
MEI 2016 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:
 

• Word jij ook landschapsbouwer?
• Pipistrellus in de kelder!
• Op Jacht naar het Vliegend hert
• Groene Vallei Agenda

Doe mee!

WORD JIJ OOK LANDSCHAPSBOUWER?  
Samen met Regionaal Landschap Dijleland is dat een fluitje van een cent!

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.
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Meer weten? www.rld.be

Nog niet zo heel lang geleden, in de tijd dat er nog geen prikkeldraad was, lag ons landschap bezaaid met 
hagen, heggen, knotbomenrijen en houtkanten. Ze boorden de akkers, weilanden en boomgaarden 
op natuurlijke wijze af. Deze ‘kleine landschapselementen’ zijn helaas voor een groot deel verdwe-
nen. Nochtans zorgen ze voor een rijk en gevarieerd landschap waar planten en dieren zich thuis 
voelen… en waar wij mooi van kunnen mee genieten.

LANDSCHAPSKRANT

S amen met jou willen we ons cultuurland-
schap weer verrijken. Daarom deze warme 

oproep om ook landschapsbouwer te worden. Met 
onze hulp is dat echt niet moeilijk!

Wil je weten of je in  
aanmerking komt? 
Neem vrijblijvend con-
tact op via: info@rld.be of 
016 40 85 58. Bezorg ons zeker 
informatie over de ligging van je 
perceel (adres, coördinaten of een kaartje). 
Op www.rld.be kan je alvast meer lezen over 
onze werking.

Word samen met ons 
landschapsbouwer en geniet van  
bloeiende hagen en houtkanten en 
heerlijk hoogstamfruit!

De Eikelmuis, 
een zeldzaam 

geworden knaag-
dier en ook een 
liefhebber van 
houtkanten en 
boomgaarden.

Heb je een kleine tuin of ligt 
je stuk grond niet in een voor 
ons ‘prioritaire zone’, dan kan 
je natuurlijk zelf aan de slag 
voor de natuur. Tips voor een 
natuurrijke tuin en handige 
brochures vind je verder in 
deze krant…

Heb je een grote tuin of bijvoorbeeld een weide, 
dan zijn er mogelijkheden te over om die natuur-
vriendelijker in te richten. Afhankelijk van de lig-
ging van het perceel en de omvang van de wer-
ken, kom je in aanmerking voor ondersteuning   
door het Regionaal Landschap Dijleland. Je kan 
op ons rekenen voor de aanleg van hagen en 
houtkanten, hoogstamboomgaarden, (knot)
bomen en poelen. Wij maken samen met jou 
een plan op en voeren de aanplantingen of 
graafwerken uit. Je hoeft zelf maar een deel 
van de aanlegkosten te betalen. De provincie 
Vlaams-Brabant legt de rest bij. 

Het team van Regionaal Landschap 
Dijleland staat voor je klaar!

“ Met onze hulp is 
landschapsbouwer worden 
een fluitje van een cent. We 
maken samen een plan, wij 
zorgen voor de aanleg en jij 
kan ervan genieten.”
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I n de tuin van vandaag, klein of groot, is 
er ook plaats voor natuur! De keuze van 

je planten is daarbij cruciaal. Misschien 
heb je geen plaats voor een houtkant of 
boomgaard, maar in elke tuin is er wel 
plaats voor enkele struiken of een dicht 
stukje haag. Kies daarbij voor inheemse 
soorten en de natuur zal je dankbaar zijn. 
Op www.plantvanhier.be kan je een-
voudig zien welke bomen en struiken in 
aanmerking komen.  

Er is nog meer mogelijk natuurlijk om van 
je tuin een hotspot voor biodiversiteit te 
maken.  

Voor borders en bloembakken kan je 
kiezen voor bij- en vlindervriendelijke 
vaste planten die veel stuifmeel en nec-
tar te bieden hebben. Een kruidentuintje 
is ook geliefd bij bijen. Een goede selectie 
planten vind je op: http://www.rlzzz.be/
projecten/vlinders/tuin/

Een bloemenakker inzaaien of vaste 
bloemenweide aanleggen kan natuurlijk 
ook. Nog makkelijker is het om een stukje 
gazon in de tuin slechts twee keer per 
jaar te maaien. Er zullen vanzelf planten 

TIPS VOOR JE TUIN!

in tot bloei komen. Meer diversiteit en 
minder werk dus!

Een takkenril of takkenhoop biedt 
schuilmogelijkheden aan vogels, egels, 
amfibieën enz. En zo hoeft niet al je 
snoeihout naar het containerpark. 

Meer ideeën en advies nodig? Kom 
naar de Groene Vallei Open Tuinendag 
op 5 juni en de Groene Vallei Tuinbeurs 
op 23 oktober. Kijk in de Groene Vallei 
Agenda achteraan deze krant.

De arbeiders van de sociaal-economiebedrijven IGO en Natuur en Boomgaarden Sociale 

Werkplaats plantten de voorbije winter in opdracht van het Regionaal Landschap 

Dijleland wel 25.000 bomen en struiken aan: 5 km hagen en houtkanten, 1 hectare bos, 

139 (knot)bomen en 184 hoogstamfruitbomen.  Ze gingen aan de slag op meer dan 25 

locaties in het Dijleland.

Kleine landschapselementen uit de doeken

LANDSCHAPSBOUWERS IN ACTIE
Enkele voorbeelden

Een ploeg van sociaal- 
economiebedrijf IGO.

Hagen, heggen en houtkanten vormen groene linten in 

het landschap waarlangs dieren zich verplaatsen, waar ze 

nesten maken en voedsel vinden. Als regionaal landschap 

planten we enkel streekeigen soorten aan. Daar zitten heel 

wat struiken bij die uitbundig bloeien van het prille voor-

jaar tot de zomer. Denk maar aan meidoorn en sleedoorn, 

Gelderse roos, Rode kornoelje of Europese vogelkers. Voor 

bijen en vlinders zijn deze bloesems erg belangrijk. Later 

op het jaar profiteren vogels van de vele bessen 

die deze struiken dragen.

De Hondsroos, een inheemse wilde 

roos geschikt voor houtkanten en 
bloesemheggen.

Bloeiende hagen en houtkanten

De ploeg van IGO plant een honderden meters lange 

houtkant aan tussen de akkers in Huldenberg.

Een nieuwe hoog-

stamboomgaard 

met bescherming 
tegen vee. 

Hoogstamboomgaarden zijn echte parels in het 

landschap. Wit en roze bloeiend in de lente, verfris-

send groen in de zomer. En in de herfst is het oogst-

tijd natuurlijk. Als regionaal landschap planten we 

enkel hoogstammen aan. Deze bomen worden veel 

ouder en krijgen dan holtes die ideale nestplekken 

zijn voor bijvoorbeeld de Steenuil. We kiezen ook 

voor de rustieke boomgaardrassen van weleer. Zo 

houden we ook een stuk van ons erfgoed in stand.

Lekkere hoogstamfruitbomen

Met de praktische info uit onze brochures kan je zelf aan de slag als landschapsbouwer. Je 
kan ze gratis downloaden op www.rld.be/publicaties of afhalen bij Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, Interleuvenlaan 64, 3001 Leuven.

Sleedoorn bloeit al in maart.
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Met de praktische info uit onze brochures 
kan je zelf aan de slag als landschapsbou-
wer. Je kan ze gratis downloaden op www.
rld.be/publicaties of afhalen bij Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, Interleuvenlaan 
64, 3001 Leuven.

Gewone dwergvleermuis

Erfgoed en natuur 

PIPISTRELLUS IN DE KELDER! 
Restauratie ijskelders
Pipistrellus pipistrellus? Is dat geen boosaardige tovenaar uit een Harry Potter-boek? 
Oef, gelukkig niet. Het is, zoals de wetenschap het voorschrijft, de Latijnse naam voor 
de Gewone dwergvleermuis, een klein fladderend beestje dat niet meer weegt dan een 
suikerklontje. Niets om voor te vrezen... tenzij je een mug bent natuurlijk!

V leermuizen jagen tijdens de vlucht op insecten. Eén 
dwergvleermuis kan wel 3000 muggen verorberen 

op een nacht. Die zien we dus graag komen. Nochtans 
maken we het de vleermuizen moeilijk. Door pesticiden-
gebruik zijn er minder insecten en de vleermuizen vinden 
steeds minder geschikte schuilplaatsen. Kieren in huizen 
worden gedicht en holle bomen worden schaars. Dat zijn 
echter de plekken waar vleermuizen in de zomerperiode 
rusten tijdens de dag. Oude bomen zo lang mogelijk 
behouden en vleermuiskasten ophangen bij renovaties 
kan alvast helpen.

Omdat er ’s winters niet genoeg insecten zijn, houden 
vleermuizen een winterslaap. Daarvoor kiezen ze een 
rustige, vochtige en vorstvrije plek uit, zoals grotten, 
oude forten, bunkers of ijskelders. Ook niet zo makkelijk 
te vinden…

De diepries avant-la-lettre

Op veel kasteeldomeinen vind je nog een oude ijskelder. 
Dit is een grote, ondergrondse, bakstenen kuip waarin 
men ijs bewaarde dat men ’s winters uit de bevroren 
kasteelvijver hakte. Zo beschikte men het jaar rond over 
ijs. Door de opkomst van koelkasten en diepvriezers op 
stroom, raakten ijskelders in verval. Toch is er nog een 
nuttige toekomst voor deze historische constructies weg-
gelegd. Mits enkele kleine aanpassingen zijn het immers 
prima overwinteringsplaatsen voor vleermuizen.

Meer weten over 
vleermuizen?

KOM NAAR DE NACHT 
VAN DE VLEERMUIS

Vrijdag 26 augustus 
Sint-Lambertuskerk in Lovenjoel

19.45u: Welkom in deze unieke kerk waar meer dan 
tweehonderd zeldzame Ingekorven vleermuizen op zol-
der wonen! 

20.00u: Woordje uitleg ‘Hoe ziet de Nacht van een 
Vleermuis eruit?’, gevolgd door wandeling met batde-
tector door het Groot Park en bezoek aan de gerestau-
reerde ijskelder. 

Een organisatie van Natuurpunt Velpe-Mene i.s.m. 
Regionaal Landschap Dijleland vzw.

Erfgoed met een nieuwe toekomst

Regionaal Landschap Dijleland restaureerde de 
voorbije winter twee ijskelders in de vallei van de 
Molenbeek in Bierbeek en richtte ze in voor vleermui-
zen.  Hoe ging dat in zijn werk?

FOTO 1: De ijskelder in het Groot Park in Lovenjoel 
ligt verstopt onder een tuinpaviljoen. De ingang was 
vervallen en de kelder zelf grotendeels opgevuld met 
aarde.

FOTO 2 EN 3 : Na lang graafwerk bleek de kelder maar 
liefst zes meter diep te zijn! De kuip was nog helemaal 
intact.

FOTO 4: We herstelden de toegang tot de kelder en 
ook het paviljoen erbovenop in hun oorspronkelijke 
staat. De nieuwe deur kreeg een invliegopening voor 
vleermuizen en binnenin de kelder hingen we holle 
bakstenen en speciale vleermuiskasten op. 

FOTO 5 EN 6: De ijskelder in het Vijverhof in Korbeek-
Lo vóór en na de restauratiewerken. Ook hier zijn 
vleermuizen nu welkom via de invliegopening in de 
nieuwe deur. Binnen kunnen ze wegkruipen in holle 
bakstenen die we speciaal voor hen bevestigden aan 
de wanden van de kuip.

Dit project is het resultaat van een 

nauwe samenwerking tussen Regionaal 

Landschap Dijleland en alle betrokken par-

tijen. Het kreeg financiële steun van de pri-

vate eigenaar, de Provincie Vlaams-Brabant 

(dienst Erfgoed), Agentschap Onroerend 

Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos 

en het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling. 

Zaterdag 27 augustus 
Abdij van Park in Heverlee

14.00u - Hoeveplein: ‘Op pad met inspecteur Pippistrellus 
pippistrellus’, een interactieve wandeling voor gezinnen 
met kinderen. Einde rond 16u30.

19.30u – Norbertuspoort: presentatie over vleermuizen 
en aansluitend een tocht door het donker met een echte 
vleermuizenkenner en batdetector. Einde rond 22u30.

Een organisatie van Natuurpunt Leuven, Regionaal Landschap 
Dijleland vzw, Vrienden van de Abdij van Park en Stad Leuven. 
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Meer info op www.natuurpunt.be of via info@rld.be.



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

Het Vliegend hert… Dat klinkt als een fabelachtig dier uit een donker 
sprookjesbos. Toch niet! Vliegende herten bestaan echt: het zijn één 
van de grootste kevers die in Europa voorkomen. De mannetjes wor-
den maar liefst 8 cm groot en hebben grote kaken die lijken op het 
gewei van… een hert. 

I n Vlaanderen is het Vliegend hert vrij 
zeldzaam. In het Dijleland hebben we 

geluk en kunnen we de soort nog op enke-
le plaatsen vinden. Onze grootste popu-
latie leeft in tuinen in het centrum van 
Overijse. En ook in het Heverleebos en het 
Meerdaalwoud komt deze kever nog voor. 
Vliegende herten leven van dood hout zoals 
oude boomstronken of houten tuinpalen. 
Onder de grond tegen vermolmd hout leg-

op zoek naar een partner. Hopelijk lukt dat 
ook tijdens onze zomerse infoavond en 
wandeling op zaterdag 25 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. 

AGENDA
Zondag 5 juni

Groene Vallei Open Tuinendag

Onder het motto ‘Laat de Groene Vallei bin-
nen in je tuin’ kan je 13 prachtige tuinen 
bezoeken waar de natuur prominent in voor-
komt. Zo kan je leuke ideeën opdoen om ook 
in jouw tuin de natuur meer kansen te geven.
De tuinen zijn open van 10.00u tot 18.00u. 
Gratis toegang.

In de tuin “Klavertje Vier” Winkselsesteenweg 
82 in Herent, ligt die dag een flyer voor je 
klaar met alle deelnemende tuinen. Ook op 
de website van VELT kan je zien welke tuinen 
je kan bezoeken.
I.s.m. de VELT-ecotuindagen: www.velt.
be/ecotuindagen

Zondag 3 juli

Feestelijke opening 
Bezoekerscentrum 

Groene Vallei
 
Met tal van activiteiten. 
Waar: Lelieboomgaardenstraat 60  
in Erps-Kwerps
Meer info binnekort op  
www.groenevallei.be.

Zondag 23 oktober

Groene Vallei Tuinbeurs

Dé andere tuinbeurs voor meer natuur in je 
tuin. Van 11.00u tot 17.00u in het Park van 
Relst in Kampenhout. Met gratis groenadvies 
voor jouw tuin door het team van Regionaal 
Landschap Dijleland.
Meer info in de Landschapskrant 
Dijleland van september.

In de gemeenten Herent, 
Kampenhout, Kortenberg  en 
Steenokkerzeel  liggen enkele 
prachtige natuurgebieden ver-
scholen. Je vindt er moerassen, 
bossen, graslanden met orchidee-
en, maar ook echte landbouwland-
schappen en weidse vergezichten. 
Natuurpunt werkt hier samen 
met de gemeenten, de Provincie 
Vlaams-Brabant en Regionaal 
Landschap Dijleland aan de ont-
wikkeling van een natuurpark. Ook 
de lokale handel, landbouwers en 
verenigingen zijn betrokken bij het 
project. Doel is om de open ruimte, 
natuur en landbouw te behouden 
en tegelijk de mogelijkheden voor 
toerisme en lokale economie te 
verbeteren.
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Op 24 april ondertekenden alle partners 
de intentieverklaring ‘De Groene Vallei’: de 

plechtige bevestiging van de brede samen-
werking rond streekontwikkeling met aan-

dacht voor natuur en open ruimte.

Meer info vind je binnenkort op de 
nieuwe website: www.groenevallei.be

gen ze hun eitjes. De larven die uit de eitjes 
komen blijven zo’n vijf jaar ondergronds 
en vreten zich vol met hout. Pas daarna 
verpoppen de larven en vliegen de nieuwe 
kevers uit.

Wil je ook een hert zien vliegen?

Op zwoele zomeravonden kan je Vliegende 
herten al eens door de lucht zien snorren, 

Wanneer: zaterdag 25 juni  - 20.00u tot 22u30
Waar: Justus Lipsius zaal – Gemeentehuis, 
Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse
Deelnemen kan gratis, maar je moet wel 
inschrijven vóór 11 juni. Het aantal deel-
nemers is beperkt. Stuur een mailtje naar 
info@rld.be of bel naar 016 40 85 58. 

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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Infoavond met wandeling

OP JACHT NAAR HET 
VLIEGEND HERT
Zaterdag 25 juni te Overijse

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

DE GROENE VALLEI?
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