
LANDSCHAPSKRANT DIJLELAND

Locatie

Auditorium van het Arenbergkasteel (lokaal 
01.07), Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee.
Parkeren kan op de centrale parkeerplaats in 
het Arenbergpark

Programma

19.30 u Verwelkoming

19.35 u De Dijle van bron tot monding
 Een film van Peter Lombaert 

20.35 u De natuurparels van de Dijlevallei
 Piet De Becker

21.05 u Pauze Bekijken beverkoffer. 
Tentoonstelling oude kaarten

  Dijleoevers (1835)

21.20 u Grote gele kwikstaart en ijsvogel 
in het Dijleland 

 Kelle Moreau en Bart Creemers

21.40 u Geknaag in de Dijlevallei ... 
 Katia De Bock over bevers

22. 00 u Vragenronde

Elk jaar zet Regionaal Landschap Dijleland vzw een beek of rivier uit 
onze regio in de schijnwerpers. Dit jaar wordt dat de blauwe ruggen-
graat van ons regionaal landschap en dat is natuurlijk ... de Dijle.

Regionaal Landschap Dijleland vzw 
organiseert in samenwerking met 
Natuurpunt vzw, afdeling Leuven 
een informatieavond over de Dijle 
op maandag 6 december 2004.
Stroomopwaarts Leuven kronkelt 
deze fraaie rivier in grote bochten 
door het waterrijke landschap. De 
waterkwaliteit is de laatste jaren 
gelukkig fel verbeterd. De Dijle is 
met haar brede vallei een levens-
ader voor tal van planten- en dier-
soorten. De rivier is als het ware 
een blauw snoer dat de natuur-
parels in haar vallei aan elkaar 
rijgt. De voorbije jaren is er hard 
gewerkt om de natuurwaarde van 
de Dijlevallei te beschermen en te 
verhogen. Het werk is zeker nog 
niet af, maar de eerste resultaten 
worden zichtbaar. Op deze infor-
matieavond kun je kennis maken 
met deze fascinerende rivier en de 
natuur langs haar oevers.

Jaargang 6        nummer 2        november 2004
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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 (afdeling 
Natuur en 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

We krijgen ook advies van 
de milieuambtenaren van de betrokken 
gemeenten, de Administratie Land- 
en Tuinbouw, de afdeling Bos en 
Groen, de afdeling Land, de afdeling 
Natuur, 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.

INFORMATIEAVOND - 6 DECEMBER 2004

DE DIJLE 
in de schijnwerpers

REGIONALE LANDSCHAPPEN 
OP HET WEB

In Vlaanderen zijn nu tien regionale 
landschappen operationeel.
Negen zijn officieel ‘erkend’ door de 
Vlaamse overheid en voor nummer tien 
(Regionaal Landschap Lage Kempen, 
in Limburg) zal dat waarschijnlijk 
binnenkort het geval zijn.
In Vlaams-Brabant zijn we met drie: 
Dijleland, Noord-Hageland en Zenne, 
Zuun & Zoniën.

Via onze website www.rld.be kun je 
ook even gaan kijken naar de web-
sites van de andere regionale land-
schappen. Dat kan ook door te surfen 
naar de gemeenschappelijke website 
www.regionalelandschappen.be die 
informatie geeft over de activiteiten 
van de negen ‘officiële’ Vlaamse regi-
onale landschappen.
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Regionaal Landschap Dijle land vzw stippelde een wandel- en fietsroute uit langs oude buurtwegen tussen 
het ‘Zoet Water’ in Oud-Heverlee en ‘De Borre’ in Bierbeek. De meeste van deze wegen zijn opgenomen in 
de ‘Atlas der Buurtwegen’. Deze wegen werden vroeger gebruikt als wandelweg naar de kerk, als door-
gangsroute voor paard en kar, als verbinding tussen gehucht en dorpskern, .... Vandaag krijgen deze ‘trage 
wegen’ een nieuwe rol. Het zijn de ideale paden om op verkenning te gaan in eigen streek. De hoogtever-
schillen vormen een sportieve uitdaging en de afwisseling tussen bossen, akkers, weiden, holle wegen en 
boomgaarden vormt een schitterend decor om te wandelen en te fietsen. 

Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen of paden 
voor niet-gemotoriseerd verkeer. De offi-
ciële buurtwegen zijn beschreven in de 
wet van 10 april 1841 en zijn aangeduid 
in de ‘Atlassen der Buurtwegen’, die ter 
inzage liggen bij gemeente- en pro-
vinciebesturen. Deze buurtwegen zijn 
openbaar; iedereen mag er gebruik van 
maken. Ze mogen ook niet worden afge-
sloten, alhoewel dat in de praktijk helaas 
al te vaak gebeurt.
Naast de officiële buurtwegen zijn er nog 
boswegen, paden in natuurgebieden, 
oude trein- of trambeddingen, dijkpa-
den, ... die allemaal onder een andere 
wetgeving vallen.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog 
zijn heel wat trage wegen verdwenen. 
Sommige zijn ‘opgeslokt’ door de aanleg 

van verkavelingen en industrieterreinen. 
Andere zijn verhard en opgenomen in het 
netwerk voor gemotoriseerd verkeer. Nog 
andere wegen werden en worden weder-
rechtelijk afgesloten door aanpalende 
eigenaars of ze worden omgeploegd 
door landbouwers. Soms worden trage 
wegen ook slecht onderhouden, zodat ze 
dreigen te verdwijnen.

Nieuwe aandacht 
voor trage wegen

De laatste jaren is de aandacht voor 
trage wegen sterk gegroeid. 
Het zijn ideale wandel-, fiets- en rui-
terpaden. Het zijn belangrijke cul-
tuurhistorische landschapselementen 
omdat het bijna allemaal historische 
verbindingen zijn. Sommige gaan 
terug tot in de Romeinse tijd! Trage 

wegen vormen ook ecologische ver-
bindingen tussen natuurgebieden en 
zijn soms op zich speciale leefgebie-
den of groeiplaatsen voor dier- en 
plantensoorten. Met name holle wegen 
hebben een zeer grote natuurwaarde. 
Trage wegen vormen tenslotte ook 
veilige verbindingen voor de zwakke 
weggebruikers. 

Brochure

Lang of kort

De totale lengte van de nieuwe wandel- en 
fietsroute is ongeveer 19 km.
Je kan de route ook op drie plaatsen inkor-
ten. De kortste route wordt dan circa 5 km. 
Je kan vertrekken aan het ‘Zoet Water’ in de 
Maurits Noëstraat te Oud-Heverlee of aan 
het cultuur- en sportcentrum ‘De Borre’ in 
Bierbeek. De route is niet bewegwijzerd. 
Je hebt dus de nieuwe folder nodig om 
de route te volgen. Er zijn informatiebor-
den geplaatst aan het ‘Zoet Water’, op 
het kruispunt van de Maurits Noëstraat 
en de Waversebaan, aan de parking van 
‘De Borre’ en aan het Brembergcentrum in 
Haasrode. De voetwegen zonder straatnaam 
kregen een geel bordje met nummer en 
breedte van de voetweg. 

EEN WANDEL- EN FIETSROUTE 

LANGS TRAGE WEGEN IN OUD-HEVERLEE EN BIERBEEK 
Voet- en veldwegen tussen het Zoet Water en De Borre

Deze brochure en de wandel- en fietsroute 
kwamen tot stand op initiatief van Regionaal 
landschap Dijleland vzw, in samenwerking 
met de gemeente Oud-Heverlee, de gemeente 
Bierbeek, Theo Deweerdt van de Heemkundige 
Kring van Bierbeek, afdeling Monumenten 
& Landschappen en afdeling Bos & Groen 
(Ministerie van de Vlaamse gemeenschap).

Je kunt de brochure (28 pagina’s, volledig 
in kleur, met kaart) gratis verkrijgen bij 
Regionaal Landschap Dijleland vzw, 
(tel. 016 40 85 58, info@rld.be) 
of bij beide gemeenten. 
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Vlaamse Landmaatschappij en
 Regionaal Landschap Dijleland vzw

 samen aan het werk 

De Vlaamse Landmaat schap pij is de 
overheidsinstelling die zorg draagt 
voor de open ruimte in Vlaanderen. 
Dat gebeurt onder andere met pro-
jecten inzake landinrichting, natuur-
inrichting en ruilverkaveling. Nieuw 
is dat de Vlaamse Land maat schappij 
en de regionale landschappen in 
Vlaanderen gaan samenwerken om 
milieu-, natuur- en landschapszorg 
op landbouwbedrijven te stimuleren. 
Dat gebeurt door de zogenaamde 
‘bedrijfsplanner’. Die bedrijfsplanner 
gaat landbouwers helpen om erosie 
tegen te gaan en om waterlopen 
en holle wegen te bufferen tegen 
de effecten van bestrijdingsmidde-
len en meststoffen. De leefgebie-
den van weidevogels, hamsters en in 
het water levende organismen zul-
len verbeterd worden. Het landschap 
kan worden verfraaid door aanleg, 
herstel en onderhoud van heggen, 
houtkanten en poelen. 

Stap voor stap 
naar een bedrijfsplan

De bestaande pakketten met beheer-
overeenkomsten worden gebruikt 
om per bedrijf een bedrijfsplan 
op te stellen. De bedrijfsplanner 
neemt contact op met landbou-
wers en bezoekt de bedrijven. Er 
wordt een inventaris gemaakt van 
landschappelijke, milieukundige 
en natuurkenmerken, samen met 
de bedrijfskenmerken. Uiteindelijk 
komt er een bedrijfsplan op tafel 
dat de mogelijkheden voor land-
schap, natuur en milieu op een rij-
tje zet. In nauwe samenspraak met 
de landbouwer worden die moge-
lijkheden dan in praktijk omge-
zet. De bedrijfsplanner helpt de 
landbouwer met het invullen van 
de aanvragen voor het afsluiten 
van de beheerovereenkomsten en 
(indien nodig) het aanvragen van 
de vergunningen. Ook later blijft 
de bedrijfsplanner de contactper-
soon voor de landbouwers voor 
verdere hulp en begeleiding.

In gesprek met Hans

Hans, ben je goed vertrouwd 
met het Dijleland ?

Ik ben geboren en getogen in Overijse. 
Ik trek er vaak op uit in het Dijleland. 
Deze regio ken ik dus behoorlijk goed. 
Ik ben heel erg geïnteresseerd in de 
zorg voor natuur en landschap.
Ik heb een brede interesse voor natuur: 
van vogels tot planten, libellen en 
vlinders.

Ken je ook iets van landbouw ?

Via mijn grootvader ken ik enkele 
landbouwers in onze gemeente. Ik ben 
mij zeer goed bewust van het feit dat 
landbouwers heel hard moeten werken 
voor hun boterham. De landbouwer 
van vandaag wordt ook geconfron-
teerd met heel veel ‘administratieve 
rompslomp’. Tegelijk wordt van een 

VOOR LANDBOUWERS EEN HELPENDE HAND ...  

DE BEDRIJFSPLANNER IN DIJLELAND 
Zorgen voor milieu, natuur en landschap op de boerderij

De hamster 
is een soort die in het 
Dijleland speciale aandacht 
kan krijgen in de bedrijfs-
plannen. Het vruchtbare 
leemplateau tussen Bertem 
en Korbeek-Dijle is een 
van de weinige plaatsen in 
Vlaanderen waar deze soort 
nog voorkomt.

NIEUWE BROCHURE OVER BEVERS
Bevers hebben het Dijleland in de 21e eeuw opnieuw geko-
loniseerd, weliswaar met menselijke hulp, want ze zijn hier 
uitgezet. De afdeling Natuur (Ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap) publiceerde een handige, kleine brochure 
over het wel en wee van dit flink uit de kluiten gewassen 
knaagdier. De bever in Vlaanderen. Onbekend is onbe-
mind is de titel van deze 12 pagina’s tellende brochure. 
Kenmerken, leefgewoonten, sporen en verspreiding van de 
bever komen aan bod. Zo leest u onder andere dat een bever 
tot 130 centimeter lang en tot 25 kg zwaar kan worden. Als 
dus een heel groot dier met een platte staart per toeval uw 
pad in de Dijlevallei zou kruisen, dan weet u welk dier het 
geweest is. En misschien wil u er dan ook alles over weten. 

Voor deze gratis brochure met alle wetenswaardigheden over de bever 
kunt u terecht bij afdeling Natuur Vlaams-Brabant, tel. 016 21 11 82  of bij 
het hoofdbestuur in Brussel 02 553 75 03. U kan ook terecht op de website 
www.vlaanderen.be om dan via ‘publicaties bestellen’ en zoekterm ‘bever’ 
deze brochure aan te vragen.

landbouwer ook verwacht dat die zorg 
draagt voor milieu, natuur en land-
schap. Al die vragen en verwachtingen 
zijn niet ‘simpel’ te combineren.

Wat verwacht je van 
deze nieuwe job ?

Ik wil er vooral zijn als ‘helpende 
hand’ voor de landbouwers. 
Het afsluiten van de beheerovereen-
komsten gebeurt op vrijwillige basis. 
Ik zal proberen om beheerovereen-
komsten te promoten en om ze op een 
samenhangende manier toe te passen 
op landbouwbedrijven.
Zo kunnen we samen met landbou-
wers op een geïntegreerde manier 
beter zorgen voor de kwaliteit van 
milieu, natuur en landschap.
Dat is in het voordeel van de landbou-
wers die hier wonen en werken en van 
alle bewoners en bezoekers van het 
Regionaal Landschap Dijleland.
Maar die beheerovereenkomsten 
zorgen vooral voor een extra inko-
men voor de landbouwers. De eerste 
bekommernis van elke boer is en blijft 
- volkomen terecht – zorgen voor 
een goed inkomen. Nu het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
in 2005 grondig wordt gewijzigd en 
inkomenssteun wordt losgekoppeld 
van de productie, bieden beheerover-
eenkomsten interessante perspectie-
ven voor landbouwers.
Ik hoop dat er heel veel respons komt 
en dat landbouwers met veel enthousi-
asme zullen reageren op dit aanbod.

AALSCHOLVER
Een vogelsoort die twintig jaar geleden zelden 
in het Dijleland gezien werd, maar nu het hele 
jaar door onze hemel doorklieft is de aalscholver. 
Soms zien we die aalscholvers in een lange rechte 
lijn of V-formatie voorbij vliegen.
Deze vogelsoort verdween in 1965 als broed vogel 
in ons land. Aalscholvers werden vroeger inten-
sief bejaagd, met name door viskwekers, omdat 
ze inderdaad nogal flink wat vis kunnen veror-
beren. Deze vogelsoort is nu beschermd. In 1992 
keerde de aalscholver terug als broedvogel in Wallonië en in 1993 in Vlaanderen. 10 
jaar later vonden we in Vlaanderen al een kleine twintig kolonies met in totaal ruim 
600 broedparen. Ze bouwen hun wat slordige nesten in bomen. Aalscholvers duiken 
naar vis in vijvers, rivieren en kanalen. Als het hard vriest en de vijvers in het Dijleland 
bevroren zijn, dan kan men groepjes aalscholvers in bomen langs de Dijle op de uitkijk 
zien zitten om in de rivier te vissen. Dat gebeurt zelfs langs de Leuvense ring, waar de 
Dijle de stad binnenkomt. Omdat hun veren niet volledig waterafstotend zijn, moeten 
ze hun veren regelmatig met gespreide vleugels laten drogen.

DIER VAN DE STREEK

HANS ROOSEN

Bedrijfsplanner voor het 
Regionaal Landschap Dijleland. 

Wie meer wil weten over de mogelijkheden van 
bedrijfsplannen en beheerovereenkomsten kan 
contact opnemen met bedrijfsplanner Hans 
Roosen, tel. 016 40 85 58, hans.roosen@rld.be
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GROEN LEESVOER

Bij het Regionaal Landschap 

Dijleland vzw kan u terecht 

voor volgend groen leesvoer:

Holle Wegen Handleiding
Uitgave: Regionaal Landschap Dijleland vzw, 
oktober 2000, 126 blz., € 7,70

Groene Gevels
Uitgave: Regionaal Landschap Dijleland vzw, 
mei 2000, 52 blz., € 3,50

Hagen en houtkanten
Uitgave: Regionaal Landschap 
Noord-Hageland vzw, 1999, 40 blz., € 3,50

Over spaden, padden en poelen
Uitgave: Regionaal Landschap 
Noord-Hageland vzw, 1997, 40 blz., € 3,50

Te bestellen door het gewenste bedrag (prijs-
opgave is inclusief verzending) te storten op 
rekeningnummer 001-3135203-45 van Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573, 
3001 Heverlee, met vermelding van de titel van 
de brochure.

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: Marc De Coster, tel. 016 40 47 80, marc.decoster@chello.be         Vormgeving: Roel Thoné, tel. 015 34 36 92, roel.thone@pandora.be 

Foto’s: Marc De Coster, Wildlife Pictures: Frederic Desmette, Benny Odeur         Druk: Kempenland, Herentals        Deze Landschapskrant wordt gedrukt op gerecycleerd papier.

Cursus poelen

1 avond en 1 volledige dag
• Dinsdagavond 12 april 2005
 Over amfibieën, libellen, 
 water- en oeverplanten (3 uur).
• Zaterdag 16 april 2005 
 Theorie over aanleg en beheer 

van poelen (voormiddag).
 Bezoek en onderzoek van enkele 

poelen (namiddag).

Plaats: Bierbeek
Inschrijvingsgeld: 9 euro
Maximaal 40 deelnemers.

Cursus hoogstamboomgaarden

1 volledige dag
• Vrijdag 21 of zaterdag 22 oktober 

2005
 Theorie en praktijk over soorten 

en rassen, aanplanten en snoeien. 

Plaats: Leuven
Inschrijvingsgeld: 9 euro
Maximaal 60 deelnemers per dag.

Cursus houtkanten & knotbomen

2 avonden en 1 volledige dag
• Dinsdagavond 15 november 2005
 Het belang van kleine 
 landschapselementen voor fauna 
 en flora (3 uur).
• Dinsdagavond 22 november 2005
 Wat zijn inheemse bomen en strui-

ken en waarom genieten zij de 
voorkeur op exoten? (3 uur).

• Zaterdag 26 november 2005 
 Theorie over het beheer van knot-

bomen, houtkanten en hakhout.
 Inleiding over het gebruik van 
 kettingzagen en andere 
 machines (voormiddag).

Praktijkdemonstraties (namiddag).

Plaats: Leuven
Inschrijvingsgeld: 15 euro
Maximaal 50 deelnemers.

Inschrijven doe je door onderstaand 
inschrijvingsformulier op te sturen 
naar het Educatief Bosbouwcentrum 
Groenendaal en door het gepas-

te inschrijvingsgeld over te 
schrijven.  
Pas na betaling wordt je 
inschrijving geregistreerd.
Opgelet: Voor de cursus hoog-
stamboomgaarden moet je 
kiezen tussen vrijdag 21 of 
zaterdag 22 oktober 2005!  

Wie ingeschreven is, krijgt van 
het Educatief Bosbouwcentrum 
Groenendaal een brief ter 
bevestiging.  Ten laatste twee 
weken voor de cursus doorgaat 
krijg je de nodige info met 
alle praktische informatie zoals 
locatie, uur van afspraak, ... .

CURSUSSEN OVER
KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 

INSCHRIJVINGSFORMULIER CURSUSSEN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Inschrijvingsgeld betalen op 
rek. nr. 433-4165781-44 van het 
EBG, met vermelding van de 
cursuscode.

Inschrijvingsstrook op te 
sturen naar: Educatief 
Bosbouwcentrum Groenendaal, 
Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart.

Naam  voornaam  

Straat  huisnummer  

Postnummer  gemeente  

Telefoon/GSM  

Zal deelnemen aan volgende cursus(sen): 
 cursus poelen, datum 12 april 2005, cursuscode RLD05-01-POEL 
 cursus hoogstamboomgaarden, 21 / 22 oktober 2005 (omcirkel de dag van uw keuze), cursuscode RLD05-02-HOBO 
 cursus houtkanten & knotbomen, 15 november 2005, cursuscode RLD05-03-HOKN 

TOPOGRAFISCHE KAARTEN 
REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND

Deze kaartenset geeft een volle-
dig overzicht van de 10 Vlaams-
Brabantse gemeenten die deel uit-
maken van het Regionaal Landschap 
Dijleland. De drie kaarten 
(schaal 1/25.000) zijn:
• Deel 1: Bertem, Bierbeek, Herent, 

Leuven, Oud-Heverlee
• Deel 2: Bertem, Huldenberg, 

Overijse, Tervuren
• Deel 3: Bertem, Herent, 

Kampenhout, Kortenberg, Leuven

Prijzen:
• 1 kaart: 6,40 euro (met verzending: 7,40 euro)
• 2 kaarten: 12,80 euro (met verzending: 14,30 euro)
• 3 kaarten met opbergmap: 16 euro (met verzending: 17,50 euro)

Bestellen kan door storting van het bedrag 
op rekeningnummer 001-3135203-45 van 
Regionaal Landschap Dijleland vzw, 
met vermelding van de gewenste delen.

Regionaal Landschap Dijleland vzw, Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en het Educatief Bosbouwcentrum 
Groenendaal organiseren in 2005 drie cursussen over kleine landschapselementen. Het zijn lessen over poelen, hoogstam-
boomgaarden, houtkanten & knotbomen. Tijdens deze cursussen kom je meer te weten over de natuur- en landschapswaarde 
van deze kleine landschapselementen en leer je welk beheer of onderhoud ze nodig hebben. Een boeiende lessenreeks voor 
eigenaars van poelen, boomgaarden of houtkanten die deze kleine landschapselementen goed willen beheren.

In deze landschapskrant lanceren we opnieuw een kleine Dijlelandquiz. 
Wie deze landschapskrant aandachtig leest, vindt alle antwoorden terug. 
De tien gelukkigen die de schiftingsvraag het dichtst benaderen krijgen van ons een 
set topografische kaarten van het Regionaal Landschap Dijleland toegestuurd.

1. Hoe zwaar kan een bever maximaal worden ?
   25 kilogram   35 kilogram   45 kilogram

2. Hoe lang is de nieuwe wandel- en fietsroute tussen het ‘Zoet water’ en ‘De Borre’ ?
  9 kilometer  19 kilometer  29 kilometer

3. Hoeveel broedparen van de aalscholver vinden we (naar schatting) in Vlaanderen ?
  6  60  600

4. Een typische broedvogel langs de Dijle is:
  de oeverpieper  de oeverloper  de grote gele kwikstaart

5. Bij het beheer van poelen gaat er speciale aandacht naar:
  reptielen  mossen  amfibieën

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden krijgen we binnen op deze landschapsquiz ?

Stuur dit deelnameformulier in een voldoende gefrankeerde briefomslag voor 31 december 2004 
naar: Landschapsquiz, Regionaal Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee

LANDSCHAPSQUIZ

✂

✂


