zone CH 3 banken op het WEB-plan voor de Sint-
Hubertuskapel. Zijn die van de gemeente? 



 

TERVUREN (Centrum-Zuid) 

Tervuren-Centrum-Zuid is onderverdeeld in 4 zones: 

 
 

CW : zone Witte wijk (Ravensteinwijk)  (x) 
CZ : zone Woonzorgcentrum / einde Boulengerlaan  (x) 
CK :  zone Kapelle / GBS  (x) 
CR :  zone Robianovijvers  (x) 
 

 

 

Zone CR  ontbrekende bank op het WEB-plan in Karblok 
(1/3) 

 

Zone CR  ontbrekende bank op het WEB-plan in Karblok 
(2/3) 

 

Zone CR Betere bank plaatsen langsheen visvijver? 
(vuilbak ?) 



 

zone CR Graffiti en vuile picknicktafel op 
rolschaatsplein.  

 

zone CR Graffiti en vuile zitbank naast rolschaatsplein.  

 

zone CK De zitbank in de Oud Gasthuisstraat hoek 
Kapellestraat is aangeduid op het WEB-plan, 
maar niet meer bestaande.  

   

 

zone CW Bijna onmogelijke doorgang trage weg tussen 
Boulengerlaan en Buelenslaan. Zwerfvuil. 

 

Zone CZ bestaande zitbank, niet aangegeven op het 
WEB-plan, in het inhammetje aan het WZC. 

 

Zone CZ Bank hoek Boulenger- en Jezus Eiklaan (kant 
WZC) is aan opfrissing toe. Wordt veel gebruikt 
door bewoners van het WZC. 

 

Zone CR Slechte doorgang trage weg tussen Nettenberg 
en rolschaatsplein. Idem dito voor de trage 
weg tussen Diependal en Ortar De Pauwstraat 
(parallel aan de Lindeboomstraat) (netels). 

 

 
 


