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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 (Agentschap voor 
Natuur en Bos, 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, Agentschap voor Natuur en 
Bos, de afdeling Land, 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.

EEN ONTMOETINGSDAG VOOR LANDBOUW EN NATUUR

GLUREN BIJ DE BUREN  16 juni 2006

Vroeger en nu
De landbouw anno 2006 ziet er 
natuurlijk heel anders uit dan pak-
weg 50 of 100 jaar geleden. Toen von-
den we in het landbouwlandschap 
nog meer bomenrijen, hagen, hout-
kanten, bermen, ... met allerlei wilde 
planten en dieren. Nu is landbouw 
veel moderner, efficiënter en ratio-
neler geworden. Vele van die natuur-
lijke ‘overhoekjes’ zijn gesneuveld. 
Tegelijk verdwenen vele planten- en 
diersoorten uit het landbouwareaal. 
Maar de bezorgdheid over en de zorg 
voor natuur zijn ondertussen ook 
sterk toegenomen. De voorbije jaren 
groeide spijtig genoeg ook het onbe-
grip tussen boeren en natuurbescher-
mers. Om het tij te keren is het eerst 
en vooral nodig dat beide groepen 
elkaar beter leren begrijpen. En daar 
hebben we nu de actie ‘Gluren bij de 
buren’ voor.

Bij elkaar op bezoek
Op 16 juni 2006 gaan landbouwers 
en natuurliefhebbers bij elkaar op 
bezoek om een antwoord te krijgen 
op een hele reeks vragen. Wat komt 
er allemaal kijken bij het beheer van 
een natuurgebied en de zorg voor 
een landbouwbedrijf? Hoe dragen 
landbouwers zorg voor natuur en 
milieu? Welke problemen ondervin-
den natuurbeschermers en boeren bij 
hun werk? Is er ook samenwerking 
tussen beide groepen? 

Met ‘Gluren bij de buren’ kan je 
kiezen uit 8 excursies, verspreid over 
de vier Vlaams-Brabantse regiona-
le landschappen (Dijleland, Groene 
Corridor, Noord-Hageland en Zenne, 
Zuun & Zoniën). In de voormiddag 
bezoeken we een natuurgebied en een 
landbouwbedrijf. Na de lunch komen 
we samen in het provinciehuis van 
Vlaams-Brabant voor een panelge-
sprek over landbouw, natuur en land-
schapszorg. Ook het publiek kan en 
mag zijn zeg doen! Meer info over de 
excursies vind je op www.rld.be.

Iedereen is welkom
Landbouwers, actieve natuur-
beschermers, natuurliefheb-
bers, wandelaars,... iedereen 
die geïnteresseerd is in natuur, 
landbouw en de relatie tussen 
beide, is van harte welkom! 

Programma

9 u Ontvangst op de vertrek 
 plaats naar keuze

9.30 u Geleide bezoeken aan   
 natuurgebied en 
 landbouwbedrijf

12 u Lunch en rit naar Leuven 
 (afhankelijk van de gekozen   

 excursie wordt gegeten op een 

 landbouwbedrijf of in 

 het provinciehuis)

14.30 u Panelgesprek en open 
 discussie met het publiek

16 u Afsluitende receptie

17 u Terugrit naar startplaats
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Je vindt een inschrij-
vingsstrook op de laatste pagina van deze landschapskrant of op onze website.

In samenwerking met de campagne ‘Kom uit uw kot’



We willen met dit project de bossen op 
het grondgebied van de drie betrok-
ken gemeenten versterken en verbin-
den. Bossen en natuurgebieden zoals 
het Kastanjebos, het Silsombos en de 
Molenbeekvallei zijn in Vlaanderen 
zeldzaam en erg waardevol. 

      SAMENWERKINGSPROJECT BOSUITBREIDING

HET GROENE HART VAN MIDDEN-BRABANT

Doel

Tegen eind 2007 willen we graag 
een beperkte bosuitbreiding van 
ongeveer zes hectare realiseren. Op 
langere termijn (ongeveer tien jaar) 
worden locaties gezocht waar het 

wenselijk en haalbaar is om een 
dertigtal hectare bos bij te creëren. 
We trachten ook bossen en natuur-
gebieden te verbinden met hout-
kanten en bomenrijen. Deze laatste 
vormen corridors voor diersoorten 
die zich tussen de grotere bossen en 
natuurgebieden bewegen. 

Aanpak

De meest geschikte locaties voor 
bebossing of beplanting worden 

eerst geselecteerd na een grondige 
studie. We houden maximaal rekening 
met de effecten voor de landbouwsec-
tor. Dan zullen we grondeigenaars en  
-gebruikers vragen of ze willen mee-
werken aan het project.  
Er zal niemand verplicht worden om 
mee te werken en onteigening van 
gronden is evenmin aan de orde. Er 
zal regelmatig overlegd worden met 
verschillende belangengroepen zodat 
het project in de beste verstandhou-
ding verloopt.

Dit project wordt uitgevoerd met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – 
Administratie Milieu-, Natuur-,  Land- en Waterbeheer – Duurzaam Lokaal Milieubeleid 2004.

‘Het Groene Hart van Midden-Brabant’ is een project waarin de 
gemeenten Herent, Kampenhout en Kortenberg samenwerken met 
Regionaal Landschap Dijleland vzw en met de Vereniging voor Bos 
in Vlaanderen vzw.

ZONDAG 11 JUNI 2006

DIJLELANDDAG
 Park en Sint-Hubertuskapel, Tervuren

Op zondag 11 juni 2006 gaat de vierde editie van de 
‘Dijlelanddag’ door. 

Het prachtige park en de Sint-
Hubertuskapel in Tervuren vormen 
dit jaar het decor voor actief plezier 
en Bourgondische taferelen! We dui-
ken immers de Middeleeuwen in: een 
‘Pedaalriddertocht’, themawande-
lingen met een sprookjeswandeling, 
lekkere streekproducten, middel-
eeuwse animatie met vuurspuwers, 
zwaardgevechten, initiatie in boog-
schieten, een nar met veel fratsen en 
nog veel meer van dat... 

ZONDAG 18 JUNI 2006

 WALK FOR NATURE
 Torfbroek, Kampenhout (Berg)

Met de ‘Walk for Nature’ kan je op zondag 18 juni wandelend of fiet-
send natuurparels als Torfbroek, Hellebos en Silsombos ontdekken.

PEDAALRIDDERTOCHT

Een initiatief van Natuurpunt vzw in samenwerking met Gezinsbond, 
Vakantiegenoegens, Christelijke Mutualiteit, Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, Wandelclub De Houtheimstappers.
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PROGRAMMA

8.00 u: 
Vroege vogels in het Torfbroek
Start sportieve wandelingen circuits 
10 km en 16 km
 
13.30 u: 
Start recreatieve natuurwandel- en 
fietscircuits voor het hele gezin. Er is 
keuze uit wandelcircuits van 4,5 km, 
6 km, 10 km en 16 km. Starten kan 
tot 16 u. Animatie met schminkta-
fel, huifkarrentocht, folkmuziek,... en 
themastands langs de circuits.

• De korte wandelingen van 4,5 en 6 km zijn natuurontdekkingstochten 
waar kinderen de natuur kunnen voelen, beleven, ruiken en proeven.

• De stevige wandeling van 10 km leidt langs landelijke wegen door het 
Torfbroek en het Silsombos. 

• Een sportieve wandeling van 16 km doet ook het Hellebos aan. 
• De gezinsfietstocht van 14 km leidt langs de mooiste gebieden van de 

gemeente Kampenhout. We doen ook enkele oude kastelen (kasteel van 
Loonst, kasteel van Opstal, kasteel Terbalkt) aan. Starten kan gedurende 
de gehele dag tot 16 u. 

• De gezinsfietstocht van 28 km leidt langs mooie gebieden van de gemeen-
ten Kampenhout, Kortenberg en Herent, zoals Torfbroek, Silsombos en 
Kastanjebos. We passeren langs het kasteel van Loonst, het kasteel van 
Opstal en het kasteel Ter Brugge. Starten kan gedurende de gehele dag 
tot 16 u. 

Startplaats: gemeenteschool van Berg (Kampenhout), Torfbroeklaan

3 euro voor niet leden
1 euro voor leden Gezinsbond, Vakantiegenoegens of leden van Natuurpunt. 
Kinderen tot 12 jaar gratis. 
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Deze nieuwe vervolgmodule op de cursus natuurgids, wordt dit najaar 
georganiseerd in de regio Mechelen. Het cursusprogramma omvat vol-
gende elementen: 

• De Vlaamse landbouw in Europese en wereldwijde context  • Landbouw 
in sociaal-cultureel perspectief • Landbouw en natuur • Landbouw 
en milieu  • Regelgeving voor de landbouwsector  • Diversificatie en  
plattelandsontwikkeling • Technieken van duurzame landbouw 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Centrum Voor Natuur- en 
Milieueducatie:  03 226 02 91, info@c-v-n.be.  

 

Info Toerisme Dijleland, 
tel. 016 31 18 61, www.dijleland.be

      CURSUS

LANDBOUWNATUURGIDS

Begeleide fietstocht georgani-
seerd door Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, in samenwerking 
met de Fietsersbond Tervuren 
en Druivenstreek, Natuurpunt 
Afdeling Voer, IJse en Laan en de 
Heemkundige Kring Sint-Hubertus. 
We fietsen langs middeleeuwse en 
andere bezienswaardigheden van 
de gemeenten Bertem, Huldenberg 

en Tervuren. Met aandacht voor na-
tuurlijke en landschappelijke reli-
kwieën. 

Start: 13.30 u 
Op de parking achter het politie-
kantoor aan de markt van Tervuren. 

Duur: ongeveer 2,5 uur.  
Opgelet: eigen fiets meebrengen!



BIJNA EEN ZELDZAAMHEID

SOS ZWALUWEN !
Vroeger waren het vertrouwde zomerse beelden én geluiden bij 
elke boerderij en in elk dorp: kwetterende, rondscherende zwa-
luwen. Op het einde van de zomer zaten ze met tientallen, net-
jes naast elkaar, op de telefoondraden: klaar om naar Afrika 
te vliegen.  Maar nu zijn zwaluwen in Vlaanderen bijna een 
zeldzaamheid geworden. De oorzaken van de achteruitgang 
kunnen liggen bij negatieve invloeden in de overwinteringsge-
bieden (jacht, droogte, ...), minder voedsel (vliegende insecten) 
bij ons of minder geschikte nestplaatsen, ...

Nest huiszwaluw
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Huiszwaluw

De huiszwaluw heeft een blauw-
zwarte kop, rug, vleugels en staart 
met een helderwitte stuit en buik. Ze 
metselt met modder een kwartbol-
vormig nest, met aan de bovenzijde 
een vlieggat, onder een dakgoot 
of richel aan de buitenkant van 
een gebouw. Huiszwaluwen nestelen 
graag in kolonies.

Boerenzwaluw

De boerenzwaluw heeft een lange, 
diep gevorkte staart met lange bui-
tenste staartpennen. De bovendelen 
zijn donker metaalglanzend blauw, 
de onderdelen zijn roomwit met 
een roodbruine keel en voorhoofd. 
De boerenzwaluw is iets groter dan 
de huiszwaluw. Een boerenzwa-
luw metselt een komvormig open 
nestje, altijd binnen in een stal of 
schuur. 

Oeverzwaluw

Dit is de kleinste zwaluwensoort. Ze 
is herkenbaar aan de muisbruine 
bovendelen met witte onderdelen en 
bruine borstband. Oeverzwaluwen 
vangen insecten vooral boven water. 
Oeverzwaluwen zijn echte kolonie-
broeders (tot honderden nesten) die 
nestgangen van ongeveer een meter 
lang graven in steile wanden. In 
het Dijleland zoeken ze grote zand-
groeven op, waar ze vooral ‘verse’ 
wanden met aan de bovenrand wat 
stevigere, lemige grond gebruiken 
om hun gangen te graven. 

Gierzwaluw

Nog steeds een bekend beeld, vooral 
in een stad, zijn groepjes gierzwalu-
wen die luid gierend, met sikkelvor-
mige vleugels, supersnel boven de 
daken scheren. De nesten zitten in 
spleten en holten van gebouwen. 

Hulp

Om onze zwaluwen te helpen kunnen 
‘prefab’ kunstnesten geplaatst worden. 
Die nesten worden, in het bijzonder voor 
huiszwaluwen, best geplaatst naast of 
dichtbij bestaande nesten. Bij gierzwa-
luwen vormen kunstnesten vervangende 
nestgelegenheid voor verdwenen spleten 
of holten. Een huiszwaluwnest onder de 
dakgoot kan voor ‘ongemakken’ zorgen 
voor de bewoners en bezoekers van het 
gebouw. Om hieraan te verhelpen kun-
nen zogenaamde ‘mestplankjes’ beves-
tigd worden onder de nesten. Een een-
voudige maatregel voor de boerenzwa-
luw is zorgen dat er altijd een opening 
in een raam of deur van de schuur of stal 
blijft voor de in- en uitvliegende ouders. 
Als die vliegopening dicht gaat, zullen de 
jongen verhongeren ...

In actie

Verschillende gemeenten in het Dijleland 
zetten acties op om de nestgelegenheid 
voor huis-, boeren- en gierzwaluw te 
verbeteren. In Kortenberg en Bierbeek 
(in samenwerking met Natuurpunt) en 
Overijse (voor gierzwaluw) zijn al kunst-
nesten opgehangen. Herent plant een 
zwaluwenactie in 2008. Wil je graag 
meewerken?  In 2006 kan je als inwo-
ner bij de volgende gemeenten terecht 
voor de gratis plaatsing van kunst-
nesten en mestplankjes: Huldenberg, 
Kampenhout, Leuven, Oud-Heverlee 
en Tervuren. Neem hiervoor con-
tact op met de milieudienst; zij zul-
len beoordelen of de locatie geschikt 
is en zorgen voor de plaatsing. Op 
de milieudienst van Kortenberg kan 
je voor een zacht prijsje kunstnes-
ten kopen om zelf te plaatsen. Als je 
bewoonde zwaluwnesten kent, dan kan 
je deze informatie ook doorgeven aan 
de milieudiensten van deze gemeen-
ten. Alle waarnemingen van zwaluwen 
mogen doorgegeven worden aan de 
Brabantse Koepel voor Natuurstudie:  
kelle.moreau@natuurpunt.be

Boerenzwaluwen
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Oeverzwaluwen
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Meer informatie over zwaluwen
1. Op de website www.natuurpunt.be ◊ fauna en flora ◊ biodiversiteit staat 
uitgebreide informatie over acties voor huis-, boeren-, oever- en gierzwaluwen 
in Vlaanderen.
2. De informatiefolder ‘De huiszwaluw, vriend aan huis’ kunt u lezen of down-
loaden op de website www.rlnh.be ◊  publicaties ◊ folders
3. In het najaar organiseert Regionaal Landschap Dijleland vzw een informatie-
avond over zwaluwen. U leest er meer over in onze volgende Landschapskrant.

AANDACHT VOOR SOORTEN
De Vlaams-Brabantse koepel voor natuurstudie BRAKONA wil graag een 
breder publiek bij natuurstudie betrekken en start daarom met het project 
‘Aandachtssoorten’. De bedoeling is om zo veel mogelijk gegevens te ver-
zamelen van gemakkelijk te herkennen soorten, die niet zo algemeen (maar 
ook niet heel erg zeldzaam) zijn. Elke geïnteresseerde burger kan zijn of 
haar waarnemingen bezorgen aan BRAKONA. Door deze gegevens te ver-
zamelen voor heel de provincie Vlaams-Brabant probeert BRAKONA de ver-
spreiding van deze soorten zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. 
Het gaat over volgende soorten: maretak, weidebeekjuffer, hazelworm, 
levendbarende hagedis, groene specht, grote gele kwikstaart, koekoek, 
nachtegaal, kuifmees, wielewaal, eikelmuis, konijn en steenmarter.

Zowel actuele als historische waarnemingen zijn welkom op:
016 25 25 93, kelle.moreau@natuurpunt.be.

VLAAMS-BRABANTSE KOEPEL VOOR NATUURSTUDIE

Gierzwaluw
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EEN MOOIE HAAG VOOR DE TUIN

   HAAGCAMPAGNE
Gids Regionaal Landschap Dijleland

Marc De Coster

Het ontstaan van het landschap en de verschei-
denheid van de natuur in het Dijleland komen 
ruim aan bod, met bijdragen over opvallende 
cultuurhistorische ‘ankerplaatsen’. 

Deze sobere, maar aantrekkelijke gids is 
gepubliceerd in samenwerking met de uit-
geverij Octogone en telt 92 pagina’s. 
Ë 10,70 euro. 

Topografische kaarten 

Een uitstekende aanvulling bij onze gids! Deze 
kaartenset geeft een volledig overzicht van de 10 
Vlaams-Brabantse gemeenten die deel uitma-
ken 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

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

Langs trage wegen in Oud-Heverlee en Bierbeek

Deze brochure bevat een kaart en een uitge-
breide beschrijving van de wandel- en fietsroute 
langs voet- en veldwegen tussen het Zoet Water 
(Oud-Heverlee) en de Borre (Bierbeek). 
Een uitgave van Regionaal Landschap Dijleland 
vzw, 2004, 28 blz.,  Ë  2,30 euro

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 Landschap Dijleland vzw, 
oktober 2000, 126 blz., Ë 7,70 euro.

Groene gevels

Een handige gids voor wie aan de slag wil gaan 
met klimplanten voor gevels.  Een uitgave 
van Regionaal Landschap Dijleland vzw, mei 
2000, 52 blz., Ë 3,50 euro.

Hagen en houtkanten

Een brochure over de aanplanting en het onder-
houd 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.,  Ë 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.,  Ë 3,50 euro.

U kunt deze uitgaven bestellen bij Regionaal Landschap 
Dijleland vzw door het verschuldigde bedrag (dat is 
steeds inclusief de verzendingskosten) te storten op reke-
ningnummer 001-3135203-45 van Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee met de 
vermelding van de titel van de publicatie.

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, info@1Earth.be, www.1Earth.be    Vormgeving: de verbeelding, Stef Plantefève, stef@deverbeelding.be 

Foto’s: Luc Nagels, Marcel Vos, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Toerisme Tervuren vzw, Wildlife Pictures : Henk Verbiesen, Hugo Willocx    Druk: Kempenland, Herentals   Deze Landschapskrant wordt gedrukt op kringlooppapier.

Dit jaar kan je opnieuw tegen voor-
delige prijzen streekeigen plantgoed 
voor hagen en houtkanten bestellen.  
De haagplanten worden aangebo-
den in gemengde pakketten van 30 
planten. Er zijn pakketten voor de 
klassieke geschoren haag, de door-
nige haag en de bredere bessen- en 
bloesemhaag.  
Heb je veel ruimte in de tuin, dan 
kan je ook kiezen voor een hout-
kant of vogelbosje. Binnen het 
Regionaal Landschap Dijleland 
nemen de gemeenten Bertem, Herent, 
Huldenberg, Kortenberg, Leuven, 
Oud-Heverlee en Tervuren deel aan 
de deze Haagcampagne. Opgelet: 
alleen inwoners uit deze gemeen-
ten kunnen planten bestellen via de 
Haagcampagne!  

Bestellen 

Bestellen kan van mei tot eind septem-
ber via de website www.haagcampag-
ne.be of met de bestelformulieren die 
te verkrijgen zijn bij alle deelnemende 
gemeenten of bij IGO Leuven. Afhalen 
gebeurt tijdens de week van 13 tot en met 
18 november 2006. Meer info hierover 
en een overschrijvingsformulier voor de 
betaling krijg je bij de bevestiging van 
je bestelling. Meer info op  www.haag-
campagne.be of bij IGO Leuven, 016 29 
85 57, info@haagcampagne.be. 

Voor de inwoners van Kampenhout

Bent u inwoner van Kampenhout en 
bent u ook geïnteresseerd in een 
haagplantpakket? Dan hebben we 

goed nieuws voor u! De gemeente 
Kampenhout geeft haar inwoners ook 
de kans een haagplantpakket tegen 
voordelige prijs aan te kopen. Meer 
informatie vindt u binnenkort op 
www.kampenhout.be . 

Voor de inwoners van 
Bierbeek en Overijse

In Bierbeek en Overijse wordt geen 
haagcampagne georganiseerd.
Inwoners die informatie willen over 
streekeigen groen kunnen wel terecht 
bij de milieudienst van hun gemeente: 

• Bierbeek: 016 46 87 87, 
  milieu@bierbeek.be
• Overijse: 02 785 34 50, 
  jeanpierre.maervoet@overijse.be 

GROEN LEESVOER

Wie geïnteresseerd is in de aanleg van een hoogstamboomgaard kan nog steeds terecht bij Regionaal Landschap 
Dijleland vzw: 016 40 85 58, els.vanhoeck@rld.be. 
Partners Haagcampagne: IGO Leuven, Regionale Landschappen Dijleland en Noord-Hageland, de Vrienden van Heverleebos 
en Meerdaalwoud, Natuurpunt Oost-Brabant, Interleuven, de deelnemende lokale plantencentra en gemeenten.

Naam: ............................................................................................................................................................... 

Straat en nr: ......................................................................Postcode: ...........................Gemeente: ...........................

Tel :  ..................................... Fax:  ................................... E-mail:  .......................................................................

Ik ben(*): landbouwer / lid natuurvereniging / werkzaam bij een landbouworganisatie / werkzaam in de natuursector / werkzaam bij de overheid, 
sector landbouw / werkzaam bij de overheid, sector milieu / een geïnteresseerde burger / overig: ..........................................................................
(*omcirkel 1 of meerdere passende omschrijvingen)  Een bevestiging van jouw inschrijving en de nodige informatie worden je toegestuurd. 

GEEF EEN EERSTE EN TWEEDE KEUZE OP VOOR DE EXCURSIE: (Meer info over de excursies op www.rld.be/nieuws.html) 

EXCURSIE Keuze Vertreklocatie Natuurgebied Landbouwbedrijf

Dijleland Bertem (gemeenteplein) Koeheide Ronsmans (akkerbouw)

Sint-Joris-Weert (station) Doode Bemde Peeters (akkerbouw/fruitteelt)

Groene Corridor Malderen (station) Marselaer Verdoodt (tuinbouw/veeteelt)

Vilvoorde (station) Beemden De Ryck (fruitteelt)

Noord-Hageland Aarschot (station) Achter Schoonhoven en 

Rommelaar

Verbist (veeteelt) en Adams

(akkerbouw/veeteelt) Aarschot (demervalleiparking)

Diest (station) Begijnenbeekvallei en 

Papenbroek

Haesevoets (akkerbouw)

Assent (carpoolparking)

Zenne, Zuun & Zoniën Halle (station) Oude Zuun Dumortier (akkerbouw/veeteelt)

Halle (station) Kwadebeekvallei Van Luchene (akkerbouw/melkvee)

✂

   INSCHRIJVING GLUREN BIJ DE BUREN
STUUR DE INSCHRIJVINGSSTROOK VÓÓR 1 JUNI 2006 TERUG NAAR REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND VZW

Dit initiatief wordt inhoudelijk en financieel gesteund door een samenwerkingsverband van de Administratie Land- en Tuinbouw, de Administratie 
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer en de Vlaamse Landmaatschappij. ‘Gluren bij de buren’ is een gezamenlijke organisatie van de Regionale 
Landschappen Dijleland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Zenne, Zuun & Zoniën, de provincie Vlaams-Brabant, landbouworganisaties 
(Boerenbond, VAC en ABS) en natuurverenigingen (Natuurpunt, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud).

Op zaterdag 14 oktober 2006 organi-
seert Regionaal Landschap Dijleland 
vzw in samenwerking met de Nationale 
Boomgaardenstichting vzw en Inverde 
vzw een cursus over hoogstamboom-
gaarden. Er is een halve dag les over het 
belang van hoogstamboomgaarden 
voor natuur en landschap, over oude 
fruitrassen en snoei. Je krijgt de kans om 
oude fruitrassen te proeven. De prak-
tijkles snoeien duurt ook een halve dag. 
Plaats: Tervuren.  Ë 9 euro. 
Info bij Inverde vzw, 02 657 93 64.

CURSUS HOOGSTAMBOOMGAARDEN

Inschrijven doe je door het inschrijvingsformulier op te sturen naar Inverde vzw, Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart én door het 
gepaste inschrijvingsgeld te betalen op rekeningnummer 433-4165781-44 van Inverde, met vermelding van de cursuscode  
RLD06-01-HOBO. Pas na betaling wordt je inschrijving geregistreerd! Je kan ook inschrijven via de website van Inverde:  
www.inverde.be ◊ cursusaanbod ◊ open aanbod. Wie ingeschreven is, krijgt van Inverde vzw een brief ter bevestiging. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER CURSUS HOOGSTAMBOOMGAARDEN
ZATERDAG 14 OKTOBER 2006

Naam: ......................................................................................
Voornaam: ................................................................................
Straat en huissnummer: .............................................................. 
Postnummer: ...........................................................................
Gemeente: ............................................................................
Telefoon/GSM: ...........................................................................

zal deelnemen aan de Cursus Hoogstamboomgaarden op 14 oktober 2006, 
cursuscode RLD06-01-HOBO, en betaalt 9 euro via overschrijving.

✂


