
DIJLELAND

IN DEZE KRANT:
 

• 25 jaar werken aan het landschap

• Houtig erfgoed

• Behaag je tuin

LANDSCHAPSKRANT
JUNI 2022

Regionaal Landschap Dijleland vzw 
wil zorgen voor natuur en landschap 
in de streek. Dit doen we samen met 
de inwoners van de regio en in over-
leg met overheden en verenigingen 
betrokken bij de open ruimte. We 
zijn actief in de gemeenten Bertem, 
Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, 
Herent, Hoeilaart, Huldenberg, 
Kampenhout, Kortenberg, Leuven, 
Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren.

Deze Landschapskrant wordt gedrukt met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en verspreid met de steun van de gemeenten Bertem, Bierbeek, 
Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren.

Zondag 18 september

FEEST IN HET DIJLELAND
Zoet Water, Oud-Heverlee
Regionaal Landschap Dijleland vzw blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. 
Daar hoort natuurlijk een feestje bij. Stip zondag 18 september alvast 
aan in je agenda. Iedereen is die dag welkom aan het fonkelnieuwe 
Streekhuis Dijleland voor een dag vol activiteiten in het groen.

Doe mee met  
onze fietszoektocht  
en fotowedstrijd.

Tijdens de zomermaanden warmen we 
ons al op voor het feest met een fietszoek-
tocht en fotowedstrijd. Zo willen we je het 
mooie Dijleland ten volle laten beleven. Doe 
dus zeker mee en win een héérlijke prijs. 
Deelnemen kan van 1 juli tot 31 augustus.

• Streekproductenmarkt
• Gegidste wandelingen
• Kinderanimatie
• Muziek
• Poëzie
• Fototentoonstelling
• … 

25
JAAR

Bekijk het volledige programma vanaf 
15 augustus op www.rld.be. Alle acti-
viteiten zijn gratis, maar voor sommige 
zal je vooraf moeten inschrijven.

• Waar: Streekhuis Dijleland en Kapel 
O.L.V. van Steenbergen aan het Zoet 
Water in Oud-Heverlee  
(Witte Bomendreef 1)

• Wanneer: zondag 18 september van 
10.00 tot 18.00 u.

Fietszoektocht Betoverend Dijleland (34 km)

• Download de route met knooppunten op www.rld.be.
• Ga op pad en speur onderweg naar 3 groene fietsen.
• Neem een originele foto van jezelf of je groepje met 

elke gevonden fiets.
• Upload je foto’s via onze website of post ze op face-

book of instagram met #25jaarRLD .
De 3 leukste inzendingen winnen een mand met  
streekproducten!

Fotowedstrijd Betoverend Dijleland

Bezorg ons je mooiste natuur- of landschapsfoto uit 
het Dijleland. Je kan maximum 3 foto’s inzenden. 
Deelnemen doe je via het formulier op www.rld.be.
De 30 mooiste foto’s worden tentoongesteld in het 
Streekhuis Dijleland, tijdens Feest in het Dijleland maar 
ook daarna nog. De beste foto wint een etentje voor 
twee in restaurant Spaans Dak. We geven ook nog 
enkele streekpakketten weg en kortingsbonnen voor 
Behaag je tuin.
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Natuur

BRABANTSE WOUDEN
Een nationaal park in wording

kunstnesten  
voor zwaluwen

geplaatst

(fruit)bomen  
geplant 

8903

77 km 
125

41

49

17

54

hagen en houtkanten  
geplant 

poelen 
aangelegd 

betrokken 
verenigingen 
en lokale 
besturen

scholen en speelplekken  
vergroend

ijskelders en bunkers hersteld 
en ingericht voor vleermuizen

broedhopen voor 
Vliegend hert  

aangelegd

25 JAAR WERKEN AAN NATUUR EN LANDSCHAP

Tussen de historische wouden Hallerbos, Zoniënwoud en 
Meerdaalwoud ligt een mozaïek van bossen, akkers en weiden. 
Voeg daarbij authentieke dorpen en de meanderende Dijle, IJse 
en Laan. Deze groene long vormt de Brabantse Wouden. Een 
Nationaal Park in wording! 

In 2021 lanceerden de Vlaamse 
ministers Demir en Diependaele een 
oproep naar kandidaten voor nieuwe 
nationale parken en landschapspar-
ken. Uit de 23 ingediende projec-
ten werden dertien gebieden weer-
houden, waaronder de Brabantse 
Wouden. Zij moeten nu een master-
plan opmaken. Op basis daarvan zul-
len in 2023 drie landschapsparken en 
drie nationale parken erkend worden.

478

Wist je dat … 

Regionaal Landschap Dijleland  
13 gemeenten omvat  
en 445 km² groot is?
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scholen en speelplekken  
vergroend

Landschap

HOUTIG  
ERFGOED
Om te koesteren
Bij erfgoed denken we in de eerste plaats 
aan oude gebouwen en monumenten. Maar 
ook bomen kunnen erfgoed zijn. Denk maar aan 
imposante dreven, oude knotbomen, veteraanbomen, markante 
bomen in het landschap, bomen met kapelletjes in…. Kortom alle 
beplanting die door haar vorm, functie of geschiedenis een erf-
goedwaarde heeft. En dat is ook erfgoed om te koesteren.

Douwe Bosmans, Masterstudent 
Biologie, liep een semester stage 
bij Regionaal Landschap Dijleland. 
Tijdens zijn stage inventariseerde hij 
al het houtig erfgoed in de gemeente 
Haacht.  Wim Aertsen is zijn stagebe-
geleider en landschapsmedewerker 
bij Regionaal Landschap Dijleland. 
We vroegen hen een woordje uitleg.

Hoe ging de inventarisatie  
in zijn werk?

Douwe: “Eerst heb ik allerlei histori-
sche bronnen geraadpleegd en over-
legd met WinAr, de Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoed Dienst. Samen 
hebben we een methode op punt 
gezet voor de inventarisatie. Daarna 
heb ik gedurende enkele weken rond-

Bomen krijgen een erfgoedscore toe-
gekend. Hoe hoger de score, hoe 
waardevoller de boom en hoe beter 
deze beschermd moet worden.”

Douwe: “De inventaris kan ook hel-
pen om inwoners te informeren over 
het houtig erfgoed in hun gemeente. 
Aan sommige bomen is een lange 
geschiedenis verbonden of een bij-
zonder lokaal gebruik. Soms is zo’n 
boom de laatste getuige van een 

groter geheel, bijvoorbeeld een ver-
dwenen kapel of hoeve.”

Wat brengt de toekomst?

Wim: “We zijn met dit project 
begonnen op vraag van de gemeen-
te Haacht, maar we hopen dit in de 
toekomst ook in andere gemeen-
ten te kunnen herhalen. Overal is 
immers waardevol houtig erfgoed 
te vinden en dat mag echt niet ver-
loren gaan.”

gefietst in Haacht en het hele grond-
gebied afgespeurd naar houtig erf-
goed. Van elke boom heb ik zo veel 
mogelijk gegevens genoteerd, van 
boomkenmerken tot erfgoedwaarde. 
Ik vond het super om te doen en ben 
echte pareltjes tegengekomen!”

Waarom is die inventaris nodig?

Wim: “Een goede inventaris is nodig 
om dit erfgoed te kunnen bewaren 
en beheren. Dankzij dit werk weten 
we nu waar het nodig is om in te grij-
pen. Denk bijvoorbeeld aan snoei-
werken om de gezondheid van de 
boom te bevorderen of ingrepen 
om de standplaats te verbeteren. 
En natuurlijk kan de inventaris het 
gemeentelijk beleid ondersteunen. 

Natuurverbinding

PLAN VLIEGEND HERT
75.000 euro subsidie voor 
actie op het terrein
Regionaal Landschap Dijleland haalt 75.000 euro provincia-
le subsidie binnen voor het Duurzame Biodiversiteitsproject 
'Natuurverbinding rond het Zoniënwoud'. Zo kunnen we met Plan 
Vliegend Hert verder werken aan natuurverbindingen en concre-
te terreininrichtingen rond het Zoniënwoud, richting Hallerbos 
en richting Heverleebos en Meerdaalwoud. 

Binnen Plan Vliegend Hert slaan vijf 
gemeenten, zes natuurorganisa-
ties, twee overheden en twee regi-
onale landschappen de handen in 
mekaar om samen te werken aan 
meer natuur en natuurverbindingen 
rond het Zoniënwoud. Samen wil-
len we de bestaande brokken natuur 
met elkaar verbinden door hagen, 
bomenrijen en bos aan te planten, 
poelen te graven, speelplaatsen en 
kerkhoven te vergroenen, … .  Zo 
kunnen we op termijn de 3 Brabantse 
wouden Hallerbos, Zoniënwoud en 
Meerdaalwoud met elkaar verbinden 
tot één groen geheel.
Met deze subsidie zorgen we voor de 
aanplant van 40 fruitbomen, 1.250 
meter haag/heg/houtkant, 1.000 m² 

bos of struweel, 100 solitaire loofbo-
men en 20 broedhopen voor het vlie-
gend hert op 20 verschillende loca-
ties. De acties helpen niet alleen het 
vliegend hert vooruit, ze zijn ook nut-
tig voor  andere beschermde soorten.

PS: Wij gaan aan de slag in 
Hoeilaart, Linkebeek, Overijse, 
Sint-Genesius-Rode en Tervuren. 
Doe mee en maak ook van jouw 
tuin, weiland, straat of plein een 
groene stapsteen!  

Neem eens een kijkje op  
www.planvliegendhert.be .

Donderdag 23 juni – 20u00

OP JACHT NAAR HET VLIEGEND HERT
Wandeling en infoavond in Overijse
Het Vliegend hert is één van de grootste kevers die in Europa voor-
komen. De mannetjes worden wel 8 cm groot! Het Vliegend hert is 
vrij zeldzaam in België, maar in Overijse huist nog een belangrijke 
populatie in de zonnige tuinen in het dorpscentrum.  

Op warme zomeravonden vlie-
gen deze kevers luid snorrend 
in het rond op zoek naar een 
partner. Wil je ook eens een 
Vliegend hert zien of horen vlie-
gen? Kom dan naar onze info-
wandeling. Eerst legt expert 
Arno Thomaes van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek 
in een presentatie alles uit over 
het Vliegend hert en wat inwo-
ners kunnen doen om deze 

kever een handje te helpen. Nadien 
gaan we samen in de schemering op 
zoek naar de kevers. 

• Locatie: Gemeentehuis - Justus 
Lipsius zaal, Justus Lipsiusplein 9 in 
Overijse.

• Deelnemen is gratis, maar schrijf je 
wel vóór 20 juni in via www.rld.be .

• Organisatie: Regionaal Landschap 
Dijleland vzw i.s.m. gemeente 
Overijse en INBO.
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Verantwoordelijke uitgever:  
Jan Verroken, coördinator RLD vzw
Redactie: RLD vzw 
Foto’s: RLD vzw of Creative Commons CC0,  
tenzij anders vermeld
Vormgeving: Roel Thoné - www.sakado.be
Druk: Van der Poorten
Oplage: 85.000 

Deze krant wordt  
klimaatneutraal gedrukt.

Regionaal Landschap Dijleland vzw is een 
samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-
Brabant, de dertien aangesloten gemeenten en 
verenigingen actief op het vlak van natuur en landschap, 
landbouw, erfgoed, jacht, recreatie en toerisme. We 
krijgen financiële steun van Vlaanderen, de provincie 
Vlaams-Brabant en de aangesloten gemeenten.

Je woont in Leuven? 
Abonneer je op de Landschapskrant!
In Groot-Leuven wordt de Landschapskrant niet huis-
aan-huis bedeeld. Je kan er een krantje meepikken 
in één van de openbare gebouwen. De milieudienst 
van de stad houdt evenwel een abonneelijst bij. Als 
Leuvenaar kan je je hierop inschrijven door een mailtje 
te sturen naar geert.vanhorebeek@leuven.be en dan 
krijg je de nieuwe Landschapskrant telkens gratis 
toegestuurd met de post. Doen!

Vragen, suggesties of opmerkingen? 
Contacteer ons:
Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw)

Streekhuis Dijleland – Witte Bomendreef 1  
3050 Oud-Heverlee
Tel/fax: 016 40 85 58 
 info@rld.be
www.rld.be

CO
LO
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N

Workshop

Aanleg en beheer  
van hagen en heggen
1 oktober 2022

Hagen en heggen zijn onmisbaar in een groene tuin. Ze bieden voed-
sel, beschutting en nestgelegenheid aan allerlei insecten en vogels. 
Ze zorgen voor biodiversiteit en brengen de natuur tot in je tuin. 
Maar wat is nu het verschil tussen een haag en een heg? En hoe zit dat 
precies met snoeien en onderhoud? 

Tijdens deze workshop belichten we alle aspecten van inheemse hagen 
en heggen. Welke soorten kies je best om aan te planten? Hoe plant je ze 
aan? Wat is het beste snoeitijdstip? Ga je de haag scheren of net niet? Hoe 
breng je een verwaarloosde haag weer in vorm? Schrijf je snel in en je komt 
er alles over te weten.

Wanneer: zaterdag 1 oktober 2022, 9u30 tot 12u30
Waar: Streekhuis Dijleland, Witte Bomendreef 1, 3050 Oud-Heverlee
Kostprijs: 15 euro
Inschrijven: www.rld.be/agenda

Oproep

Heb jij nog eikelmuizen gezien? 
Laat het ons weten!

De eikelmuis met haar zwarte zorro-masker en mooie pluimstaart is een 
soort die bij velen tot de verbeelding spreekt. We dreigen ons ‘fruitratje’ 
echter te verliezen, want deze soort gaat bijna overal in Vlaanderen sterk 
achteruit. 

Daarom startte Natuurpunt Studie, samen met de vijf Vlaams-Brabantse regio-
nale landschappen en met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant, met een 
Eikelmuisproject. Door allerlei acties te ondernemen willen we samen het tij 
keren.
In het Dijleland zijn we echter elk spoor van de eikelmuis bijster. We zijn daarom 
op zoek naar recente waarnemingen. 

Weet jij nog ‘fruitratjes’ zitten of heb je er ooit één gezien (en dit nog niet eerder 
aan ons gemeld), laat dat dan weten aan pieter.moysons@rld.be. Of nog veel 
beter: voer je waarneming rechtstreeks in via www.waarnemingen.be.

Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 
1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be

        Samenaankoop
(fruit)bomen, hagen, heggen en 
houtkanten in Vlaams-Brabant

Behaag
   je tuin
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De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 
organiseren een samenaankoop van inheemse 

gemengde hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.

Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 
1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be
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De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 
organiseren een samenaankoop van inheemse 

gemengde hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.

Gemengde pakketten  
voor hagen, heggen, hout-
kanten en bosranden
 › doornloze haag 
 › doornige haag 
 ›  bloesem- en bessenheg  
 › bijenheg  
 ›  houtkanten voor  
verschillende bodems 

 › bosrand / vogelbosje  
 › paardenpakket  

Klimplanten
 › wilde bosrank
 › wilde kamperfoelie

Hoogstamfruitbomen 
(ook oude variëteiten) 

 › appel  
 › peer  
 › kers  
 › kriek  
 › pruim 
 › okkernoot  
 › kweepeer 
 › mispel  
 › moerbei 

Wilgenhut
 ›  bundels wilgentakken  

Loofbomen en (knot)wilgen
 › zomereik
 › wintereik  
 › winterlinde   
 › zomerlinde  
 › boskers  
 › zwarte els  
 › Spaanse aak    
 ›  (knot)wilg   
 › haagbeuk  
 › Europese vogelkers    
 › eenstijlige meidoorn   
 › fladderiep 

Alle inwoners van deelnemende gemeenten uit Vlaams-Brabant kunnen deelnemen aan deze samenaankoop.  
Het bestelde plantgoed kan je begin december afhalen op je gemeentelijk verdeelpunt. Alle details krijg je na bestelling.

  Bestel online tussen 1 september  
en 15 oktober op www.behaagjetuin.be 

Heb je vragen bij de keuze  
van je plantgoed?
Neem contact op met je regionaal landschap.  
Ook de milieudienst van je gemeente kan je adviseren.

 ›  Regionaal Landschap Brabantse Kouters  
haagplantactie@brabantsekouters.be | 02 253 43 04

 ›  Regionaal Landschap Zuid-Hageland 
info@rlzh.be | 016 81 52 77

 ›  Regionaal Landschap Noord-Hageland 
haag@rlnh.be | 016 63 59 54 

 ›  Regionaal Landschap Dijleland 
haag@rld.be | 016 40 85 58

 ›  Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei 
haag@pajot-zenne.be | 02 452 60 45

LEVE DE TUIN
Welke boom past in jouw tuin?  
Hoe plant je een haag? Bestel of 
download de tuinfolders ‘Plant een 
boom’ en ‘Plant een haag’ op  
www.vlaamsbrabant.be/tuinfolders. 

Heb je daarna nog vragen? Leg ze 
voor aan de tuinexperten van het 
Provinciaal Steunpunt Tuinen:  
www.vlaamsbrabant.be/ 
steunpunt-tuinen

 Bomen ook geschikt voor kleinere tuinen (min. 50m² per boom)   Bomen die geen last hebben van natte voetjes 
 Klimaatboom (kan goed tegen de droogte, geeft veel schaduw)   Bijvriendelijk

Heb je vragen bij de keuze van je plantgoed?  
Neem contact op via haag@rld.be of 016 85 58.

Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 
1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be

        Samenaankoop
(fruit)bomen, hagen, heggen en 
houtkanten in Vlaams-Brabant
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De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 
organiseren een samenaankoop van inheemse 

gemengde hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.

Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 
1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be
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De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 
organiseren een samenaankoop van inheemse 

gemengde hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 

1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be

        Samenaankoop
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De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 
organiseren een samenaankoop van inheemse 

gemengde hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.

Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 
1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be

        Samenaankoop
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De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 
organiseren een samenaankoop van inheemse 

gemengde hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.
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