
LANDSCHAPSKRANT DIJLELAND

Zorgen voor een mooier landschap

Wie zich in Vlaanderen wil inzetten voor een mooier 
landschap heeft geen gebrek aan werk. Niet zelden 
kruipt er eerst veel energie en tijd in vergaderen voor-
aleer ‘de eerste boom in de grond gaat’. Dat overleg is 
minder zichtbaar, maar wel nodig om projecten en initi-
atieven in goede banen te leiden. En af en toe loopt het 
vergaderwerk ook op niets uit omdat er een tijdelijke of 
definitieve kink in de kabel komt. Maar de medewerkers 
van het Regionaal Landschap Dijleland laten zich niet 
ontmoedigen bij tegenslag.
Integendeel: er wordt met veel enthousiasme en inzet 
gewerkt om de initiatieven die de voorbije jaren zijn 
opgestart in 2005 uit te voeren. Zo zullen we opnieuw heel 
wat hoogstamfruitbomen en andere streekeigen bomen 
en struiken planten. Nieuwe groene lijnen en linten in het 
landschap worden aangevuld met blauwe vlekjes: ook dit 
jaar willen we poelen herstellen en aanleggen. 
De zorg voor onze holle wegen, een van de parels van 
het Dijleland, gaat onverminderd verder. Steeds meer 
beheerplannen krijgen vorm en samen met de gemeen-
ten pakken we het achterstallige beheer aan. 
Een opmerkelijk dier dat kan profiteren van die holle 
wegen is de das. Dit jaar werken we verder aan de uit-
voering van het beschermingsplan voor de das in onze 
regio. Als we zorgen voor een geschikte leefomgeving 
voor onze ‘Vlaamse panda’, dan kunnen de zwervers die 
regelmatig vanuit Wallonië in het Dijleland opduiken wor-
den ‘verleid’ om hier hun burcht te bouwen. A propos, in 
tegenstelling tot berichten die onlangs in enkele kranten 
verschenen, is de das niet ‘schadelijk’ voor het jachtwild. 

Jaargang 7         nummer 1         april 2005

D i j l e l a n d

R
E

G
IO

N
A

A
L LA

N
D

S
C

H
A

P

V
ZW

©
 W

IL
DL

IF
E 

PI
CT

U
RE

S:
 L

. M
EU

RI
S

Regionaal Landschap Dijleland vzw 
bevordert het streekeigen karakter van 
onze regio en ondersteunt de zorg voor 
natuur en landschap. 
Met stimulansen voor natuureducatie 
en recreatief medegebruik, willen we 
bewoners en bezoekers onze streek laten 
ontdekken en beleven.

Regionaal Landschap Dijleland vzw 
is actief in Bertem, Bierbeek, Herent, 
Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, 
Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en 
Tervuren. 

Regionaal Landschap Dijleland vzw
is erkend door de Vlaamse regering 
en krijgt financiële ondersteuning 
van de Vlaamse overheid (afdeling 
Natuur en afdeling Monumenten en 
Landschappen), de provincie Vlaams-
Brabant en de tien leden-gemeenten.

Bij onze organisatie zijn verder 
betrokken:
• Natuur- en milieuverenigingen: 
 De Vrienden van Heverleebos en 

Meerdaalwoud, Natuurpunt, 
Milieuraad Huldenberg, Werkgroep 
Leefmilieu en Zomerfeest Oud-Heverlee

• Belgische Boerenbond
• IGO Leuven
• Wildbeheereenheid Tussen Vaart en 

Molenbeek
• Vakantiegenoegens Leuven
• Toerisme Vlaams-Brabant 

We krijgen ook advies van 
de milieuambtenaren van de betrokken 
gemeenten, de Administratie Land- 
en Tuinbouw, de afdeling Bos en 
Groen, de afdeling Land, de afdeling 
Natuur, de afdeling Water, de Vlaamse 
Landmaatschappij, de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening en 
Toerisme Vlaanderen.  

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

REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND ZIT NIET STIL

DRUK PROGRAMMA VOOR DE BOEG
Het is een fabeltje dat dassen uit zijn op fazanten en 
konijnen. Integendeel: dassen leven vooral van regen-
wormen, insecten en vruchten.

Ondersteuning en hulp

Het Regionaal Landschap Dijleland is een vereniging die 
steun geeft aan iedereen die mee wil helpen aan de zorg 
voor natuur en landschap. Onze landschapsanimator 
staat klaar om met het landschapsteam de kwaliteit van 
onze leefomgeving te verbeteren door het uitvoeren van 
beheerwerken. Ook in 2005 staan verschillende projecten 
op het programma. Nieuw is dat het Regionaal Landschap 
Dijleland sinds vorig jaar, zoals trouwens ook de andere 
regionale landschappen in Vlaanderen, een zogehe-
ten ‘bedrijfsplanner’ in dienst heeft. Die zorgt voor de 
opmaak van bedrijfsplannen die de zorg voor natuur, 
landschap en milieu op landbouwbedrijven combineren. 
We kunnen onder andere beheerovereenkomsten voor 
perceelsranden langs holle wegen, erosiebestrijding en 
aanleg van houtkanten inschakelen.

Op verkenning 

Vorig jaar publiceerden we onze kaart en brochure ‘Langs 
trage wegen in Oud-Heverlee en Bierbeek’. Voor fietsers 
en wandelaars stippelden we een nieuwe route uit tussen 
de Zoete Waters in Oud-Heverlee en De Borre in Bierbeek. 
Er was heel veel belangstelling voor dit initiatief. Om het 
Regionaal Landschap Dijleland nog beter te leren kennen, 
stellen we u een nieuwe gids voor. U leest er alles over in 
deze landschapskrant.

Zoete kers in bloei.



Willy Ronsmans: “Als landbouwer 
is het nodig om telkens opnieuw 
in te spelen op nieuwe kansen. Op 
ons bedrijf organiseren we bijvoor-
beeld onze rechtstreekse verkoop 
van grondwitloof en aardappelen 
aan particulieren. We bieden goede, 
lekkere producten aan tegen een 
eerlijke prijs. We zorgen ook voor 
een gevarieerd aanbod: bij onze 
aardappelen kunnen de klanten kie-
zen uit zes, van erg vroege tot late, 
rassen met elk hun eigen smaak en 
culinaire kwaliteiten. 
Ik maak ook gebruik van beheer-
overeenkomsten voor akkerrand-
beheer en erosiebestrijding. Bij het 
akkerrandbeheer leg ik grasstroken 
aan van negen meter breed langs 
holle wegen. In totaal heb ik nu 
ongeveer 1,7 hectare van dergelijke 
perceelsranden aangelegd. Bij ero-
siebestrijding gaat het over grasgan-
gen van maximaal 21 meter breed. 
Daarvan hebben we nu zo’n 2 hectare 
aangelegd. De grasstroken mogen 
niet bemest of gesproeid worden en 
moeten twee keer per jaar worden 
gemaaid. De belangrijkste beweeg-
reden om met die beheerovereen-
komsten te werken – we moeten daar 

WILLY RONSMANS EN LINDA PUTSEYS

OP DEN BOERENBUITEN IN BERTEM 
Een landbouwer moet telkens opnieuw inspelen op nieuwe kansen

eerlijk in zijn – is financieel. De ver-
goeding per hectare is interessant en 
vormt een vast inkomen. Bij een teelt 
zoals aardappelen kan de opbrengst 
heel sterk schommelen van jaar tot 
jaar. Een voorbeeld: de prijs van 
de aardappelen op de vrije markt 
bedroeg in 2004 amper 1 frank per 
kilo, terwijl de kosten voor de boer al 
snel oplopen tot 2 frank per kilo. Dan 
loopt het verlies voor de aardappel-
teler al snel op tot zo’n 50.000 oude 
Belgische franken per hectare ...Ook 
tarwe brengt nog maar weinig op, 
zonder de graanpremie (een subsidie 
per hectare) zou die teelt ook verlies-
latend zijn. Naast die financiële over-
wegingen werk ik echter ook graag 
mee aan landschapszorg. 
In Bertem is Natuurpunt vzw met het 
Koeheideproject een van mijn buren. 
We proberen in goede verstandhou-
ding en met goede afspraken samen 
te werken. Het Regionaal Landschap 
Dijleland zorgde voor de aanleg van 
een nieuwe hoogstamboomgaard 
langs de Meerbeeksesteenweg in 
Bertem op een tamelijk steil per-
ceel weiland. We kozen voor 26 ver-
schillende fruitbomen: zowel appel, 
peer, perzik, pruim, kers als abri-

koos. Samen met bedrijfsplanner 
Hans Roosen, kijken we naar wat nog 
mogelijk zou zijn op ons bedrijf.”
Linda Putseys: “Een aantrekkelijk 
landschap kan ook voor ons interes-
sant zijn. We zijn nu volop bezig met 
de voorbereiding om drie gastenka-
mers in te richten. Heel wat mensen 
zijn op zoek naar een weekendje rust 
en ontspanning. In Bertem en in het 
Dijleland kunnen ze dat, wandelend 
of fietsend, nog vinden.  Met de fiets 
kan je bijvoorbeeld de Aardappelroute  
volgen. Het is mooi meegenomen dat 
gasten bij een logies op de boerderij 
ook kunnen zien en ervaren wat er 
zich allemaal afspeelt op een modern 
landbouwbedrijf.”

Willy Ronsmans bij zijn nieuwe hoogstamboomgaard langs de 
Meerbeeksesteenweg in Bertem.

Willy Ronsmans en Linda 
Putseys, Oude Baan 19, 
3060 Bertem, tel. 016 49 06 80.

In het plantseizoen 2004-2005 legde Regionaal Landschap 
Dijleland vzw 35 nieuwe hoogstamboomgaarden aan, 
met in totaal 540 hoogstamfruitbomen. Hiermee willen 
we het landschap van de streek aantrekkelijker maken, 
hoogstamfruitbomen herwaarderen en lokale fruitrassen 
behouden. Daarnaast vinden heel wat diersoorten een aan-
trekkelijk leefgebied in een hoogstamboomgaard. Zo vormt 
de aanleg van hoogstamboomgaarden een waardevolle 
aanwinst voor mens én natuur. De aanleg van deze boom-
gaarden gebeurt met de financiële steun van de afdeling 
Monumenten & Landschappen (Ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap) en de provincie Vlaams-Brabant. In 2003 
deden we een eerste oproep naar mogelijke kandidaten. 
Niet minder dan 93 inwoners van het Dijleland stelden zich 
kandidaat. Vorig jaar is de helft van de mogelijke locaties 
voor hoogstamboomgaarden bezocht en beoordeeld. In 
2005 komen de overige locaties aan bod. Bij de beoorde-
ling wordt een reeks (strenge) criteria gebruikt om de 
geschiktheid van elke locatie te bepalen. We doen dit 
samen met de Nationale Boomgaarden Stichting vzw, de 
meest ervaren vereniging in Vlaanderen op het vlak van 
hoogstamfruitbomen en –boomgaarden. 
Meer informatie over deze stichting vindt u op 
www.boomgaardenstichting.be

Brochure

In samenwerking met de Boomgaardenstichting publi-
ceerden we de handige brochure ‘Hoogstamfruitbomen. 
Streekeigen rassen van het Dijleland’. In deze brochure 
staat een rassenlijst met oude fruitrassen die ofwel afkom-
stig zijn uit ons werkingsgebied of die hier vroeger veel 
werden gebruikt. Het Dijleland was nooit een echt centrum 
van fruitcultuur en kent in feite weinig ‘echte streekrassen’. 
Wel zijn vroeger bij kastelen, kloosters en boerderijen veel 
fruitbomen aangeplant. Uit ervaring bleek dan welke het 
best geschikt waren voor deze streek. Door te kiezen voor 
deze rassen weten we dat ze hier zeker goed zullen aarden.
U kunt de brochure aanvragen via info@rld.be of
tel. 016 40 85 58.

Snoeicursus

Hoogstamfruitbomen hebben ook onderhoud nodig. 
Daarom organiseert Regionaal Landschap Dijleland vzw 
een kleine cursus over hoogstamfruitbomen op 21 en 22 
oktober 2005, in samenwerking met Inverde (het centrum 
voor opleidingen in bos-, natuur- en landschapsbeheer) 
en Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw.
Na een halve dag theorie krijgen de cursisten een praktijk-
les snoeien in de nieuwe boomgaard aan het Universitair 
Ziekenhuis Gasthuisberg, langs de Leuvense ring (zie ook 
cursusaanbod najaar 2005).

Willy Ronsmans en Linda Putseys baten langs de Oude Baan 
in Bertem een mooi landbouwbedrijf uit. Op een oppervlakte 
van bijna 100 hectare telen ze aardappelen, maïs, koolzaad, 
suikerbieten, tarwe en cichorei. Een specialiteit van dit 
bedrijf is de witloofteelt in volle grond. Verder staan op het 
bedrijf 17 zoogkoeien met kalveren. 

Landbouwers die ook willen 

meewerken aan de zorg voor 

milieu, natuur en landschap en 

die gebruik willen maken van 

beheerovereenkomsten kunnen 

contact opnemen met bedrijfs-

planner Hans Roosen, 

tel. 016 40 85 58, 

hans.roosen@rld.be.

HEERLIJKE HOOGSTAMMEN

Aanplanting van nieuwe hoog-
stamfruitbomen.
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NAJAARSCURSUSSEN

GROTE ZORG 

HOOGSTAMBOOMGAARDEN

1 volledige dag
Vrijdag 21 of zaterdag 22 oktober 2005
• Theorie en praktijk over soorten en 

rassen, aanplanten en snoeien.
• Plaats: Leuven
• Inschrijvingsgeld: 9 euro.
• Maximaal 60 deelnemers per dag.

HOUTKANTEN EN KNOTBOMEN

2 avonden en 1 volledige dag
Dinsdagavond 15 november 2005
• Het belang van kleine landschapsele-

menten voor fauna en flora (3 uur).

Dinsdagavond 22 november 2005
• Een keuze voor inheemse bomen 

en struiken en de voordelen ten 
opzichte van exoten (3 uur).

Zaterdag 26 november 2005
• Theorie over het beheer van knotbo-

men, houtkanten en hakhout.
• Inleiding over het gebruik van ket-

tingzaag en andere machines (voor-
middag).

• Praktijkdemonstraties (namiddag).

• Plaats: Leuven
• Inschrijvingsgeld: 15 euro.
• Maximaal 50 deelnemers.

HERWAARDERING

 ABDIJ VAN PARK
 Heverlee

Een van de sites waar het landschapsteam van het Regionaal 
Landschap Dijleland de voorbije jaren werkte, is de omgeving 
van de Abdij van Park in Heverlee. 

De stichting van deze abdij gaat 
terug tot 1129. Het is een abdij van 
Premonstratenzers, die naar hun 
stichter Norbertus ook norbertijnen 
of naar hun kleding ‘witheren’ wor-
den genoemd.
De Abdij van Park speelde een 
belangrijke rol in de ‘ontginning 
van de woeste gronden’ van het 
Dijleland. Op het einde van de acht-
tiende eeuw beheerde de abdij niet 
minder dan 21 pachthoven en 3500 
hectare akkers en bossen. De site, 
met een totale oppervlakte van 42 
hectare, die we vandaag kunnen 
ontdekken, ziet er nu nog steeds 
ongeveer hetzelfde uit zoals abt 
Hieronymus de Waerseggere het 
geheel omstreeks 1730 heeft nagela-
ten. Dit is dan ook een van de best 
bewaarde abdijsites van de Lage 
Landen.

Masterplan

Maar spijtig genoeg beschikt de 
abdij nu niet meer over dezelfde 
(financiële) middelen als 300 jaar 
geleden. Het onderhoud van dit uit-
gebreide patrimonium werd een te 
zware last om dragen. Daarom is 
met de steun van de stad Leuven en 
van de provincie Vlaams-Brabant 
een masterplan gemaakt voor de 
ontwikkeling van de abdijsite. 
Tegen 2012 zouden het herstel, de 
inrichting en de nieuwe bestem-
mingen van de hele abdijsite achter 
de rug moeten zijn. In september 
2003 sloot de abdij een erfpacht-
overeenkomst met de stad Leuven, 
die de zorg voor het abdijdomein 
overneemt. De kerk en het klooster 
blijven van de paters norbertijnen. 

Het wagenhuis uit 1664 werd in erf-
pacht gegeven aan ‘Kerk in Nood’ 
(Oostpriesterhulp) en wordt geres-
taureerd.

Landschapszorg

Twee jaar geleden zorgde ons land-
schapsteam voor een eerste reeks 
werken: onder andere de vervan-
ging van een oude omheining, 
maaien van een wandelpad, snoeien 
en aanplanting van een houtkant en 
uitdiepen van een gracht. Afgelopen 
winter zijn rietkragen gemaaid, oude 
vlierstruiken en opgeschoten popu-
lieren gekapt en zijn gaten in de 
vijverdijken hersteld. Dit jaar wordt 
gekeken of we kunnen helpen bij het 
verstevigen van de vijveroevers.
De landschapszorg gebeurt in nauwe 
samenwerking met de Werkgroep 
Natuur en Landschap die actief is 
binnen de Vrienden van de Abdij 
van ’t Park vzw. Deze vrijwilligers-
vereninging verzorgt reeds meer 
dan vijf jaar kleinschalig natuur- en 
landschapsbeheer op en rond de 
abdijsite.

Helpende handen zijn steeds 
welkom. Wie zelf zijn of haar 
steentje wil bijdragen aan 
natuur- en landschapsbeheer 
op de abdijsite kan terecht bij 
Zeger Debyser, Vrienden van de 
Abdij van ’t Park, Korbeeklose 
Straat 108, 3001 Heverlee, 
tel. 016 35 30 77, 
zeger.debyser@med.kuleuven.ac.be. 
U kunt ook terecht op de web-
site www.parkabdij.be

Uitvoering van beheer: riet maaien.

voor kleine landschapselementen 

Een rij geknotte wilgen in het Dijleland.

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven gebeurt door 
onderstaand inschrijvings-
formulier op te sturen naar 
Inverde en door het gepaste 
inschrijvingsgeld over te 
schrijven. Pas na betaling 
wordt de inschrijving geregi-
streerd.
Opgelet: voor de cursus 
hoogstamboomgaarden 
kiezen tussen vrijdag 21 of 
zaterdag 22 oktober 2005!
Na inschrijving stuurt 
Inverde een brief ter bevesti-
ging. Ten laatste twee weken 
voor het begin van de cursus 
krijg je de nodige informatie 
met alle praktische gegevens. 
Inschrijvingsstrook 
versturen naar: 
Inverde, Duboislaan 2,
1560 Hoeilaart.
Inschrijvingsgeld betalen 
op rekeningnummer
433-4165781-44 van Inverde, 
met vermelding van de 
cursuscode.
Meer informatie over het 
aanbod van Inverde: 
www.inverde.be.

✂

INSCHRIJVINGSFORMULIER CURSUSSEN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Naam  .......................................................................................

Voornaam  .................................................................................

Straat  ..................................................... Huisnummer ................ 

Postnummer  .................... Gemeente  .......................................... 

Telefoon/GSM  ............................................................................

Zal deelnemen aan volgende cursus(sen)

 Cursus Hoogstamboomgaarden 21 of 22 oktober 2005 
 (omcirkel de dag van jouw keuze), cursuscode RLD05-02-HOBO

 Cursus houtkanten en knotbomen, 15, 22 en 26 november 2005, 
 cursuscode RLD05-03-HOKN
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Deze Landschapskrant Dijleland is een uitgave van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee, tel. en fax 016 40 85 58, e-mail: info@rld.be
Verantwoordelijke uitgever: Rob Parisis, voorzitter Regionaal Landschap Dijleland vzw         Redactie: 1EARTH bvba, Marc De Coster, tel. 016 40 47 80, marc.decoster@chello.be         Vormgeving: Roel Thoné, tel. 015 34 36 92, roel.thone@pandora.be 

Foto’s: Marc De Coster, Wildlife Pictures: Luc Meuris         Druk: Kempenland, Herentals        Deze Landschapskrant wordt gedrukt op gerecycleerd papier.

NIEUW

GIDS REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND
Marc De Coster

Regionaal Landschap Dijleland 
presenteert met enige trots haar 
gloednieuwe gids. Dit sobere, maar 
aantrekkelijke gidsje is gepubli-
ceerd in samenwerking met de uit-
geverij Octogone. Het is de vierde 
gids in een reeks over ‘Natuur en 
Landschap in België’. Eerder ver-
schenen boekjes over het Natuurpark 
Hoge Venen-Eifel, het Natuurpark 
Viroin-Hermeton en het Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland.
In onze nieuwe gids leest u meer over 
de (voor)geschiedenis van de regio-

nale landschappen in Vlaanderen 
en van het Regionaal Landschap 
Dijleland in het bijzonder. 
Na een hoofdstuk over de 
vorm van het landschap in het 
Dijleland komt de natuur ruim-
schoots aan bod. Als illustratie 
van de natuurlijke verschei-
denheid of biodiversiteit in het 
Dijleland zijn enkele ‘modello-
caties’ uitgekozen: Grootbroek, 
Rodebos en Laanvallei (Sint-
Agatha-Rode), Mollendaalbos 
(Haasrode en Bierbeek), 
Kastanjebos (Veltem-Beisem), 
Torfbroek (Berg) en de holle weg 
Terbankstraat tussen Winksele 
en Heverlee.
Bij elke beschrijving van deze 
gebieden passeren een aantal 
typische of opmerkelijke plan-
ten- en diersoorten de revue. 
Vervolgens leest u enkele bijdra-
gen over opvallende cultuurhis-
torische ‘ankerplaatsen’ in het 
Dijleland: de Sint-Pieterskerk 
van Bertem, de Abdij van Park 
en het Arenbergkasteel van 
Heverlee, het Bordingenhof in 
Bierbeek en het Afrikamuseum 
in Tervuren.

Na een voorlaatste hoofdstuk 
met tips voor trips (te voet of 
met de fiets) in het Dijleland 
sluit de gids af met praktische 
contactadressen voor meer 
informatie over natuurbeheer 
en natuurgericht toerisme in het 
Dijleland.

De auteur

Marc De Coster is met deze 
gids niet aan zijn proefstuk 
toe. Hij schreef honderden 
artikels, brochures, boeken 
en scenario’s over natuur, 

landschap en milieu. Hij groeide op in 
Veltem-Beisem. Al ruim 25 jaar geleden 
engageerde hij zich sterk voor de milieu-
beweging in onze regio en ver daarbui-
ten, in het bijzonder bij Natuurreservaten 
vzw (nu Natuurpunt). Hij maakte zijn 
thesis als landbouwingenieur over land-
schapsparken. Bij de Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud was hij 
voorzitter van de Werkgroep Natuurpark 
Dijleland. Als medeoprichter en coördina-
tor van het Regionaal Landschap Kempen 
en Maasland zette hij de theorie om in de 
praktijk. Als ingenieur in het milieubeheer 
is hij nu zaakvoerder van 1EARTH bvba, een 
adviesbureau dat gespecialiseerd is in 
communicatie en vorming over natuur & 
milieu. 

Deze gids is een uitgave van Les 

Editions de l’Octogone en telt 92 

pagina’s. U kunt deze uitgave bestel-

len bij Regionaal Landschap Dijleland 

door 10,70 euro (dat is inclusief de 

verzendingskosten) te storten op 

rekeningnummer 001-3135203-45 

van Regionaal Landschap Dijleland, 

Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee 

met de vermelding ‘Nieuwe Gids RLD’

Topografische kaarten Regionaal Landschap Dijleland

Een uitstekende aanvulling bij onze nieuwe gids! 
Deze kaartenset geeft een volledig overzicht van 
de 10 Vlaams-Brabantse gemeenten die deel uit-
maken van het Regionaal Landschap Dijleland. 
De drie kaarten (schaal 1/25.000) zijn: 
• Deel 1: Bertem, Bierbeek, Herent, Leuven en 

Oud-Heverlee
• Deel 2: Bertem, Huldenberg, Overijse, 

Tervuren
• Deel 3: Bertem, Herent, Kampenhout, 

Kortenberg, Leuven

Prijzen
1 kaart: 7,40 euro
2 kaarten: 14,30 euro
3 kaarten met opbergmap: 17,50 euro.

Langs trage wegen in Oud-Heverlee en Bierbeek

Deze brochure bevat een kaart en 
een uitgebreide beschrijving van de 
wandel- en fietsroute langs voet- en 
veldwegen tussen het Zoet Water 
en de Borre. U leest meer over de 
bezienswaardigheden onderweg en 
over ‘trage wegen’. De totale route is 
ongeveer 19 km lang en kan op drie 
plaatsen worden ingekort. 

Een uitgave van Regionaal Landschap Dijleland vzw 
(28 blz.) Deze brochure is gratis. Liefst aanvragen 
via e-mail: info@rld.be

Holle wegen handleiding

Alles wat u ooit wilde weten 
over holle wegen, maar niet 
durfde te vragen, leest u in deze 
brochure. 
Een uitgave van Regionaal Land-
schap Dijleland vzw, oktober 
2000, 126 blz., 7,70 euro.

Groene gevels

Een handige gids voor wie aan de slag wil 
gaan met klimplanten voor gevels. Met 
informatie over een ruime waaier van soor-
ten en tips voor aanleg en verzorging. 
Een uitgave van Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, mei 2000, 52 blz., 3,50 euro.

Hagen en houtkanten

Een brochure over de aanplanting en het 
onderhoud van hagen en houtkanten. 
Uitgebreide informatie over 23 streekeigen 
soorten, met mooie foto’s van elke soort. 
Een uitgave van Regionaal Landschap Noord-
Hageland vzw, 1999, 40 blz., 3,50 euro.

Over spaden, padden en poelen

Een praktische gids voor de aanleg van poe-
len, met veel aandacht voor de praktische en 
administratieve elementen. 
Een uitgave van Regionaal Landschap Noord-
Hageland vzw, 1997, 40 blz., 3,50 euro.

LANDSCHAPSQUIZ
In de editie van november 2004 stond 
opnieuw onze Landschapsquiz. 
De antwoorden stonden verspreid in de 
Landschapskrant. We kregen opnieuw 
heel wat correcte antwoorden binnen en 
de 10 inzenders die de schiftingsvraag 
het best hebben beantwoord, kregen 
van ons al een set met de drie topo-
grafische kaarten van het Regionaal 
Landschap Dijleland cadeau.

De tien winnaars waren:
J. Beke, Ottenburg
A. Beuselinck, Blanden
J. Cockx, Bierbeek
K. De Greef, Overijse
M. Kelchtermans, Leefdaal
G. Laes, Bertem
D. Philips, Tervuren
K. Van Can, Tervuren
M. Vekemans, Leefdaal
C. Stuyck, Sint-Agatha-Rode

WWW.RLD.BE
Via onze website blijft u op de hoogte 
van het reilen en zeilen van het Regionaal 
Landschap Dijleland. Dat gebeurt zeker als 
u zich (via de rubriek ‘nieuws’) inschrijft 
op onze elektronische dijlel@nd nieuws-
brief en dassen-nieuws, met informatie 
over het dassenproject.
Zeker doen!

NOG MEER GROEN LEESVOER 
OP DE BOEKENPLANK

Alle prijzen zijn inclusief verzendingskosten. Bestellen kan door het juiste bedrag te storten op rekeningnummer 001-3135203-45 van Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee met vermelding van de titel van de brochure.


