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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, Agentschap RO-
Vlaanderen), 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

Wildbeheereenheid Bertembos• 
Wildbeheereenheid Meerdaal• 
Wildbeheereenheid Honsem• 
Wildbeheereenheid Tussen Voer en IJse• 

• Vakantiegenoegens Leuven
• Toerisme Vlaams-Brabant

We krijgen ook advies van 
de milieuambtenaren van de betrokken 
gemeenten, de afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling, de afdeling Land en 
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 
Rijkdommen, het Agentschap voor Natuur en 
Bos, het Agentschap RO-Vlaanderen, de VMM - 
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.

dijlelanddag 

PRoef HeT DijLeLAND! 
Zondag 8 juni - 13 tot 18 uur
justus lipsiusplein overijse

proef het dijleland! dat is het thema van de volgende 
dijlelanddag, de jaarlijkse toeristische opendeurdag 
van het dijleland. van 13u tot 18u kan je op het justus 
lipsiusplein allerlei lekkers komen proeven tijdens een 
unieke streekproductenmarkt. het plein is ook de 
startplaats van activiteiten voor het hele gezin. je 
kan kiezen uit een begeleide fietstocht, een historische 
animatiewandeling en een holle-wegen-wandeling. 
natuurlijk is er ook kinderanimatie, kan je er gezellig 
iets drinken, luisteren naar muziek en snuisteren langs 
de infostands.

Tijdens de Dijlelanddag viert 
Regionaal Landschap Dijleland vzw 

zijn tiende verjaardag!!! 

daarom trakteren we op verse fruitcocktails, energie-
bewust geperst en gemixt met de ‘sappentrapper’. 
ook reiken we de prijzen uit aan de winnaars van de 
wedstrijd ‘inspirerend dijleland’. de beste foto’s en 
gedichten zal u kunnen bewonderen in een tentoon-
stelling vlakbij het plein.
Zorg dat je erbij bent!

Een organisatie van Toerisme Dijleland vzw, 
met medewerking van Regionaal Landschap Dijleland 
vzw, Vakantiegenoegens, Bike events en Radio 2.
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feeSTjAAR: 10 jAAR RegioNAAL LANDSCHAP DijLeLAND vzw

Op 3 oktober 1997 werd de vzw Regionaal Landschap Dijleland 
boven de doopvont gehouden. Om dat te vieren gaven we op 25 
november 2007 in Vossem het startschot voor een heus feestjaar. 
Ondanks het gure weer daagden meer dan 70 enthousiaste wan-
delaars op voor de inhuldiging van twee nieuwe holle-wegen-
wandelingen. In de vorige Landschapskrant Dijleland blikten 
we al even terug op 10 jaar werking. Op deze pagina lees je 
meer over de feestactiviteiten die we dit jaar nog organiseren. 
Iedereen is van harte welkom!

• zondag 8 juni: dijlelanddag, met als thema 'proef het dijleland!'  
Meer info op de voorpagina.

• van 7 t/m 11 juli: vakantiecursus dijleland. Zie hiernaast.
• zaterdag 6 september: Met natuur samen onder één dak. Zie hiernaast.
• zondag 26 oktober: paddenstoelenwandeling en inwandeling van de 3e 

wandelbrochure uit de reeks ‘langs holle wegen…’ te huldenberg.  
Meer info in de volgende Landschapskrant.

een overZicht 
vAN De feeSTACTiviTeiTeN 
die nog op het programma staan:

Op 19 maart vond in het Provinciehuis te Leuven het slotfeest 
plaats van Suskewiet maakt Suskewat?! Meer dan 160 leerlin-
gen van vier scholen uit het Dijleland namen deel aan deze 
creatieve wedstrijd. 

ScholenwedStrijd 

SuSKewieT mAAKT SuSKewAT?! 
de resultaten…

vaKantiecurSuS dijleland
vAN 7 ToT eN meT 11 juLi

Zin in een ontdekkingstocht door 
het dijleland? Schrijf je dan snel 
in voor deze 5-daagse cursus!
tijdens deze week laten we ons 
leiden door de dijle en verken-
nen we de streek rond leuven: 
natuur, cultuur en misschien ook 
een beetje gastronomie… vijf 
dagen om veel nieuwe dingen 
te leren kennen, maar vooral om 
te genieten van wat het dijleland 
te bieden heeft. het is dan ten-
slotte vakantie!
 

het volledige programma kan je opvragen bij het centrum voor 
natuur- en milieueducatie vzw of consulteren op www.c-v-n.be. deze 
cursus is bedoeld voor iedereen (vanaf 18 jaar) met interesse voor 
natuur en cultuur. er is geen voorkennis vereist (max. 20 personen). 

Inschrijven kan tot en met 20 juni bij: CVN Vlaams-Brabant, 
016/35.30.96, christy.vanfraechem@c-v-n.be

 
Een organisatie van CVN vzw i.s.m. 
Natuurpunt Oost- Brabant vzw, de Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en 
Regionaal Landschap Dijleland vzw .
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de uiterste inzenddatum voor onze fotografie- en gedichtenwedstrijd 
'inspirerend Dijleland' was 1 mei 2008 en is dus al voorbij wanneer je 
dit leest. de winnaars van deze wedstrijd maken we bekend tijdens de 
dijlelanddag op 8 juni. in de volgende landschapskrant dijleland, die 
verschijnt in het najaar, krijg je een verslag in woord en beeld!

tien klassen uit het lager onderwijs 
en middelbaar kunstonderwijs gin-
gen eind 2007 aan de slag met het 
thema ‘natuur en landschap in het 
dijleland’. 
tijdens het slotfeest toonden ze fier 
het resultaat van hun creativiteit aan 
elkaar en aan de jury. 
de inzendingen waren schilderijen 
en educatieve gezelschapsspelen 
over het dijleland.
deze klassen werden uitgeroepen tot 
winnaars:

• 1e graad lager onderwijs:  
Klas Diane (graadklas 1e en 2e lj.) 
van De Regenboog uit Kessel-Lo

• 2e graad lager onderwijs: Klas 
L4 van Mater Dei uit Erps-Kwerps

• 3e graad lager onderwijs: Klas 
L6 van Mater Dei uit Erps-Kwerps

• Middelbare graad kunst-
onderwijs: Klas a2 van het 3e 
jaar Beeldende en Architecturale 
Kunsten van De Wijnpers uit 
Leuven

Enkele sfeerbeelden van het slotfeest…
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oproep! 
vRoLijKe zwALuw 
zoekt sympathieke vrijwilliger

heel wat planten en dieren in 
onze onmiddellijke leefom-
geving bestempelen we als 
‘onkruid’ en ‘vieze beestjes’. 
onterecht! daarnaast zijn we 
er ons amper van bewust 
welke rijkdom aan planten en 
dieren er in de nabijheid van 
onze huizen aanwezig is.
Kom meer te weten over dit 
thema tijdens een wande-
ling en een voordracht in 
de mooie abdij van park 
(heverlee). we tonen ook hoe 
je zelf voor een onderkomen 
kan zorgen voor enkele bij-
zondere soorten.

Met natuur SaMen onder één daK
wANDeLiNg eN vooRDRACHT iN De 
AbDij vAN PARK Te HeveRLee 
Zaterdag 6 september - 19 tot 22 uur

Zelfs op muren kunnen varens groeien
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oproep!
gezoCHT: buNKeRS eN KeLDeRS !

oproep!
SAmeN mAKeN we HeT DijLeLAND mooieR!

©
 r

ld
©

 r
ld

heel wat gemeenten in het regionaal 
landschap dijleland hebben een actie 
lopen ten voordele van de huiszwaluw. 
deze acties focussen vooral op het creëren 
van bijkomende nestgelegenheid (plaat-
sen van kunstnesten) op plaatsen waar 
nog kolonies voorkomen. het is immers 
zo dat zwaluwen zich niet gemakkelijk 
buiten bestaande kolonies vestigen. 
regionaal landschap dijleland vzw 
ondersteunt de gemeentelijke acties. dit 
doen we ondermeer door een monito-
ringproject op te starten. Zowel wij als de 

gemeenten, willen immers graag weten 
of de geplaatste kunstnesten succes heb-
ben? daarom zijn we op zoek naar gemo-
tiveerde ‘zwaluwspotters’. 

Heb jij zin en tijd om jaarlijks in 
jouw gemeente te gaan kijken of 
de kunstnesten bewoond zijn? Laat 
het ons dan weten! Bezorg je gege-
vens aan Joeri Steeno: joeri.steeno@
rld.be of 016/40 85 58.

De aanplanting van een nieuwe
 hoogstamboomgaard

draag jij de natuur ook een warm hart 
toe? wil je zelf je steentje bijdragen aan 
een mooier dijleland? dat kan! in je eigen 
tuin kan je al heel wat doen om het de 
wilde planten en dieren meer naar hun 
zin te maken. een pesticidenvrije tuin is 
alvast een goed begin. laat je in je tuin 
ook wat ruimte voor wilde (on)kruiden en 
heb je streekeigen hagen en bomen aan-
geplant, dan ben je heel goed bezig.
Maar misschien is er nog meer mogelijk? 
dat natte stuk in je tuin kan door de 
aanleg van een poel omgetoverd wor-
den in een oase voor kikkers, padden 
en salamanders. in een grotere tuin is er 
vast en zeker plek voor een hoogstam-
boomgaard. Misschien heb je nog een 
weilandje liggen waar best wel een mooie 
heg of houtkant rond kan? of ben je de 
trotse bezitter van een rij knotbomen die 
dringend onderhoud nodig heeft? 
regionaal landschap dijleland vzw schiet 
je graag ter hulp! contacteer ons en 
dan bekijken we samen wat we kunnen 
doen. Met de subsidies van de provin-
cie vlaams-Brabant of van de vlaamse 
overheid (onroerend erfgoed) die rld 
vzw voor de aanleg en het herstel van 

als je goed rondkijkt, vind je in het 
dijleland op heel wat plaatsen bun-
kers terug. Meestal dateren ze van 
wereldoorlog ii: ze vormden toen een ver-
dedigingslinie gaande van Koningshooikt 
tot waver – de zogenaamde Kw-linie.
in een verder verleden - 18de en 19de 
eeuw – lieten gegoede families vaak een 
ijs- of groentekelder bouwen in de buurt 
van hun woning. een koelkast om het 
voedsel langer te bewaren bestond toen 
immers nog niet. recenter werden er 
dan weer heel wat kelders gebouwd als 
stockageplaats voor steenkolen waarmee 
(druiven)serres werden verwarmd. 
regionaal landschap dijleland vzw maakt 
momenteel een inventarisatie van bun-
kers en typische kelders. in een tweede 
fase bekijken we welke kunnen hersteld 
worden en eventueel ingericht als ver-
blijfplaats voor vleermuizen – en dit in 
samenspraak met de eigenaar. voor de Bunker KW-linie

financiering wordt er gedacht aan sub-
sidies van de provincie vlaams-Brabant 
en/of de vlaamse overheid (onroerend 
erfgoed). 

Weet jij bunkers of typische 
kelders liggen? Neem dan contact 
op met Koen Berwaerts, 
landschapsanimator@rld.be of 
016/40.85.58.

Programma:
• 19u00: start geleide wandeling op 

de abdijsite
• 20u30: voordracht door rollin 

verlinde (inverde vzw) 
• 21u30: afsluitend woord door  

burgemeester louis tobback  
(stad leuven)

• 21u40: receptie

 
Een organisatie van Regionaal 
Landschap Dijleland vzw i.s.m. 
Stad Leuven en de Vrienden van 
de Abdij van Park (met steun van 
Inverde vzw en de Vlaamse over-
heid - Onroerend Erfgoed).

dergelijke ‘kleine landschapselementen’ 
ontvangt, kunnen we de kosten voor de 
eigenaars fors drukken! trouwens, ook 
voor het herstel van dreven, bomenrijen, 
historische tuinen, veldkapelletjes en 
ander klein erfgoed kan je in bepaalde 
gevallen bij ons terecht. wat niet in 
aanmerking komt is de aanleg of het 
gewone onderhoud van tuinen.

Informeer naar de mogelijkheden!
Regionaal Landschap Dijleland vzw:
016/40 85 58, info@rld.be

hun werken kan je bewonderen op 
de nieuwspagina van onze website 
www.rld.be.
in de prijzenpot zaten leuke acti-
viteiten voor de hele klas: een 
“Sprookjeswandeling”, een zoektocht 
naar “de schatkist van Boris”, een 
“Beversporenzoektocht” en een avon-
tuurlijke kanoafvaart van de dijle. de 
leuvense schepen voor onderwijs en 
duurzame ontwikkeling Mohamed 
ridouani kwam met veel plezier de 
prijzen uitdelen.

Een dikke proficiat 
aan alle deelnemers!

met dank aan:

het Agentschap voor Natuur 
en Bos, de provincie Vlaams-
Brabant en outdoor specialist 
Natur-Natur voor de 
sponsoring van de prijzen.

Enkele sfeerbeelden van het slotfeest…
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Cursus LandsChapsbeheer

hagen in je tuin?

Een natuurreservaat, bos of groengebied is geen geïsoleerd eiland, maar deel van een land-
schap. Als beheerder moet je dan ook verder kijken dan de grenzen van het gebied. Je hebt 
een bredere kijk nodig op het landschap en zijn processen. Deze cursus helpt je hierbij.

de cursus staat stil bij grote pro-
cessen en overgangen in het land-
schap en de interactie met mense-

lijke activiteiten. je wordt wegwijs 
gemaakt doorheen diverse bronnen 
van informatie. ook wetgeving en 
recreatie worden niet over het hoofd 
gezien. al deze informatie wordt 
geïntegreerd en concreter gemaakt 
door te werken aan de hand van 
een studiegebied, en dat is voor 
deze editie het regionaal landschap 
dijleland.
deze cursus is bedoeld voor al wie zich 
verder wil verdiepen in het beheer 
van de groene ruimte. voldoende 
voorkennis over natuur- en bosbe-
heer is dan ook een vereiste. 

• Wanneer: 6 vrijdagen in oktober en 
november, telkens van 9u30 tot 16u30.

• Plaats: De Kluis in Sint-Joris-Weert 
• Kostprijs: van 60 tot 150 euro naarge-

lang je statuut (informeer bij Inverde 
vzw)

• Inschrijven doe je bij Inverde vzw. 
Dit kan makkelijk via hun website 
www.inverde.be, doorklikken naar 
Cursusaanbod > Open aanbod > 
Landschapsbeheer.

• Telefoon en e-mail Inverde vzw: 
02/657 93 64, info@inverde.be

Een cursus van Inverde vzw i.s.m. 
Regionaal Landschap Dijleland vzw

Natuurgebied Koeheide 
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“iemand vroeg me waarom wij hagen 
hebben in de tuin. daar moest ik 
even over nadenken. er zijn natuur-
lijk de klassieke redenen. een haag is 
een natuurlijke schutting tussen twee 
tuinen. Ze trekt vogels aan omdat de 
diertjes er bessen en schuilplaats 
vinden. ook de egels paraderen ’s 
avonds rond in onze tuin. Ze gebrui-
ken onze hagen als corridor. verder 
zijn de hagen die we dwars aan-
legden (tuinontwerpers zouden het 
tuinkamers noemen) ideale verstop-
plekjes voor de kinderen. het heeft 
wel wat, al zeg ik het zelf. we heb-
ben dankzij de hagen geen behoefte 
aan geïmpregneerde afsluitingen 
(die bovendien de bodem voor onze 
scharrelkippen zouden bezoedelen)! 
hagen verslijten niet en kunnen niet 
inzakken… allemaal voordelen die 
iedereen wel zien kan.
Maar als ervaren hagenliefhebbers 
hebben mijn echtgenoot en ik nog 
een extra profijt gevonden. we bele-
ven met onze hagen de kracht van 

de natuur en de seizoenen intenser. 
op het einde van de winter begin-
nen de bruine hagengeraamtes te 
botten. dit prille groen wekt grote 
vreugde op. de lente begint! dag 
na dag worden onze hagen groe-
ner en groter. de bloesems ver-
schijnen. het gezoem van de bijen 
volgt. later komen er bessen en 
vogels. na de zomer is de climax 
bereikt. onze hagen staan triomfan-
telijk, uitdagend zelfs, te wachten 
op hun scheerbeurt. Met de haag- of 
snoeischaar in de hand ondervinden 
we de kracht van de natuur aan den 
lijve. tot zwetens toe… Maar het 
gevecht is van korte duur. al gauw 
staan onze hagen weer keurig in 
de rij, als communicantjes die net 
hun haren lieten knippen. wanneer 
de herfst eraan komt, verkleuren 
de bladeren. onze hagen worden 
kaal en doen hun winterslaap. van 
achter het raam zien we nog enkele 
verdroogde bruine blaadjes weg-
vliegen. ik kijk alweer uit naar de 
eerste groene knoppen…”

  
bestellen via 
HAAgCAmPAgNe 2008
tot eind september 2008 kan je 
weer voordelige pakketten met 
streekeigen haagplanten bestel-
len. 22 gemeenten nemen deel 
aan deze actie. in het regionaal 
landschap dijleland zijn dit: 
Bertem, herent, huldenberg, 
Kortenberg, leuven, oud-
heverlee en tervuren. Kijk op 
www.haagcampagne.be voor 
alle info. Bestelformulieren zijn 
ook te verkrijgen bij alle deel-
nemende gemeenten of bij igo 
leuven (016-29 85 57).

Een initiatief van IGO Leuven, 
samen met de Regionale 
Landschappen Dijleland en 
Noord-Hageland, de Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud, 
Natuurpunt Oost-Brabant, 
Interleuven, de deelnemende lokale 
plantencentra en de 22 deelnemen-
de gemeenten.

de gemeente Kampenhout 
organiseert een eigen haag-
plantactie voor haar inwoners. 
naast haagplanten, worden er 
bovendien ook hoogstam(fruit)-
bomen aangeboden aan voor-
delige prijzen. 
Meer informatie vindt u binnenkort 
op www.kampenhout.be of op 
www.haviland.be/haagplantactie.

bierbeek neemt niet deel aan 
de haagcampagne maar geeft 
wel subsidies voor de aanplant 
van hagen, houtkanten, struwe-
len en bomenrijen. de aanplant 
moet wel aan bepaalde voor-
waarden voldoen. 
Kijk op www.bierbeek.be (door-
klikken naar natuur > lijnvormige 
elementen) of informeer bij de 
milieudienst (016 46 87 87). 

wandelen en fietsen

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). 28 blz.

2,30 euro

Langs holle wegen in overijse
deze brochure beschrijft twee wandellussen (en 
een verbindingsroute) langs prachtige holle 
wegen en landschappen in overijse. in de bro-
chure vind je ook overzichtelijke kaartjes en heel 
wat info over holle wegen. 31 blz.

2,30 euro

Langs holle wegen in Tervuren en bertem
in deze brochure vind je twee wandellussen langs 
holle wegen in vossem, duisburg en leefdaal. 
Beide lussen kunnen makkelijk gecombineerd 
worden tot een route van 14 km. de brochure 
bevat ook overzichtelijke kaartjes en informatie 
over holle wegen. 31 blz.

2,30 euro

Streekinfo

gids Regionaal Landschap Dijleland
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’. 92 blz.

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 uitmaken 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

Holle wegen handleiding
alles wat u ooit wilde weten over holle wegen, 
maar niet durfde te vragen, leest u in deze bro-
chure. 126 blz.

7,70 euro

Aan de slag!

groene gevels
een handige gids voor wie aan de slag wil gaan 
met klimplanten voor gevels. 52 blz.

 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 rekeningnum-
mer 001-3135203-45 van regionaal landschap dijleland vzw, 
naamsesteenweg 573, 3001 heverlee met de vermelding van 
de titel van de publicatie.

zin in meer?
Meer informatie over het reilen en zeilen binnen het regionaal 
landschap dijleland vind je op onze website www.rld.be. je 
kan je ook gratis abonneren op de dijlel@nd nieuwsbrief. 
deze wordt vier keer per jaar per e-mail verspreid. Stuur een 
mailtje naar info@rld.be met als onderwerp ‘nieuwe abonnee 
dijleland nieuwsbrief’.

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


