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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 (Ruimte en Erfgoed, Agentschap voor 
Natuur en Bos ), 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
•	 Pasar	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, Ruimte en Erfgoed, de VMM - afdeling 
Water, de Vlaamse Landmaatschappij, de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en 
Toerisme Vlaanderen. 

Zaterdag 22 mei, dag van de Biodiversiteit

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.

 Jaargang 12   nummer 1   mei 2010

Voor de vroege vogels

Verscholen in de kijkhut begluren we 
de omgeving. Vanaf de uitkijktoren 
houden we nauwlettend elke bewe-
ging in het oog. Zelfs de allerkleinste 
dieren ontsnappen niet aan de aan-
dacht. omdat de ochtend bruist van 
het leven neemt natuurstudiegroep 
dijleland je mee op een vroege ont-
dekkingstocht in het Grootbroek te 
Sint-Agatha-Rode, de plek bij uitstek 
voor het observeren van vogels. om 
6, 8 en 10 uur vertrekt er een groep 
vanaf de parking van het grootbroek 
op de leuvensebaan tussen Sint-
agatha-rode en Sint-Joris-Weert. 

Voor de coole kikkers

elk voorjaar trekken onze kikkers, 
padden en salamanders naar de vij-
vers en poelen van de doode Bemde 

om er voor nakomelingen te zorgen. 
en behalve amfibieën zijn er nog hon-
derden andere waterdiertjes, water-
planten en vogels die van deze poelen 
afhangen. Samen met de Vrienden 
van heverleebos en meerdaalwoud 
kan je ze van nabij onderzoeken. 
Wedden dat je versteld zal staan! om 
14, 15 en 16u vertrekt er een groep 
op de parking in de Reigerstraat 
in Sint-Joris-Weert. deze activiteit 
is zeer geschikt voor kinderen vanaf 
10 jaar.

Voor de vliegende vampen

duik mee in het nachtelijke leven van 
de vleermuis. een ervaren gids neemt 
je mee op een tocht door het donker 
en vertelt je alles over deze mysteri-
euze dieren. afspraak om 21u15 op 
de parking Speelberg in Sint-Joris-
Weert aan de Weertse dreef. 

Deelname is gratis. 
Inschrijven is wel nodig en 
dit kan tot 20 mei door te 
mailen naar info@rld.be of 
te bellen naar 016/40 85 58. 
 
Om de rust te bewaren in 
de gebieden is het aantal 
deelnemers beperkt. Kinderen 
zijn welkom onder begeleiding 
van de ouders. Voorzie steeds 
stevige schoenen en regenkledij 
indien nodig.

Na de vliegende vampen-tocht kan je naar nachtvlinders kijken in een mottenval.

24 uuR nAtuuR 
Niet te missen!  
Op 22 mei is het de Dag van de 
Biodiversiteit en dat willen we 
niet zomaar laten voorbijgaan! 
De klok rond zijn er activiteiten. 
Er is voor elk wat wils:

Deze activiteit is in samenwerking met:

Na elke activiteit bieden we je graag een 
drankje aan!  

Lees meer over biodiversiteit verderop in 
deze krant.

©
Ko

en
 B

er
W

ae
rt

S

Deze activiteiten kaderen in de actie 'Tel mee 
tot 2010' van Natuurpunt vzw en in de provin-
ciale biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer 
buren dan je denkt'.  



Zondag 6 juni, van 13u tot 18u 

DiJlelAnDDAG 
Dorpscentrum Huldenberg

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op de eerste zondag van 
juni de Dijlelanddag plaats.   Een toeristisch feest boordevol 
wandelingen, streekproducten, een fietszoektocht, toeris-
tische info, muziek en kinderanimatie.  Jong en oud is van 
harte welkom!

t ijdens de dijlelanddag staat 
genieten voorop!  Zo kan je van 

het landschap en de natuur genieten 
tijdens enkele geleide natuurwande-
lingen of een fietszoektocht.  Wie 
houdt van een brokje geschiedenis 
kan een exclusieve animatiewande-
ling rond de historische streekfiguren 
Felix Sohie (grondlegger van de drui-
venteelt onder glas) en Charlepoeng 
(legendarische verzetsstrijder tijdens 
de Boerenkrijg) volgen.

  Voor de allerkleinsten is er een beto-
verende sprookjeswandeling, grime 
en ballonplooien.
Je kan ook heel wat lekkers 
komen proeven op de Straffe 

Streekproductenmarkt of genie-
ten van een 3-gangen streekmenu 
op het terras.  exclusief voor deze 
dijlelanddag komt chef-kok Felix 
Alen een streekgerecht bereiden tij-
dens twee kookdemo’s. 

alle activiteiten zijn gratis!  Voor de 
wandelingen en fietszoektocht schrijf 
je ter plaatse in aan de onthaalstand.

Het volledige programma, 
met de vertrekuren van de 
wandelingen, kan je bekijken 
op www.toerismedijleland.be.

Regionaal Landschap Dijleland vzw 
gidst om 14u twee natuurwandelin-
gen: de Rattenbergwandeling (4,5 
km) en de Vossekouterwandeling 
(7 km).  Onderweg kom je meer te 
weten over het landschap, de projec-
ten die we er uitvoeren en de dieren 
en planten die er zich thuis voelen.  

Trap jezelf een lek-
kere smoothie op 
de sappentrapper 
aan de infostand 
van Regionaal 
Landschap 
Dijleland vzw.

Een organisatie van Toerisme Dijleland vzw in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland vzw.

Langs hoLLe wegen in 
KortenBerg en Bertem

uittiP! Wandelbrochure
Regionaal Landschap Dijleland vzw stelt je met trots de 
vierde wandelbrochure voor in de reeks Langs holle wegen.  
Ook deze keer hebben we twee prachtige routes voor je 
uitgestippeld. Veters gestrikt! We gaan op stap door het 
glooiende landschap van Everberg, Meerbeek en Bertem.  

De eerste wandeling, de eikenbos-
wandeling, voert je door de 

schilderachtige holle wegen en bos-
sen van Bertem en meerbeek.  Ze 
start in het centrum van Bertem en 
is 9,6 km lang.  de tweede route, 
de grubbewandeling, start in de 
dorpskern van everberg.  over 9,8 km 

brengt ze je van laag naar midden-
België en terug.  er staan je dus enkele 
pittige hellingen te wachten.

Beide wandelingen zijn lusvormig en 
lopen grotendeels over onverharde 
veld- en voetwegen.  een aantal pit-
toreske holle wegen trakteert je op 
authentieke, maar hobbelige kasseis-
troken.  en de talrijke vergezichten, 
die krijg je er zomaar bij.
de routes zijn niet bewegwijzerd, 
maar met de brochure in de hand 
is verkeerd lopen uitgesloten.  een 
duidelijke routebeschrijving en gede-
tailleerde kaarten wijzen je zonder 
problemen de weg.
Wil je wat bijleren over holle wegen, 
lees dan zeker de eerste bladzijden 
van de brochure.  Je vindt er info over 
het ontstaan van deze kleine land-
schapselementen en over hun natuur- 
en cultuurhistorische waarde.

De wandelbrochure telt 32 blad-
zijden en is mooi geïllustreerd 
met foto’s.  Ze is verkrijgbaar bij 
Regionaal Landschap Dijleland vzw 
(Naamsesteenweg 573 in Heverlee) 
voor maar 1,70 euro.  U kan ze ook 
eenvoudig bestellen door 2,30 euro 
(incl. verzending) over te schrijven 
op rekeningnummer 001-3135203-
45 van RLD vzw met vermelding 
‘holle wegen Kortenberg Bertem'. 
Dan sturen we je de brochure op 
met de post.

De andere brochures verschenen 
in deze reeks zijn:
•	  langs holle wegen in overijse
•	  langs holle wegen in tervuren en 

Bertem
•	  langs holle wegen in huldenberg
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De holle weg Dreefstraat 
in Bertem - Eikenboswandeling



2010, het jaar van de Biodiversiteit

Je Hebt meeR buRen DAn Je Denkt
Provinciale campagne

Stilaan groeit het besef dat de bio-
diversiteit op aarde ons voorziet 

in onze basisbehoeften zoals zuivere 
lucht, proper water, voedsel, medicij-
nen, energiebronnen, een dak boven 
ons hoofd, ... .  dus als we niets doen 
om het verlies aan biodiversiteit te 
stoppen, dan doen we onszelf uitein-
delijk de das om.  

Biodiversiteit betekent letterlijk 
de verscheidenheid aan leven 
op onze planeet. We hebben het 
dus over alle planten, dieren, 
zwammen en micro-organis-
men, maar ook over de gebieden 
waarin ze leven.

Wereldwijd is ruim een derde van 
alle dier- en plantensoorten met uit-
sterven bedreigd.  in ons land is het 
helaas niet anders.  ook bij ons gaat 

het aantal soorten planten en dieren, 
en de kwaliteit van hun leefgebieden, 
sterk achteruit.  naar schatting één 
derde tot de helft van onze soorten 
dreigt te verdwijnen.  dat heeft ver-
schillende oorzaken: vervuiling, het 
verdwijnen van natuur, overbevissing, 
klimaatopwarming, de opkomst van 
sterkere uitheemse soorten, en ga zo 
maar door.

tijd voor actie!  
Ook in je eigen gemeente!

om iedereen ervan bewust te maken 
hoe belangrijk de biodiversiteit wel is, 
startte de provincie Vlaams-Brabant 
met de campagne ‘Je hebt meer buren 
dan je denkt’.  in elke gemeente wor-
den een aantal bijzondere dier- of 
plantensoorten die er voorkomen in 
de kijker gezet.  deze soorten staan 
er symbool voor de natuur en kregen 
de naam ‘Koesterburen’.  Via allerlei 

Regionaal Landschap Dijleland vzw herstelde de historische 
tuin van de 250 jaar oude witherenpastorie van Heverlee in 
zijn oude glorie.  Door de werken is de symmetrie in de tuin 
verhoogd en komt het historische karakter beter uit de verf.

begin 2007 nam de kerkfabriek 
Sint-lambertus contact op met 

regionaal landschap dijleland vzw 
met de vraag om te helpen bij de 
opwaardering van de pastorietuin. 
in onderling overleg stelden we een 
inrichtingsplan op met aandacht voor 
de cultuurhistorische en ecologische 
waarde van de tuin.  
eind 2009 startte een ploeg van het 
sociaal-economiebedrijf igo leuven 
met de werken.  de arbeiders snoei-
den bomen en hazelaarstruiken en 
verwerkten het snoeihout in een tak-

senstruiken.  tenslotte legden we een 
klinkerpad in vlamovensteen aan en 
een pad in gehakseld hout.

acties en campagnemateriaal zal je de 
koesterburen van jouw gemeente de 
komende maanden zeker leren ken-
nen!

natuurlijk is het ook de bedoeling om 
actie te ondernemen ten voordele van 
deze soorten en zo de achteruitgang 
van de biodiversiteit te stoppen.  het 
verbeteren van de leefgebieden is 
hierin de eerste stap.  dit kan bij-
voorbeeld door poelen aan te leggen, 
hagen en houtkanten te planten, nest-
gelegenheden te voorzien en zo meer.  
regionaal landschap dijleland vzw 
doet in elk geval mee en heeft heel  
wat projecten lopen die verschillende 
soorten ten goede komen.  

op 22 mei, tijdens de dag van de 
Biodiversiteit, organiseren we voor 
het grote publiek '24 uur natuur'. 
Kijk op de voorpagina van deze 
landschapskrant voor alle info!

Het verlies aan 
biodiversiteit en de 

klimaatverandering zijn 
de twee belangrijkste 

ecologische problemen op 
onze aarde vandaag.  

De werken werden uitgevoerd 
met financiële steun van de kerkfabriek 
Sint-Lambertus en de Vlaamse overheid 
(Ruimte en Erfgoed).

Meer info: Annabel Pennings, 016/40 85 58, 
annabel.pennings@rld.be

het is je vast al duidelijk.  Biodiversiteit is 
niet alleen een verhaal van verre regen-
wouden en ongerepte natuurgebieden.  
Biodiversiteit begint in je eigen ach-
tertuin!  We willen dan ook een warme 
oproep doen om je tuin om te toveren 
in een oase voor plant en dier.  dat kan 
je immers heel eenvoudig zelf doen.  We 
geven drie makkelijke tips!

1)  Plant streekeigen struiken en bomen 
aan. Vooral vogels vinden dat fijn.

2)  Zorg voor een houtstapel of takkenwal. 
Wie weet komt er wel een egel huizen?

3)  Geef wilde bloemen een kans en laat 
het gras hier en daar wat langer staan. 
De bijtjes en andere insecten zullen je 
dankbaar zijn!

heb je plek genoeg voor een poel, hout-
kant of hoogstamboomgaard.  neem dan 
contact op met regionaal landschap 
dijleland vzw (016/40 85 58 of info@rld.
be) en dan bekijken we samen wat we 
kunnen doen. 

Op www.rld.be vind je alvast meer info.

De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot 
Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.  En dat deden ze niet 
voor niets.  De biodiversiteit gaat immers overal ter wereld 
achteruit en dat schept problemen voor onze toekomst.  

tiPS VOOR meeR biODiVeRSiteit in Je AcHteRtuin!

Project in de KijKer
lAnDScHAPSteAm HeRStelt PAStORietuin VAn HeVeRlee
Inrichting van een historische tuin

kenril.  de takkenril begeleidt nu het 
pad dat de deken vroeger bewandel-
de wanneer hij in alle rust en stilte in 
de tuin de bijbel las. 
achteraan in de tuin plantten we een 
gemengde houtkant aan met  streek-
eigen struik- en boomsoorten.  Bij 
het pastoriegebouw kwam een haag 
van haagbeuk en een aantal perken 
omzoomd met buxus en taxus.  tegen 
de zuidelijk gerichte tuinmuur kre-
gen twintig leifruitbomen een zonnig 
plekje en verderop langs de muur 
plantten we frambozen- en aalbes-

Leifruit is een oude manier van 
fruitkweken, waarbij de takken van 
de fruitbomen in een vlak langs een 
muur worden geleid.  In de pastorie-
tuin plantten we veertien verschil-
lende oude appel- en perenrassen 
aan.  De komende drie jaar krijgen 
ze een deskundige snoeibeurt zodat 
ze in een mooie dubbele U-vorm 
groeien.  Een  houten rooster - uit 
duurzaam hout met FSC-label 
-  tegen de muur begeleidt de tak-
ken.  De stenen van de muur slaan 
overdag extra warmte op en daar 
profiteren de fruitbomen van.  Een 
mooie oogst ligt in het verschiet….
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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: Jan Verroken, coördinator Regionaal landschap Dijleland vzw   Redactie: Regionaal landschap Dijleland vzw    Vormgeving: Roel thoné, tel. 0487 560 320, roel.thone@klaroen.be 

Foto’s: Regionaal landschap Dijleland vzw, buiten - beeld    Druk: Druk in de Weer, Gent 
Deze landschapskrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, zonder schadelijke solventen en met inkten op plantaardige basis.

Wandelen en fietsen

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 (oud-
heverlee) en de Borre (Bierbeek). 28 blz.

2,30 euro

langs holle wegen
de vier brochures in deze reeks beschrijven elk twee 
wandellussen langs prachtige holle wegen en land-
schappen.  elke brochure is mooi geïllustreerd met 
foto's en bevat duidelijke 
kaarten. 32 blz

2,30 euro

•	  langs holle wegen in overijse
•	  langs holle wegen in tervuren en Bertem
•	 langs holle wegen in huldenberg
•	 langs holle wegen in Kortenberg en Bertem

bunkers binnenste buiten
tijdens deze makkelijke fietstocht van 30 km door 
haacht, herent en Kampenhout ontdek je de 
geschiedenis van de KW-linie, een verdedigingslinie 
uit Woii.  de brochure bevat heel wat info over de 
KW-linie, een routebeschrijving en een overzichte-
lijke kaart. 32 blz.

2,30 euro

Streekinfo

Gids Regionaal landschap Dijleland
het ontstaan van het landschap en de verscheiden-
heid van de natuur in het dijleland komen ruim aan 
bod, met bijdragen over opvallende cultuurhistori-
sche ‘ankerplaatsen’. 92 blz.

10,70 euro

topografische kaarten
een uitstekende aanvulling bij onze gids! deze kaar-
tenset 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

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

GROen leeSVOeR

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: jan Verroken, coördinator regionaal landschap dijleland vzw          redactie: regionaal landschap dijleland vzw          Vormgeving: roel thoné, tel. 0487 560 320, roel.thone@klaroen.be 
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wandelen en fietsen

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 (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 brochure 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 verscheiden-
heid van de natuur in het dijleland komen ruim aan 
bod, met bijdragen over opvallende cultuurhistori-
sche ‘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 brochure. 
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 reke-
ningnummer 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

	

PPunt
groen leesVoer

De website van regionaal 
landschap dijleland vzw zit in 

een nieuw, sprankelend fris kleedje!  
maar niet alleen het uitzicht is veran-
derd.  onze website is ook een pak 
gebruiksvriendelijker geworden én 
je vindt er meer informatie op.  al 
onze projecten en publicaties heb-
ben een plekje gekregen en via de 
nieuwspagina blijf je op de hoogte 
van realisaties of activiteiten die we 

organiseren.  Fotoreportages van 
uitgevoerde werken of voorbije acti-
viteiten geven een mooi beeld van 
wat we allemaal doen.  
helemaal nieuw zijn de thema-pagi-
na's met info over allerlei onderwer-
pen, bijvoorbeeld over een reeks 
diersoorten die bij ons voorkomen. 
handig voor een spreekbeurt!  de 
thema-pagina’s worden geleidelijk 
aan uitgebreid.

Via de website kan je je gratis 
abonneren op onze Dijlel@nd 
Nieuwsbrief.  Deze krijg je dan zo’n 
vijf keer per jaar in je mailbox.

Je WOOnt in leuVen? 
Abonneer je gratis 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 toege-
stuurd met de post. doen!

surf sneL naar ...

De nieuWe WebSite
www.rld.be
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FRuitFeeSt
Smakelijke ontdekkingen in en 
rond hoogstamboomgaarden

Met de appeloogst naar 
de mobiele fruitpers
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Op 26 september toveren we Hof ter Eiken in Bierbeek 
om tot een waar paradijs voor fruitliefhebbers en levens-
genieters.

k om proeven van streekeigen 
fruit, geniet van het landschap 

tijdens een natuurwandeling of 
steek je handen uit de mouwen 
op één van de workshops! Je kan 
ook heel wat bijleren aan de talrijke 
infostands. 

Voor kinderen is er een gevuld pro-
gramma. Bij het spel ‘Fruitdiefjes’ 
kruipen ze in de huid van de 
eikelmuis, een schattige fruitsnoe-
per. of ze brengen een bezoekje 
aan de 5 kamers van het klokhuis.
hou zeker onze landschapskrant 
van september in het oog met daar-
in het volledige programma en alle 
praktische info.

Regionaal Landschap Dijleland vzw organiseert dit fruitfeest samen met de 
gemeente Bierbeek, Natuurpunt Velpe-Mene kern Bierbeek, UPC Sint-Kamillus, 
de Nationale Boomgaardenstichting en tal van andere verenigingen. Het fruit-
feest kadert in het Europese SOLABIO-project en krijgt financiële steun van de 
provincie Vlaams-Brabant.  

Afdeling Velpe-Mene

Je eigen sap
 
Vers van de pers

Heb je zelf elk jaar een flinke 
fruitoogst en weet je niet waar 
naartoe met al die appelen 
en peren? Laat ze tijdens het 
Fruitfeest tot sap persen met de 
Mobiele Fruitpers.

Om je fruit te laten persen dien je 
vooraf in te schrijven.  Dit kan vanaf 
18 augustus door te bellen naar 
050/78 11 94 (tussen 8 en 19u).   

Vermeld zeker hoeveel kg fruit (appe-
len en peren) je denkt mee te bren-
gen (min. 75 kg, 1 kg geeft tot 0,7 liter 
sap).  Mengen met zacht fruit (rabar-
ber, pruimen, kersen, aardbeien, bes-
sen) kan.  Als dit is diepgevroren moet 
je het 2 dagen voor de persdag uit 
de diepvries halen.  Per vaatje van 
5 liter betaal je 5,50 €, spoelen, ras-
pen, persen, pasteuriseren en vaatje 
inbegrepen. 
  
Bij de inschrijvingen wordt voor-
rang gegeven aan inwoners van het 
Regionaal Landschap Dijleland (zie 
kaartje voorpagina).  Vanaf 15 sep-
tember staan de inschrijvingen open 
voor iedereen.  Geïnteresseerden van 
buiten het Regionaal Landschap 
Dijleland kunnen zich voordien wel 
inschrijven op een wachtlijst. 
 
De mobiele fruitpers staat van 
9 tot 17u op de parking aan het 
PAX gebouw van het Universitair 
Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus, 
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.  

FIETSEN IN EN OM HET REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND 

Bunkers 
Binnenste Buiten 
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dorpskern

Vijver

Waterloop

Bosgebied

gemeentegrens

Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw) is een 
samenwerkingsverband tussen de lokale overheden, 
natuurverenigingen, landbouworganisaties, toeristi-
sche verenigingen en wildbeheereenheden. 
Door de realisatie van concrete projecten wil RLD 
vzw de natuur, het landschap en het streekeigen 
karakter van het Dijleland behouden en bevorderen. 
Via natuureducatie en het stimuleren van natuur-
gerichte recreatie willen we de bewoners en bezoekers 
onze mooie streek laten ontdekken en beleven. Bijzonde-
re aandacht in de projectwerking gaat uit naar de ‘kleine 
landschapselementen’ zoals poelen, holle wegen, 
hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten.
RLD vzw krijgt � nanciële steun van de Vlaamse over-
heid (Agentschap voor Natuur en Bos en Agentschap 
R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed), de provincie 
Vlaams-Brabant en de tien leden-gemeenten. 

W i l  j e  m e e r  i n f o 
o v e r  d e  K W- l i n i e ?

Surf dan naar www.kwlinie.be. Op deze website vind 
je een heleboel informatie en foto’s over de KW-linie. 
Alle bunkers zijn er aangeduid op een interactieve 
kaart waarmee je kan navigeren en selecties maken.

Pa r t n e r s  i n  h e t  K W- l i n i e - p r o j e c t :

We r kg r o e p 
K W- s t e l l i n g

FO
T

O
: ©

 R
LD

30 km

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

Eerste druk, september 2009

inFORmAtie

Regionaal Landschap Dijleland vzw
Naamsesteenweg 573 • 3001 Heverlee
tel/fax: 016/40 85 58
info@rld.be • www.rld.be

P e R  F i e t S  l A n G S  D e  k W - l i n i e 
i n  H A Ac H t,  H e R e n t  e n  k A m P e n H O u t

Op www.rld.be vind je nog meer publicaties.  
Bijvoorbeeld de praktische gidsen voor de aanleg 
van hagen en houtkanten, hoogstamboomgaar-
den, poelen en gevelgroen.  Sommige zijn gratis 
verkrijgbaar.

Langs  h o l l e  we g e n  

 
in O ver i j s e

  WANDELEN IN HET REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND  

IN SAMENWERKING MET
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Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw) is een 

samenwerkingsverband tussen de lokale overheden, 

natuurverenigingen, landbouworganisaties, toeristi-

sche verenigingen en wildbeheereenheden.  

Door de realisatie van concrete projecten wil RLD vzw 

de natuur, het landschap en het streekeigen karakter 

van het Dijleland behouden en bevorderen.  Via na-

tuureducatie en het stimuleren van natuurgerichte 

recreatie willen we de bewoners en bezoekers onze 

mooie streek laten ontdekken en beleven.  Bijzondere 

aandacht in de projectwerking gaat uit naar de ‘klei-

ne landschapselementen’ zoals poelen, holle wegen, 

hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten.

RLD vzw krijgt financiële steun van de Vlaamse over-

heid (Agentschap voor Natuur en Bos en Agentschap 

RO-Vlaanderen), de provincie Vlaams-Brabant en de 

tien leden-gemeenten. 

INFORMATIE

Regionaal Landschap Dijleland vzw

Naamsesteenweg 573

3001 Heverlee

tel/fax: 016/40 85 58

info@rld.be

www.rld.be

B r o n n e n

Gemeente Overijse, website en Toeristische dienst 

Website Heemkundige Kring De Beierij van IJse 

‘Oude dorpsgezichten en landschappen in het natuurpark 

Dijleland’, 1984, De Vrienden van Heverleebos en Meer-

daalwoud vzw

‘Op stap in Vlaams-Brabant – 9 wandelingen in het Zoniën-

woud’, 1999, Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Deze brochure kwam tot stand op initiatief van  

Regionaal Landschap Dijleland vzw, in samenwerking  

met de gemeente Overijse en met financiële steun 

van de provincie Vlaams-Brabant.

Pa r ke e r i n f o  e n  b e r e i k b a a r h e i d  

m e t  h e t  o p e n b a a r  ve r vo e r

Ko n i n g s b e rg r o u t e

parkeren: Justus Lipsiusplein

openbaar vervoer: De Lijn: 341 (Etterbeek – Waver), 

344 (Brussel Schuman – Hamme-Mille), 348 (Etterlbeek 

– Terhulpen), 349 (Etterbeek – Ottenburg), 395 (Leuven 

– Hoeilaart), 830 (Machelen – Groenendaal); TEC Waals-

Brabant: E (Brussel Leopoldswijk – Eghezée)

Ke i z e r  K a r e l r o u t e

parkeren: aan de kerk van Tombeek (Kerkstraat)

openbaar vervoer: De Lijn: 341 (Etterbeek – Waver);  

TEC Waals-Brabant: E (Brussel Leopoldswijk – Eghezée)

H o l l e  w e g  i n  B i s d o m b o s  -  K o n i n g s b e r g r o u t e
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