
DIJLELAND

IN DEZE KRANT:
 

• Leve de tuin
• Moet er nog bos zijn?
• Erfgoed in de Druivenstreek

Provinciale campagne

LEVE DE TUIN 
Volop genieten van jouw stukje groen

Meer weten? www.rld.be

Ben jij één van de 86% Vlaams-Brabanders met een tuin? En is dat 
voor jou ook de plek bij uitstek om in te genieten? Fijn zo! Je tuin 
is echter nog kostbaarder dan je denkt. Beeld je eens in dat je een 
vogel bent en bekijk je tuin vanuit de lucht.  Jouw tuin en de tuin 
van jouw buren en die van de buren van jouw buren vormen samen 
één groot, groen lint. Wel 9% van Vlaanderen is tuin. Best wel een 
grote oppervlakte en daar schuilt een enorme buitenkans voor 
de biodiversiteit. Zeker als je het goed aanpakt. De provinciale 
campagne Leve de tuin wil je daarbij helpen. Zodat we samen van 
al die tuinen één groot, groen paradijs kunnen maken.

LANDSCHAPSKRANT

M aar waarom is dat zo belangrijk? 
Uiteraard voor die vogel die in 

je tuin een beschutte nestplaats zoekt, 
of voor de vlinder die naar zoete nectar 
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speurt, voor de bijen die naarstig stuifmeel 
verzamelen, de egel die graag een worm-
pje oppeuzelt,…. In het drukke Vlaanderen 
heeft de natuur onze tuinen nodig om 
te overleven.  Maar ook om Vlaanderen 
weerbaar te maken tegen de klimaatver-
andering spelen tuinen een belangrijke rol! 
Denk maar aan de opvang van grote hoe-
veelheden water bij de hevigere regens die 
we mogen verwachten. Of het verkoelend 
effect van bomen in de hetere zomers die 
men ons voorspelt. 

In deze krant geven we alvast enkele tips 
om jouw tuin voor te bereiden op de toe-
komst. Bekijk hiernaast en op de volgende 
pagina onze 7 tips.

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.

Regionaal Landschap Dijleland vzw wil 
zorgen voor natuur en landschap in de 
streek. Dit doen we samen met de inwo-
ners van de regio en in overleg met over-
heden en verenigingen betrokken bij de 
open ruimte. We zijn actief in de gemeen-
ten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, 
Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, 
Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-
Heverlee, Overijse en Tervuren.
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TIP 2

TIP 1
Bloeiende struiken 

Plant een bloesemheg of struikbosje met 
inheemse heesters. De struiken laat je 
losjes uitgroeien zodat ze mooi in bloei 
kunnen komen in het voorjaar. Na de bloei 
kan je de struiken snoeien (niet scheren), 
als je dat nodig vindt. Geschikte heesters 
zijn Rode kornoelje, Eénstijlige meidoorn, 
Gelderse roos, Sleedoorn, Sporkehout, 
Wilde liguster en Kardinaalsmuts. Zo’n heg 
is ook leuk om je in te verstoppen!

Groen in de hoogte   

Een kleine tuin of een lelij-
ke muur? Plant een klim-
plant. Er zijn talrijke kam-
perfoeliesoorten (Lonicera) 
en bosranken (Clematis) die 
je tuin in de hoogte kunnen 
opfleuren. Kies voor een variëteit 
met enkelvoudige bloemen! Gevulde 
(dubbele) bloemen hebben geen stuifmeel  
of nectar te bieden aan vlinders en bijen en 
dat zou jammer zijn, niet?

Bloemenweide
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Ruimte voor dieren   

Laat je hagen breed genoeg worden, mini-
mum 70 cm. Zo voelen vogels er zich veilig 
genoeg om een nest te maken. Snoeihout 
kan je kwijt in een takkenril of op een losse 
houtstapel. Het bespaart je enkele ritten 
naar het containerpark en je creëert een 
ideale schuilplaats voor allerlei kleine die-
ren. Padden kunnen er bijvoorbeeld in over-
winteren. Ook een stapelmuurtje van oude 
stenen is interessant. 

TIP 3



Minder werk, meer kleur

Heb je al dat gazon eigenlijk 
niet nodig? Leg dan een 

bloemenweide aan. Hoe je dit 
doet kan je leren tijdens onze 

workshop op 30/9. Kijk achteraan 
deze krant. Een bloemenakker kan ook. 
Hiervoor spit je een stuk gazon om en zaai 
je een bij-vriendelijk bloemenmengsel in. 
De provincie Vlaams-Brabant verspreidt 
hiervoor gratis zakjes bloemenzaad. 
Je kan er eentje komen afhalen bij 
Regionaal Landschap Dijleland vzw, 
Interleuvenlaan 64, 3001 Leuven. Eén 
zakje is goed voor 10 m² bloemenakker. 

Nog meer bloemen

Maak een border of kruidentuin met 
bij- en vlindervriendelijke planten. 
Enkele makkelijke soorten: kattenstaart, 
ooievaarsbek, wilde marjolein, munt, 
citroenmelisse. Op de droge, stenige 
grond die je vaak vlakbij je huis vindt, 
doen lavendel en tijm het goed. 
Bosaardbei is een goede én lekkere 
bodembedekker.
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TIP 6

TIP 7
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Op de website van Leve de tuin vind je allerlei nuttige info. De aanleg van je tuin plannen of je tuin een facelift geven?  
Oplossingen nodig voor regenwater of tuinafval? Bekijk zeker eens de ‘Mindmap Leve de tuin’! Nog onbeantwoorde vragen?  
Stel ze aan het Provinciale Steunpunt Tuinen. Enthousiaste tuinexperts geven je raad. 
Surf naar: www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/leve-de-tuin
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D aarom zetten we ons allemaal 
steeds meer in om onze bossen 

beter te verzorgen en, waar mogelijk, 
bos bij aan te planten. Dit is een werk van 
lange adem en er zijn veel inspanningen 
voor nodig. Daarom doen we een oproep 
aan jou, inwoner van het Dijleland, want 
misschien kan ook jij helpen!

Bebos jij mee?

Heb jij een stuk bos en had je graag 
advies over wat je hier het beste mee 
kan doen? Of heb je een perceel grond 
en wil je er graag een bos of een bosrand 
aanplanten?

Daarvoor kan je bij ons terecht. Er bestaan 
heel wat mogelijkheden en subsidies om 
bossen te beheren en aan te planten. Wij 
helpen je graag je project te realiseren.

Boscompensatie?

Boscompensatie wil zeggen dat een stuk 
bos op een nieuwe plaats wordt aange-
plant omdat het op een andere locatie 
verdwijnt. Wie ergens een bos kapt is 
dus verplicht om dit verlies te compen-
seren. Daarvoor moet de ontbosser op 
zoek naar een locatie om te bebossen. 

Natuur en klimaat

MOET ER NOG BOS ZIJN?
Bosliefhebbers gezocht

Het Dijleland is gezegend met heel wat mooie bossen, die ook 
nog eens erg waardevol zijn. Ze vervullen talrijke nuttige func-
ties: van houtproductie en  recreatiemogelijkheden tot klimaat-
buffering, koolstofopslag en biodiversiteit. En last but not least, 
ze hebben een positieve impact op onze fysieke en mentale 
gezondheid. 

Je kan hem daarbij helpen door een 
stuk grond aan te bieden waarop hij dit 
bos kan planten. Daar word je dan voor 
vergoed. Zo kan je er mee voor zorgen 
dat er geen bosoppervlakte verdwijnt in 
de streek. Neem eens een kijkje op www.
boscompenseren.be. Deze website is 
een online marktplaats waar bebosser en 
ontbosser mekaar kunnen vinden. Ook 
wij kunnen je ondersteunen doorheen 
heel dit traject.

Kan een bos overal 
aangeplant worden?

Bomen zijn over het algemeen geen 
moeilijke jongens, maar sommige hou-
den bijvoorbeeld niet van natte voeten, 
andere net wel. Daarom denk je best 
even na voor je bomen begint te planten. 
Ook is niet elke locatie even geschikt om 
een bos aan te planten. Bovendien heb je 

Avontuurlijk speelgroen

Heb je kinderen? Maar dan een 
avontuurlijke speelhoek in je tuin: een 
liggende boomstam, takken om een 
kamp mee te bouwen, dicht struikgewas 
om in te verstoppen, …. Of bouw samen 
een wilgenhut! Met de soepele takken 
van schietwilg of katwilg is dat echt niet 
moeilijk. Je hebt enkel nog wat touw 
nodig. Op het internet vind je talrijke 
voorbeelden. Zo’n hut bouwen doe je in de 
winter. Plant je wilgentakken 60 cm diep en 
geef ze het eerste jaar voldoende water in 
droge periodes.

TIP 4
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Bruisend water  

Een vijvertje in de tuin is altijd leuk. Water 
trekt immers heel wat leven aan: libellen 
en waterjuffers, schaatsenrijders, kikkers 
en salamanders, …. Boeiend om naar 
te kijken! Op natte plekken kan je een 
natuurlijke poel (zonder folie) of greppel 
graven. Vraag bij je gemeente wel even na 
of je een vergunning nodig hebt.

TIP 5
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op sommige plaatsen ook een vergunning 
nodig. Zulke zaken zoeken wij graag voor 
je uit.

Nog geen grond, maar wel 
zin om te bebossen?

Wist je dat wanneer je als particulier een 
stuk grond koopt om te bebossen, je 60% 
van de aankoopkost kan terugkrijgen 
van Vlaanderen (tot maximaal 2,5 €/m²)? 
Aankoopprojecten die helpen bij de rea-
lisatie van stadsrandbossen, speelbossen, 
lokale bosuitbreidingsinitiatieven, bos-
uitbreiding binnen Natura-2000 gebied of 
toegankelijk bos in de Vlaamse rand rond 
Brussel krijgen voorrang. Als je de kans 
hebt om grond aan te kopen en je wil deze 
bebossen, neem dan zeker contact met ons 
op om dit project uit te werken. 

Contact: 
Regionaal Landschap Dijleland vzw: 
016 40 85 58 – info@rld.be



G edurende 100 jaar zorgde de druiventeelt voor wel-
vaart in de streek. Helaas, vanaf 1962 zorgden eco-

nomische moeilijkheden voor een gestage achteruitgang. 
De import van druiven uit het buitenland speelde een rol, 
maar ook de energiecrisis, die maakte dat het stoken van 
de serres een erg kostelijke zaak werd. Het aantal serre-
bedrijven nam sterk af. De terreinen werden verkaveld en 
maakten plaats voor nieuwe woonwijken.

Momenteel zijn er nog slechts een handvol actieve bedrij-
ven over. Er zouden nog zo’n 3000 serres bewaard zijn in 

In het midden van de 19e eeuw ontstond in Hoeilaart een nieuwe vorm van tuinbouw: 
de druiventeelt onder glas. Vanaf 1900 kende de druiventeelt in de IJsevallei een enorme 
bloei. Zo telde Hoeilaart in 1910 reeds 5.176 serres. En tegen het einde van de jaren vijf-
tig was dit aantal gegroeid tot meer dan 13.000 serres! Terecht kreeg Hoeilaart de bij-
naam ‘Glazen dorp’. Ook in de gemeenten rondom - Overijse, Huldenberg, Duisburg en 
La Hulpe - floreerde de druiventeelt. In de hoogdagen in de jaren vijftig stonden er meer 
dan 33.000 druivenserres. Niet voor niets is de regio alom bekend als de Druivenstreek.  

Een van de recente acties is de restauratie van serre n°9, 
onder leiding van Regionaal Landschap Dijleland vzw en met 
de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de 
gemeente Hoeilaart. 3Wplus voerde de werken uit. We plantten 
ook nieuwe hagen, heggen en enkele fruitbomen aan om de 
site groener in te kleden.

De werken gebeurden in het kader van een ‘360°-erfgoed pro-
ject’ waarmee de provincie Vlaams-Brabant het niet-beschermd 
klein historisch erfgoed én het omringende (historische) land-
schap dat er mee verbonden is wil herwaarderen. 

de streek, maar er blijven er nog steeds verdwijnen. Enkel 
de druivenserres op Solheide in Overijse zijn beschermd 
als monument.

Op de site Kelleveld heeft de gemeente Hoeilaart negen 
historische druivenserres in bezit. Ze worden door 3Wplus 
beheerd. Sociale tewerkstelling en de zorg voor het erf-
goed (restauratie, instandhouding druivenerfgoed en 
bewerking van serres) gaan zo hand in hand.  De gemeen-
te wil de serres op Kelleveld absoluut bewaren als cultuur-
historische relicten in het landschap.

Historische druivenserre gerestaureerd

Hoeilaart

ERFGOED IN DE 
DRUIVENSTREEK

Het is Felix Sohie die aan de wieg stond van 
de druiventeelt onder glas. Hij was in dienst 
als hovenier op het kasteel van Huldenberg en 
experimenteerde daar met de kweek van druiven 
onder glas. In 1865 bouwde hij dan in Hoeilaart 
de eerste echte druivenserre. Het betekende de 
start van een welvarend familiebedrijf en dat 
inspireerde vele ondernemers in de streek.

De serre is weer klaar om in gebruik te nemen.Het terugplaatsen van het oorspronkelijke glas is 

een secuur werkje.4 Om de site te vergroenen werden hagen en fruit-
bomen aangeplant.

6

Het verwijderen van alle verf- en mastiek-resten 
was een hele klus. Daarna kreeg het  ijzerwerk een 
behandeling tegen roest.

2
De houten draagstructuur van de serre werd 

volledig vervangen.3De serre bestaat uit een houten gebinte met daar-
op een ijzeren constructie waarop het glaswerk 
is geplaatst. Voor de restauratie werd eerst al het 
glas er voorzichtig afgehaald.

1
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De Landschapskrant Dijleland verschijnt tweemaal 
per jaar en wordt huis-aan-huis bedeeld (behalve in 
Kampenhout en Leuven).

Verantwoordelijke uitgever:  
Jan Verroken, coördinator RLD vzw
Redactie: RLD vzw 
Vormgeving: Roel Thoné - www.sakado.be
Druk: Graphius
Oplage: 74.000

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met inkten op 
plantaardige basis en zonder schadelijke solventen.

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 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!

CO
LO

FO
N Vragen, suggesties of opmerkingen? 

Contacteer ons:
Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw)

Interleuvenlaan 64, 
3001 Heverlee
Tel/fax: 016 40 85 58 
 info@rld.be
www.rld.be

In een tijd waarin mensen zonder koelkasten en 
diepvriezers leefden, bewaarde men ijs in ijskel-
ders. Vandaag zijn deze grotachtige constructies 
een ideaal winterverblijf voor vleermuizen. Door 
deze herbestemming kan dit klein patrimonium 
toch bewaard blijven voor de toekomst.

Van ijsberg tot winterhotel

IJSKELDERS IN 
VLAAMS-BRABANT

D e Regionale Landschappen helpen eigenaars van ijskel-
ders bij het herstel en de inrichting. Ondertussen zijn 

er reeds verschillende ijskelders hersteld in onze provincie. In 
deze brochure kom je alles te weten over de geschiedenis, de 
bouw en het gebruik van ijskelders. Ook lees je wat er nodig 
is om van de kelders een goed vleermuizenverblijf te maken.

Je kan de brochure (44 blz.) gratis afhalen bij Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, Interleuvenlaan 64, 3001 Leuven. 
Bestellen via post kan tegen 1,5 euro verzendkost. Stort 
1,5 euro op het rekeningnummer van Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, BE44 0013 1352 0345, en vermeld ‘brochure 
ijskelders’ in de mededeling.

Een bloemenweide is wat natuurbeheerders 
een hooiland noemen. Bloemenweiden of 
hooilanden bestaan uit meerjarige plan-
ten, zoals margriet, wilde peen en knoop-
kruid. Dit is een groot verschil met een bloe-
menakker, die uit eenjarige planten bestaat. 
Typische eenjarige planten van bloemenak-
kers zijn klaproos en korenbloem.

Workshop

HOE LEG IK EEN 
BLOEMENWEIDE AAN?
Herent, 30 september 2017

E en bloemenweide kan je op verschillende manieren aan-
leggen. Je kan starten met kale grond en alles inzaaien. 

Je kan ook beginnen met een bestaand gazon of grasland 
en hierin een aantal gewenste plantensoorten inbrengen. In 
beide situaties is het belangrijk dat de grond niet te voedselrijk 
is want dan krijg je een dominantie van grassen. Na de aanleg 
is vooral het beheer van belang. Zonder het juiste beheer zal 
de bloemenrijkdom immers niet blijven bestaan.

Tijdens deze cursus van een halve dag (9u30 – 12u30)  leer je 
alles over de aanleg en het beheer van bloemenweides. Zo kan 
je aan de slag gaan om je eigen bloemenrijkdom te creëren. 

Het Vliegend hert is één van de grootste kevers die in Europa voorko-
men. De mannetjes worden maar liefst 8 cm groot en hebben grote 
kaken die lijken op het gewei van een hert. Ze leven van dood hout 
zoals boomstronken of tuinpalen. In Vlaanderen is het Vliegend hert 
vrij zeldzaam. Maar in het centrum van Overijse voelen deze kevers 
zich wonderwel goed thuis!

Infoavond met wandeling

OP JACHT NAAR HET VLIEGEND HERT
Zaterdag 24 juni te Overijse

O p zwoele zomeravonden kan je 
Vliegende herten al eens door de 

lucht zien snorren, op zoek naar een partner. 
Hopelijk lukt dat ook tijdens onze zomerse 
infoavond en wandeling op zaterdag 24 juni. 
We starten in het gemeentehuis met een 
presentatie van expert Arno Thomaes van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
Hij legt uit wat inwoners kunnen doen om 
deze kevers een handje te helpen. Nadien 
gaan we samen in de schemering op zoek 
naar Vliegende herten in Overijse centrum. 

 

 Wanneer:  zaterdag 24 juni  - 20.00u tot 22u30

 Waar:  Justus Lipsius zaal – Oud Gemeentehuis, Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse

Deelnemen kan gratis, maar je moet wel inschrijven vóór 10 juni. 

Het aantal deelnemers is beperkt. Stuur een mailtje naar info@rld.be  
of bel naar 016 40 85 58. 

De infoavond en wandeling is een 
organisatie van Regionaal Landschap 
Dijleland vzw in samenwerking met de 
gemeente Overijse en het Instituut voor 
Natuur en Bosonderzoek. 

Vliegende herten bekampen 
mekaar met behulp van hun 
stevige kaken.

Het Vliegend hert 
is een koesterbuur 
van de gemeenten 

Overijse en  
Oud-Heverlee.
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Een uitgave van de Provincie Vlaams-Brabant i.s.m. de Regionale Landschappen.

Een nieuwe, ‘coole’ publicatie

Inschrijven doe je via de website www.inverde.be.  
Ga naar ‘Opleidingen en studiedagen’ en kies  
‘Bloemenweide – aanleg en beheer’.  Kostprijs: 21 euro

We organiseren deze cursus i.s.m. Inverde en met de steun 
van de gemeente Herent.


