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DIJLELAND
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.

IN DEZE KRANT:

• Koester je Bijen-buren

• Op Vroedmeesterpad

• Open Monumentendag

Infoavond met wandelzoektocht

OP JACHT NAAR HET VLIEGEND HERT  
Zaterdag 27 juni, 20.00 uur, Overijse

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.

©
 P

A
U

L 
VA

N
 H

O
O

F 
– 

BU
IT

EN
-B

EE
LD

Silhouet Vliegend hert

Meer weten? www.rld.be

Het Vliegend hert lijkt wel een magisch dier, weggelopen uit een 
sprookjesbos. Maar het bestaat echt! Het is natuurlijk geen hert, 
maar wel één van de grootste kevers die in Europa voorkomen. De 
mannetjes worden maar liefst 8 cm groot en hebben grote kaken 
die doen denken aan het gewei van een hert. Als je goed zoekt, kun 
je ze op zwoele zomeravonden snorrend door de lucht zien vliegen.

I n Vlaanderen is het Vliegend hert vrij 
zeldzaam, maar In het Dijleland heb-

ben we geluk en kunnen we de soort nog 
op enkele plaatsen vinden. Onze grootste 
populatie leeft in tuinen in het centrum 
van Overijse. En ook in het Heverleebos en 
het Meerdaalwoud kan je ze hier en daar 
nog vinden.

Wil je ook eens een hert 
zien vliegen?

Wandel dan met ons mee. Eerst vertelt 
expert Arno Thomaes van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek wat je kan 
doen om het Vliegend hert een handje te 
helpen. Nadien gaan we samen in de sche-
mering op zoek naar deze reuzekevers. 

Zaterdag 27 juni: De avond start om 20u 
met een presentatie in de Justus Lipsius 
zaal – Gemeentehuis, Justus Lipsiusplein 
9, 3090 Overijse. De wandeling vertrekt en 
eindigt hier nadien ook.
Deelnemen is gratis, maar je moet wel 
inschrijven vóór 22 juni. Het aantal deel-
nemers is immers beperkt. Stuur een mailtje 
naar info@rld.be of bel naar 016/40 85 58. 

De kaken van het 
Vliegend hert zien er 

gevaarlijk uit, maar hij 
kan er niet mee bijten. 

Ze dienen vooral om 
concurrenten mee 

te bekampen en om 
vrouwtjes en vijanden 

te imponeren. 
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LANDSCHAPSKRANT

Het Vliegend hert is een koesterbuur van de 
gemeenten Overijse en Oud-Heverlee. 

Kijk verder in deze krant voor een foto-
reportage over de verhuis van Vliegende 
herten in Overijse!



Arno Thomaes van het Instituut voor Natuur en 

Bosonderzoek legt de larven voorzichtig in één  

van de broedhopen.

6

In de groeve van de voormalige steenbakkerij Blaivie 

maakte de gemeente Overijse twee ‘broedhopen’. 

De houten stammen steken 50 cm in de grond.5

Koesterburen

VLIEGEND HERT 
VERHUIST IN OVERIJSE
en krijgt nieuwe thuis in Groeve Blaivie

We trokken de bielzen voorzichtig uit de grond.2

Het Vliegend hert leeft van oude boomstronken.  

Ze leggen hun eitjes onder de grond tegen vermolmd 

hout. In tuinen vind je ze ook in treinbielzen en houten 

palen die in de grond zitten, zoals hier in Overijse. De 

bielzen langs deze trap waren echter aan vervanging toe.  

1

Iedereen zocht vervolgens naar keverlarven. 3 De larven, die wel 10 cm lang worden, brachten we 
over naar een nieuwe thuis.

4

Onze stagiair, Thijs Claes, legt de laatste hand  aan de broedhoop.

7

Moe maar voldaan kijken we naar het resultaat. 
Binnen 5 jaar zullen de eerste kevers uit deze 
broedhoop vliegen. Zo lang duurt het immers 
tot de larve verpopt tot kever. Ondertussen 
vreten ze zich vol aan het hout.

8

De bielzen in de tuin werden tenslotte vervangen door 

eiken balken zodat het Vliegend hert ook hier nog 

steeds een geschikte leefomgeving vindt.
9

Zitten er ook Vliegende herten in jouw tuin? Wil je houten 
palissades of bielzen vervangen en twijfel je of deze kever 
er huist? Contacteer ons:  info@rld.be of 016 40 85 58.

Een project van Regionaal Landschap Dijleland vzw i.s.m. het Instituut voor 
Natuur en Bosonderzoek, de gemeente Overijse en het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. 
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Infoavond

VLIEGEND HERT 
VERHUIST IN OVERIJSE
en krijgt nieuwe thuis in Groeve Blaivie

KOESTER JE BIJEN-BUREN
Maandag 1 juni, 20.00 uur, Oud-Heverlee

Wist je dat er wel 375 verschillende soorten bijen voorkomen in 
ons land?  De meeste ervan kunnen je niet steken en leven niet in 
kolonies zoals de honingbij. Wat doen ze dan wel? Dat kom je te 
weten tijdens deze boeiende infoavond.

J e maakt kennis met verschillende 
wilde bijensoorten, ontdekt waar je ze 

kan vinden en wat voor nest ze bouwen. 
Je komt ook te weten op welke vernuftige 
manieren bloemen insecten lokken en 
waarom bijen zo belangrijk zijn voor de 
bestuiving van planten. Je krijgt ook tips 
om wilde bijen een handje te helpen. 
Wedden dat je na deze infoavond met 
een ander oog naar de bloemetjes en 
bijtjes kijkt?

SOS VOOR DE BIJEN
Wereldwijd gaat het niet goed met de bijen. Ze hebben te 
lijden onder pesticiden en vinden te weinig bloeiende kruiden, 
struiken en bomen het landschap. Samen met inwoners, scholen 
en jeugdbewegingen proberen we daar wat aan te doen. 

Maandag 1 juni 2015  - 20.00 uur
Gemeentehuis Oud-Heverlee, 
Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
Gratis toegang. Inschrijven is niet nodig.

Grijze zandbij 

De voorbije winter plantten we 1 km hagen en 1 km 
houtkanten aan. Ook 124 hoogstamfruitbomen en 31 
knotbomen gingen de grond in. Alles samen maken zo’n 
6000 nieuwe bomen en struiken ons landschap mooier. 

Kinderen van de Sint-Jozefsschool in Overijse vulden een 
nieuw bijenhotel op met holle stengels, bouwblokken en 
boomstammetjes met gaatjes in. Heel wat soorten solitaire 
bijen maken in de gaatjes hun nesten.  De leerlingen 
maakten ook kleine bijenhotelletjes om thuis op te hangen. 
Regionaal Landschap Dijleland vzw plaatste het afgelopen 
jaar op vier scholen en speelterreinen zo’n bijenhotel. 

Bij de historische vierkantshoeve Katspoelhof in Bierbeek 

herstelden we de hoogstamboomgaard in zijn volle glorie 

met 29 nieuwe fruitbomen. Rond de boomgaard en de 

omringende weilanden plantten we bloeiende hagen en 

een brede houtkant aan. In 2016 planten we er nog een 

lindedreef aan en wordt de  historische poel hersteld.

Heggerankbij

Voor onze hagen en houtkanten 
gebruiken we enkel streekeigen 
soorten, waaronder veel bloeiende 
struiken zoals deze Sleedoorn. Daar 
profiteren bijen en vlinders van!  
Meer weten: www.plantvanhier.be

Wil je ook een bijenhotel op jouw school of 
jeugdbeweging? Wil je een hoogstamboomgaard, 
haag, houtkant of poel aanleggen? Neem dan 
contact met ons op: info@rld.be of 016 40 85 58.

Om je hoogstamfruitbomen gezond te houden en een lang, bloeiend 
leven te gunnen, is af en toe snoeien noodzakelijk. Snoeien kan in 
de zomer en in de winter, maar wat doe je nu best wanneer? En 
waarop moet je allemaal letten? Tijdens deze tweedaagse cursus 
leren we je graag de basis over zomer- en wintersnoei.

I n de voormiddag krijg je telkens theorie 
over het hoe en waarom van zomer- of 

wintersnoei. ‘s Namiddags ga je in groep 
zelf aan de slag met ladder en snoei-
schaar. We oefenen op bomen die 2 tot 

10 jaar oud zijn. Tijdens de cursusdag over 
wintersnoei (maart) komen ook andere 
onderhoudstips voor de boomgaard aan 
bod en maak je kennis met de oude fruit-
variëteiten typisch voor onze streek.

Cursus
SNOEI VAN HOOGSTAMFRUITBOMEN
Zaterdag 5 september 2015 en 5 maart 2016, Hoeilaart

Zaterdag 5 september 2015 
(zomersnoei) en zaterdag 5 maart 
2016 (wintersnoei).
Telkens van 9.30 uur tot 16.00 uur.
Locatie: centrum Hoeilaart
Kostprijs: 10 euro per cursusdag  
(dus 20 euro voor de 2 dagen).
Inschrijven is noodzakelijk. 
Stuur een mailtje naar info@rld.be 
of bel naar 016 40 85 58.  
Maximum 30 deelnemers.

We raden aan dat je beide 
cursusdagen volgt, maar het is ook 
mogelijk om slechts voor één van 
beide dagen in te schrijven.

Inwoners van het Regionaal Landschap 
Dijleland krijgen voorrang bij de 
inschrijvingen. Vanaf 1 augustus staan 
de inschrijvingen open voor ieder-
een. Geïnteresseerden van buiten het 
Regionaal Landschap kunnen zich voor-
dien wel al op een wachtlijst plaatsen.

Een organisatie van Regionaal Landschap Dijleland vzw i.s.m. de gemeente Hoeilaart en Nationale Boomgaardenstichting vzw.
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Avondwandeling

Open Monumentendag

OP VROEDMEESTERPAD
Zaterdag 30 mei, 20.00 uur, Bertem

BEZOEK HET KASTEELPARK  
VAN WILDER IN KAMPENHOUT
Zondag 13 september 2015

I n het Dijleland kunnen we de soort nog 
op twee plaatsen ontdekken, namelijk in 

Overijse en op de grens van de gemeenten 
Huldenberg, Tervuren en Bertem.

Ben je ook nieuwsgierig naar dit fascine-
rende diertje? Wandel dan met ons mee. 
Onder leiding van een gids maken we 
een wandeling van 7 km (ongeveer 3u). 
De route brengt ons langs het bolwerk 
van de Vroedmeesterpad. Holle wegen, 

De Vroedmeesterpad is een zeldzame, kleine pad die je niet gauw te 
zien krijgt. Maar als je op de juiste plek gaat wandelen, dan kan je de 
mannetjes wel horen. Niet aan hun gekwaak, want dat doen ze niet. 
Nee, Vroedmeesterpadden fluiten! Op de vrouwtjes nog wel en alleen 
op warme zomeravonden.

grote boscomplexen, weidse vergezich-
ten, herenboerderijen en landelijke water-
partijen wisselen elkaar hier af. Kaderend 
binnen de Europese natuurdoelen lichten 
we verschillende terreinrealisaties toe en 
de conservator van de Ganzemansgroeve 
doet het komende natuurinvesteringspro-
ject uit de doeken. En met wat geluk horen 
we de diertjes ’s avonds fluiten! Voorzie 
een zaklamp, stevig schoeisel en aange-
paste kledij.
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De Vroedmeesterpad is een buitenbeentje 
onder de padden en kikkers, want van 

deze soort vind je geen eitjes (kikkerdril) 
in poelen. Het mannetje zorgt immers als 

een toegewijde huisvader voor de eitjes. 
Hij wikkelt de bevruchte eitjes in een 

snoer rond zijn achterpoten en draagt 
ze zo drie weken met zich mee. Na drie 

weken zet hij de eitjes af in een waterplas 
en dan komen de larven (kikkervisjes) uit. 

Zaterdag 30 mei 2015
Start om 20u aan de parking van 
Weebergbos in Bertem (kruising 
Neerijsesteenweg met de Langestraat, 
coördinaten: 50.834167 4.600706). 
Er wordt extra parking voorzien op 
een naburig perceel zodanig dat u niet 
hoeft te parkeren op de drukke baan.
Meewandelen kan gratis, maar je moet 
wel inschrijven vóór 24 mei. 
Het aantal deelnemers is immers 
beperkt. 

Stuur een mailtje naar info@rld.be 
of bel naar 016 40 85 58. 

Het kasteelpark van Wilder is meer dan een bezoek waard: mooie 
parkbomen, cascades met rocailles, een prachtig gerestaureerde 
ijskelder, imposante vijverpartijen en inspirerende zichten op het 
kasteel en de orangerie!

O p zondag 13 september, tijdens de 
Open Monumentendag, kan je het 

kasteelpark aan de Wildersedreef uitzon-
derlijk bezoeken onder leiding van een gids.

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.  
Doe dit bij voorkeur per mail via heem-
kring@kampenhout.be of per telefoon  
016 65 99 39 (tijdens de kantooruren). Geef 
aan om hoe laat je bij voorkeur de rondlei-
ding wil volgen en met hoeveel personen 
je komt. Er vertrekt elk half uur een groep 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Het aantal deel-
nemers is beperkt!

De ijskelder van Wilder werd 
vermoedelijk gebouwd rond 1820, 
de periode dat het huidige kasteel 

opgetrokken werd ter vervanging van 
een waterkasteel uit 1620. De ijskelder 

was nog in goede staat; enkel de ingang 
was aan een restauratie toe.

In ijskelders stockeerde men ijs dat men 
’s winters uit de kasteelvijver hakte. 

Het kon zo tot de volgende winter 
bewaard blijven. Men gebruikte het ijs 

om dranken en ruimten te koelen, maar 
ook als remedie tegen kwalen. We lieten 

de ingang in zijn oorspronkelijke staat 
herstellen en voorzagen twee nieuwe 
toegangsdeuren, met invliegopening 

voor vleermuizen.

RESTAURATIEPROJECT
IJSKELDER

Dit is een samenwerking tussen de 
Heemkring Campenholt, cultuurdienst 
Kampenhout, Gidsenbond Dijleland, 
Provincie Vlaams-Brabant en Regionaal 
Landschap Dijland vzw en met de vrien-
delijke medewerking van de eigenaars: 
de familie de Broqueville.
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Tegenwoordig krijgen ijskelders 
wel vaker een tweede leven als 

winterverblijf voor vleermuizen. Deze 
beschermde dieren houden hun 

winterslaap graag op een rustige, 
koele en vochtige plek. Binnenin de 

kelder voorzagen we extra nissen 
waarin de vleermuizen kunnen 

wegkruipen.
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Partners restauratieproject:

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: Druk in de Weer
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, 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

WIJ ZIJN VERHUISD!

NIEUW ADRES!


