
Landschapskrant dijLeLand
D i j l e l a n d

R
EG

IO
N

AAL LAN
D

SC
H

AP

VZ
W

©
 v

il
da

ph
o

to

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
•	 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, het Agentschap RO-Vlaanderen, de VMM - 
afdeling Water, de Vlaamse Landmaatschappij, 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
en Toerisme Vlaanderen. 

Speur mee! 

Paddenstoelen- en 
holle wegen wandeling 
Zondag 26 oktober 2008, om 14 u 
in Loonbeek (Huldenberg)
In de herfst zorgen val-
lende bladeren en padden-
stoelen voor een kleuren-
spektakel in het bos. Maar 
niet alleen in bossen kan 
je paddenstoelen vinden. 
In Vlaanderen alleen al 
zijn meer dan 4000 soor-
ten gekend en er worden 
elk jaar nog nieuwe ontdek-
kingen gedaan. Er zijn dus 
overal en altijd wel padden-
stoelen te vinden! 

tijdens deze wandeling speuren we 
samen met een echte kenner naar 
paddenstoelen in holle wegen, weg-
bermen, tuinen, weiland en bos. 
iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom! Voor de allerjongsten is 
er een speciale kinderwandeling. 
Kom dus mee op ontdekking! achteraf 
genieten we van een lekkere afsluiter. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van een 
paddenstoelenbiertje?

Verder in deze krant: 

Nieuwe wandelbrochure   
Oproep ‘Breedsmoel zoekt poel’   
Nieuwe beheerovereenkomsten   
Projecten in de kijker   
Cursus Hoogstamboomgaarden   
Fietsen van knooppunt naar knooppunt   
Een wandelnetwerk in het Dijleland   
Wedstrijd   

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.

Plaats en uur van afspraak

Zaal Vandervorst, Jan Van der 
Vorstlaan 73, 3040 Loonbeek.
De wandeling start om 14u en 
duurt ongeveer 2 uur (3,5 km).
Deelnemen is gratis! 
Gelieve wel vooraf in te schrijven 
bij Regionaal Landschap Dijleland 
vzw:  016/40 85 58 of info@rld.be.

tijdens deze namiddag stellen we ook 
graag onze nieuwste wandelbrochure 
‘langs holle wegen in huldenberg’ 
aan u voor (zie verder in deze krant). 
de paddenstoelenwandeling van 26 
oktober doet een stukje van één van 
de beschreven routes aan. hopelijk 
doet dat u zin krijgen om ook de rest 
van de routes te verkennen!

i.s.m.
Natuurpunt vzw.

Regionaal Landschap Dijleland vzw
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extra bijlage 
met de winnende foto's 

en gedichten van de 
wedstrijd inspirerend 

dijleland



Hup met de beentjeS!

langs holle wegen in huldenberg
Nieuwe wandelbrochure

Beide wandelingen zijn lusvormig en 
starten in de dorpskern. over onver-
harde veld- en voetwegen leiden ze 
je door pittoreske holle wegen en 
afwisselende landschappen.
de routes zijn niet bewegwijzerd, 
maar met de brochure in de hand is 
verkeerd lopen uitgesloten. een dui-
delijke routebeschrijving en gedetail-
leerde kaarten wijzen je zonder pro-
blemen de weg.

Wil je wat bijleren over holle wegen, 
dan moet je zeker de eerste bladzij-
den van de brochure lezen. Je vindt 
er vlot leesbare informatie over het 
ontstaan van deze kleine landschaps-
elementen, hun natuur- en cultuurhis-
torische waarde enzovoort.
deze wandelbrochure is vanaf 
26 oktober te koop bij regionaal 
landschap dijleland vzw en de 
gemeente huldenberg voor 1,70 € 

(2,30 € inclusief verzending).
Je kan ze afhalen op ons secretariaat, 
naamsesteenweg 573 in heverlee, of 
bestellen door 2,30 € over te schrijven 
op rekeningnummer 001-3135203-45 
van rld vzw met vermelding ‘holle 
wegen huldenberg’. de brochure 
wordt dan opgestuurd per post.

U kan ze uiteraard ook in pre-
mière verkrijgen tijdens onze 
wandelnamiddag op zondag 26 
oktober te Loonbeek (zie voor-
pagina). Wees erbij!

de andere brochures die reeds 
verschenen in deze reeks zijn:
•	 Langs	holle	wegen	in	Overijse
•	 Langs	holle	wegen	in	Tervuren	en	

Bertem

Voor landbouwerS

nieuwe beheer-
oVereenkomsten
Bedrijfsplanner Hans Roosen 
aan het woord…

oproep!

' breedsmoel 
 zoekt Poel'

Regionaal Landschap Dijleland vzw stelt u met trots haar 
nieuwste wandelbrochure voor. Deze derde brochure uit de 
reeks 'Langs holle wegen in…' heeft opnieuw twee prachtige 
wandelingen voor je in petto! Dit keer gaan we op stap in 
Huldenberg en haar deelgemeente Loonbeek. Je kan kiezen 
voor een route van 7 of 11 km. Deze laatste kan ingekort 
worden tot 6,5 km. 

in vlaanderen zijn poelen en kleine vijvers 
de belangrijkste voortplantingsplaatsen 
voor amfibieën.  elk voorjaar trekken onze 
kikkers, padden en salamander naar de 
waterplas - als het even kan naar die waar 
ze zelf het levenslicht zagen - om er voor 
nieuwe nakomelingen te zorgen.  maar 
helaas gaat het niet goed met de amfi-
bieën. en dat probleem stelt men overal 
ter wereld vast.  er zijn meerdere oor-
zaken voor de achteruitgang, maar het 
verdwijnen van geschikte voortplantings-
plaatsen is één van de belangrijkste.  daar 
wil regionaal landschap dijleland vzw 
wat aan doen.  en jij kan ons daarbij hel-
pen! We lanceren daarom de oproep: 
‘breedsmoel zoekt poel’.  

doel van deze actie?  de aanleg van nieuwe poelen of het herstellen 
van oude, verlande poelen.  en waarom zou dat niet kunnen in jouw tuin, 
weiland of bos?  Je helpt er niet alleen de natuur mee vooruit, ook zelf heb 
je er baat bij.  Want al na een jaartje geniet je van op de eerste rij van het 
bruisende leven aan de waterkant! denk je de gelukkige bezitter te zijn 
van een geschikte locatie?  neem dan snel contact op met Joeri Steeno, 
projectmedewerker van regionaal landschap dijleland vzw: 
joeri.steeno@rld.be of 016/40 85 58.
hij bekijkt eerst en vooral of de locatie geschikt is (is de waterstand bv. 
voldoende hoog?).  Zo ja, dan maakt hij een plan op voor de aanleg, vraagt 
de bouwvergunning aan en zet een aannemer aan het werk.  Zelf betaal 
je slechts een klein 
deel van de aanleg-
kosten, dit dankzij 
de financiële steun 
die het project krijgt 
van de provincie 
vlaams-Brabant en 
de vlaamse overheid, 
afdeling onroerend 
erfgoed.

Steeds meer landbouwers sluiten met de Vlaamse Land-
maatschappij een beheerovereenkomst af. Dit doen zij om de 
strijd tegen erosie aan te binden, kwetsbare heggen, houtkanten 
en poelen in het landschap te beschermen, om de waterkwaliteit 
te verbeteren of om kwetsbare diersoorten te beschermen.  

in ruil voor de genomen maatregelen 
ontvangt de landbouwer een vergoe-
ding.  het resultaat van deze optel-
som is voor het milieu, de natuur en 
het landschap een schitterende zaak. 
dit jaar zijn er een aantal wijzigingen 
gebeurd in de wetgeving.  We vroegen 
bedrijfsplanner hans roosen om een 
woordje uitleg:
“heel wat pakketten, zoals voor per-
ceelsrandenbeheer en de aanleg van 
grasbufferstroken voor erosiebestrij-
ding, bleven grotendeels ongewijzigd.  
interessant is dat de vergoedingen voor 
het onderhoud en de aanleg van heg-
gen, houtkanten en poelen gevoelig 
werden verhoogd.  Bovendien kan je 
nu ook een beheerovereenkomst aan-
vragen voor de aanleg en het onder-
houd van hagen.  helemaal nieuw zijn 
de maatregelen voor akkervogels.  de 
typische akkervogels, zoals veldleeu-
werik, geelgors, grauwe gors en gele 
kwikstaart, kenden de laatste decennia 
in vlaanderen een sterke achteruit-
gang.  om deze vogels opnieuw een 
kans te geven op ons platteland, zijn er 
nu pakketten uitgewerkt om de vogels 

te voorzien van een betere nest- en 
schuilgelegenheid en een hoger voed-
selaanbod.”
Wil je als landbouwer graag meer infor-
matie over de beheerovereenkom-
sten?  aarzel dan niet en neem contact 
op met hans roosen, bedrijfsplanner 
bij de vlaamse landmaatschappij voor 
de regio dijleland.  hij bekijkt dan 
samen met jou wat de mogelijkheden 
zijn voor beheerovereenkomsten op je 
bedrijf. gratis en vrijblijvend.

Hans Roosen, tel.: 0499/99 43 33 of 
016/31 17 37
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Projecten in de kijker

Voor wie fruit wil oogSten uit eigen tuin

cursus hoogstamboomgaarden
Zaterdag 22 november te Kortenberg
Zie jij jezelf ook al, zittend onder de brede kruin van een 
oude fruitboom, met een sappig appeltje in de hand? Of 
kersen plukkend met de kinderen om dan het jaarrond te 
smullen van zelfgemaakte confituur?

misschien ben je nu al de gelukkige 
bezitter van een mooie hoogstam-
boomgaard.  of wil je enkele nieuwe 
hoogstamfruitbomen planten om 
later lekker fruit te kunnen oogsten 
uit de eigen tuin?  dan zit je waar-
schijnlijk wel met enkele vragen over 
de juiste aanpak om er mooie, gezon-
de bomen van te maken.
daar wil deze cursus je bij helpen!  
tijdens één zaterdag geven we je een 
brede basis aan informatie mee.  een 
halve dag krijg je theorie over aan-
plant, onderhoud, snoei, oude fruit-
rassen enzovoort.  in de praktijkles, 
ook een halve dag, leer je de basis-
kneepjes voor het snoeien van jonge 
fruitbomen.

oeverversteviging aan de robianovijvers in tervuren

de bovenloop van de voer in 
tervuren is een landschappelijk en 
ecologisch waardevol valleigebied 
tussen het Zoniënwoud en het park 
van tervuren. in deze vallei lig-
gen – langs de hertenbergstraat in 
tervuren - drie vijvers. Ze liggen in 
het beschermd dorpsgezicht waartoe 
ook het kasteel de robiano behoort. 
de oeverversteviging van de vijvers 
dateerde van heel wat jaren terug en 
was dringend aan herstelling toe om 
verdere afkalving te voorkomen. 

de cursuscode rld-08-hoBo. pas na 
betaling wordt je inschrijving geregis-
treerd. Wie ingeschreven is, krijgt van 
inverde een mail of brief ter bevesti-
ging. ten laatste 2 weken voor de cur-
sus krijgen de deelnemers een brief 
met alle praktische informatie.
Bij de inschrijvingen wordt voor-
rang gegeven aan inwoners van het 
regionaal landschap dijleland.  vanaf 
1 november staan de inschrijvingen 
open voor iedereen.  geïnteresseerden 
van buiten het regionaal landschap 

dijleland kunnen zich vóór 1 novem-
ber wel al inschrijven op een wacht-
lijst, zij krijgen na 1 november de 
bevestiging van hun inschrijving.

Deze cursus is een initiatief 
van Regionaal Landschap 
Dijleland vzw i.s.m. de Nationale 
Boomgaardenstichting vzw en 
Inverde vzw.

•	Wanneer?  Zaterdag 22 novem-
ber 2008, van 9u tot 16u.

•	Waar?		Ontmoetingscentrum	De	
Zolder in Erps-Kwerps (Kortenberg)

•	Kostprijs? 9 euro
•	Meer	info? Inverde vzw: 

02/657.93.64 of info@inverde.be.

vooraf inschrijven is noodzakelijk.  
dit kan bij voorkeur via de website 
www.inverde.be (doorklikken naar 
cursusaanbod, open aanbod) of door 
te bellen naar inverde (02/657.93.64) 
én door 9 euro over te schrijven op 
rekeningnummer 433-4165781-44 
van inverde vzw, met vermelding van 

een opknapbeurt voor de pastorietuin van bertem

nieuw project ‘het groene bekken van de weesbeek’

de pastorietuin – gelegen langs de 
vossenstraat in Bertem – is vanuit cul-
tuurhistorisch en tuinarchitecturaal 
oogpunt een waardevolle site. Ze werd 
in 1993 als dorpsgezicht beschermd. 
de pastorie, het wagenhuis, het poort-
gebouw, de ommuring, de omgrach-
ting en de toegangsbrug werden bij-
komend als monument beschermd in 
datzelfde jaar. de voorbije jaren werden 
reeds zware inspanningen geleverd om 
de verwaarloosde site terug op te waar-
deren. naast de restauratie door de 
gemeente van de pastorie zelf – die 
momenteel in zijn eindfase zit – werden 
in de omliggende tuin heel wat werken 
uitgevoerd: monumentale bomen wer-
den vrijgesteld door het kappen van 
boomopslag, een mooie kringlooptuin 
werd ingericht, een hoogstamboom-
gaard werd aangeplant, etc.  

in juni van dit jaar werd door regionaal 
landschap dijleland vzw een nieuwe 
wandelbrug over de ringgracht gelegd. 
de oude betonnen brug, die vanuit 
esthetische en veiligheidsoverwegin-
gen niet meer aan de huidige normen 
voldeed, werd volledig vervangen door 

dit nieuwe project is een samenwerking van de 
gemeenten herent, Kampenhout en Kortenberg, de 
vlaamse landmaatschappij en regionaal landschap 
dijleland vzw.
met dit project willen we het stroomgebied van 
de molenbeek en Weesbeek beter inrichten met 
het oog op verschillende functies zoals bos, water, 
wonen, natuur, landbouw en landschap.

vanaf september zal een voltijdse medewerker zich 
drie jaar lang kunnen bezighouden met:
•	 Bosuitbreiding	en	bosverbinding
•	 Versterken	 van	 de	 natuurlijke	 structuur	 en	 het	

inrichten van natuurverbindingsgebieden
•	 Bescherming	 en	 ontwikkeling	 van	 de	 beekval-

leien door een geïntegreerde aanpak van het 
waterbeheer

•	 Opstart	 van	 een	 grondenbank	 om	 grondruil	
mogelijk te maken

het project is erkend als ‘strategisch project’ ter 
uitvoering van het ruimtelijk Structuurplan 
vlaanderen.  in het project wordt de afbakening 
van de agrarische en natuurlijke structuur dan ook 
mee opgevolgd en ondersteund.

een houten brug met metalen leunin-
gen.  op de planning voor de toekomst 
staan nog twee grote werken, namelijk 
de ruiming van de ringgracht en het 
plaatsen van een tweede, grotere brug 
(voor voertuigen).  

Dit project wordt uitgevoerd i.s.m. 
de kerkraad Sint-Pieter, de gemeen-
te Bertem en de Vlaamse overheid 
(Onroerend	Erfgoed).

regionaal landschap dijleland vzw 
herstelde de oevers van de twee meest 
zuidelijk gelegen vijvers. langs de 
zijde van de voer en de pastoorstraat 
werd de bestaande oeververdediging 
vervangen door een stevige oever-
constructie die gebruiksvriendelijk is 
voor wandelaars en vissers. aan de 
zijde van de hertenbergstraat wer-
den de oevers op een natuurvriende-
lijke manier hersteld: hier werd een 
vooroever met erosiewerende kokos-
rollen, houten palen en inheemse 
oeverplanten aangebracht. langs 
de Bergestraat werd de oever onge-
moeid gelaten. ook werden de twee 
monniken – dit zijn sluisjes om het 
waterpeil te regelen – hersteld. 

Deze werken werden uitgevoerd 
met de financiële steun van de 
gemeente	Tervuren	en	de	Vlaamse	
overheid	(Onroerend	Erfgoed	en	
Agentschap voor Natuur en Bos). 

Voor meer informatie over bovenstaande projecten kan u terecht bij Koen Berwaerts, 016/40.85.58, landschapsanimator@rld.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

een wandelnetwerk in het dijleland

wedstrijd! herkent u de Plek oP deze Foto?

genieten op twee wielen, zonder 
voortdurend te moeten stoppen om 
de kaart te bekijken… Sinds 1 juli kan 
het ook in het dijleland. toerisme 
vlaams-Brabant heeft, samen met 
de gemeenten, een superhandig 
fietsknooppuntennetwerk uitgedok-
terd. Je stippelt je route uit aan de 
hand van de fietskaart en noteert 
de nummers van de knooppunten 
die je tocht aandoet. en dan is het 
gewoon fietsen van knooppunt naar 
knooppunt! groen-witte bordjes met 
de nummers van de knooppunten 
vervangen de oude bewegwijzering 
met de ‘paddenstoelen’. het netwerk 
sluit trouwens naadloos aan op het 
fietsroutenetwerk hageland en scha-
kelt zich in in het knooppuntenstel-
sel dat over heel vlaanderen wordt 
uitgebouwd.

monique Swinnen, gedeputeerde 
voor toerisme: “ruim 270 km vei-
lige en landschappelijk aantrekke-
lijke wegen werden, met steun van 
toerisme vlaanderen, in twee richtin-

gen bewegwijzerd volgens het han-
dige knooppuntensysteem. de meer 
dan 50 knooppunten staan garant 
voor eindeloos combinatieplezier. op 
de knooppuntenkaart staan het aan-
tal kilometers, de hellingsgraden en 
de aard van het wegdek aangeduid. 
Je kan zelf bepalen hoe lang je wil 
fietsen en langs waar.” 
een nieuwigheid zijn twee verbindin-
gen, vanuit tervuren en diegem, met 
de grote markt in hartje Brussel. deze 
trajecten zijn niet bewegwijzerd maar 
worden beschreven in een bijlage bij 
de fietskaart.

naast de fietswegen zelf, dragen 
ook picknicktafels en rustbanken 
langs de routes en een fietsvrien-
delijke horeca bij tot de belevings-
waarde van dit fietsnetwerk. toerisme 
vlaams-Brabant reikte, i.s.m. toerisme 
vlaanderen, fietslabels uit aan ruim 30 
fietscafés. deze horecazaken voldoen 
aan de nodige criteria om de fietsers 
goed geïnformeerd en comfortabel 
op weg te zetten om de regio te 

verkennen. Zij beschikken minstens 
over een fietsenstalling, voorzien een 
ehBo-kit en fietsreparatieset en bie-
den fietskaarten en toeristische infor-
matie aan.

De fietskaart kost 5 € en is verkrijg-
baar bij de toeristische diensten, op het 
secretariaat van Regionaal Landschap 
Dijleland	 vzw	 of	 bij	 Toerisme	 Vlaams-
Brabant (bij deze laatste door over-
schrijving van € 5 + € 1,5 verzendkosten 
op nr. 000-0057401-74 met vermelding 
"Fietsknooppunten Dijleland"). 

Meer	info:	Toerisme	Vlaams-Brabant,	
016/26.76.20, toerisme@vlaamsbrabant.
be, www.toerisme.vlaamsbrabant.be

fietSroutenetwerk dijleland

Fietsen Van knooPPunt naar knooPPunt

in de toekomst zal je in het dijleland niet 
enkel kunnen fietsen van knooppunt naar 
knooppunt, maar ook wandelen! toerisme 
vlaams-Brabant vzw wil immers een wandel-
netwerk op basis van knooppunten realise-
ren in een stuk van het dijleland. regionaal 
landschap dijleland vzw zal een belang-
rijke bijdrage leveren aan de voorbereiding 
van het netwerk. hiertoe werden subsidies 
verkregen van europa, vlaanderen en de 
provincie vlaams-Brabant in het kader van 
het ‘programma voor plattelandsontwikke-
ling’. met deze middelen kan een halftijdse 
medewerker van september 2008 tot en 
met juni 2010 werken aan dit project. 
enerzijds wil regionaal landschap dijleland 
vzw een intensief overleg op poten zetten 

tussen de verschillende partners in het pro-
jectgebied: landbouwers, natuurverenigin-
gen, toeristisch-recreatieve verenigingen, 
wildbeheereenheden, lokale overheden, de 
vlaamse landmaatschappij en waterloop-
beheerders. We willen de visies op wandel-
recreatie van al deze partners op mekaar 
afstemmen, zodat gebouwd kan worden 
aan een wandelnetwerk waar iedereen 
achter staat. anderzijds zullen we, na ter-
reininventarisatie, een selectie maken van 
buurtwegen die deel uit kunnen maken 
van het netwerk. het resultaat hiervan moet 
een ontwerpkaart zijn, waarmee toerisme 
vlaams-Brabant vzw dan aan de slag kan 
voor de eigenlijke realisatie van het wan-
delnetwerk.

tip: één van onze wandelingen langs holle wegen passeert hier.
Stuur uw antwoord voor 30 november naar Regionaal Landschap Dijleland vzw, 
Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee of naar wedstrijd@rld.be.
Tien	winnaars	krijgen	een	set	wandelbrochures	van	Regionaal	Landschap	Dijleland	vzw.

naam en voornaam:  .................................................................................................................
adres:  .............................................................................................................................................
postnummer en gemeente:  ...................................................................................................
telefoonnummer:  ......................................................................................................................
e-mailadres:  .................................................................................................................................
antwoord:  ....................................................................................................................................

groen leesVoer

Regionaal Landschap Dijleland vzw zal ook een voorbeeldproject uitwerken rond het tracé van de ‘oude trambedding’. Hiermee bedoelen we de bedding van een spoorlijn die van 1905 tot 1957 in gebruik was in het Dijleland. Zwarte Jean, zoals men de stoom-tram in de volksmond noemde, vervoerde mensen, vee en vracht van Brussel naar Tienen.	Het	traject	liep	via	Vossem,	Duisburg,	Neerijse, Sint-Joris-Weert en Hamme-Mille. Er waren veel inspanningen nodig om het traject doorheen het glooiende Dijleland te nivelleren. In het landschap kan je hiervan nog duidelijke restanten (verhoogde ber-men) zien. Rond deze oude trambedding zal Regionaal Landschap Dijleland vzw een nieuwe wandelroute uitwerken.
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foto- en gedicHtenwedStrijd 

insPirerend dijleland
En de winnaars zijn…

10 bomen voor 10 jaar regionaal landschap dijleland vzw 

Om het Dijleland letterlijk en 
figuurlijk in de kijker te zetten, 
organiseerde Regionaal 
Landschap Dijleland vzw de 
foto- en gedichtenwedstrijd 
‘Inspirerend Dijleland’.  Tot 
1 mei 2008 kon je digitale 
foto’s of een gedicht over het 
Dijleland insturen.  De winnaars 
werden bekendgemaakt tijdens 
de Dijlelanddag op 8 juni in Overijse.  
De beste inzendingen werden hier 
ook tentoongesteld. We ontvingen in 
totaal 16 gedichten en 104 foto’s.  
En de winnaars zijn…

hoe kunnen we het feestjaar beter afsluiten dan 
met een groene actie, die een blijvende herinnering 
schept? daarom planten we in elke gemeente van 
ons werkingsgebied, met financiële steun van de 
provincie vlaams-Brabant, dit najaar een mooie boom 
aan! 10 bomen dus, in 10 gemeenten, voor 10 jaar 
regionaal landschap dijleland vzw. deze markante 

bomen zijn niet enkel een blijvende herinnering, ze 
symboliseren ook de goede samenwerking tussen 
de verschillende besturen (gemeenten, provincie, 
gewest en verenigingen) en het regionaal landschap. 
het einde van het feestjaar betekent uiteraard geen 
eindpunt voor regionaal landschap dijleland vzw. 
Wij kijken al volop vooruit naar de volgende 10 jaar! 

We zullen, samen met onze partners, onze uiterste 
best doen om het dijleland nog aantrekkelijker te 
maken, met meer natuur en een nog mooier land-
schap. de medewerkers en het bestuur van regionaal 
landschap dijleland vzw zijn ervan overtuigd dat de 
volgende 10 jaar even vruchtbaar zullen zijn! Wij gaan 
er alvast voor. hopelijk u ook?

1e prijs in de categorie fotografie + 18 jaar: christiaan serrus met “dijle”  Wint een ballonvaart + cadeaucheque van fotolabo Bert Verlinden t.w.v. 20 €

dijledans met korbeek-koe

vredig is het ’s zondags varen
door het zonnig dijleland
vlijtig vloeit het jeugdig water
Jaagt zich hotsend richting oude stad
Kalmer kabbelt het
in Sint-agatha-rode 
Schuift van bos naar wei en
Kijk in Korbeek staat een koe
haar pootjes fier te dijle-baden
Keurig kauwend op wat klaver
graast ze zo de oever schoon
mijn bootje stevent wiebeldansend
op haar pronkstaart toe
niet eens verbaasd 
Zwaait ze mij koeltjes goededag
ik peddel maar weer verder
naar ’t geleerde leuven nu
als ik daar dan aankom
neem ik buiten mee naar binnen 
nagenietend fris zijn mijn gedachten
ik ben zalig moe

2e prijs in de categorie fotografie + 18 jaar: 

andré  Verboven met “ leefdaal ontwaakt” 

Wint een cadeaucheque van fotolabo Bert 

Verlinden t.w.v. 50 €

1e prijs in de categorie gedichten + 18 jaar: 
rita spillebeen; Wint een ballonvaart + 
cadeaucheque van Fnac t.w.v. 20 €
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winnaar in de categorie fotografie t/m 17 jaar: 

laurenzo creten met “zicht op korbeek-lo”

Wint een ballonvaart + Fortis-sporttas

we vermelden hier graag 
de sponsors die onze feestactiviteiten 

ondersteund hebben!

Ballonvaarder 
Patrick Vanassche

3e prijs in de categorie fotografie + 18 jaar: joris menten met “rode beuken” Wint een cadeaucheque van fotolabo Bert Verlinden t.w.v. 30 €

nachtmerrie van het dijleland

Wanneer de eeuwen zullen verjaren,
indien de aarde nog bestaat,
niet is weggeveegd door vervuiling en haat
zullen onze nazaten verklaren:
“de natuur is om zeep, vernietigd, vergast,
hadden we maar beter opgepast...”

Waar zijn de lommerrijke dreven,
de bloesems in de hoogstamboomgaarden,
de groene weides met de stoere trekpaarden?
Waar zijn de vruchtbare akkers gebleven?
We zijn allen verdwaald, onzeker en onvast,
hadden we maar beter opgepast...

geen witloof meer in Kampenhout,
geen kikkers, salamanders of padden,
hetgeen onze poelen in overvloed hadden.
geen steile valleiflanken, badend in goud.
We drijven als zeilboten zonder mast,
hadden we maar beter opgepast...

in overijse, tervuren, Bierbeek of huldenberg:
geen beboste heuvelruggen meer te zien,
zijn ze in rook opgegaan misschien?
mensen zeiden: ” ‘t is allemaal niet zo erg”.
politiekers vonden natuurgebieden maar een last.
hadden we maar beter opgepast...

‘t Zoet Water met zijn vijvers en poelen,
het zachtgolvend Brabants plateau,
de Koningsbergroute, Keizerkarelroute en zo,
de dijle en lane die onze gronden bespoelen:
overal waren wij een goed ontvangen gast,
hadden we maar beter opgepast...

neen, dit was maar een nare droom,
elke mens heeft zijn visioen,
ieder moet het zijne doen,
al zeg je enkel: “ik plant een boom”.
Wees met de natuur begaan,
en het dijleland zal altijd bestaan !

2e prijs in de categorie gedichten + 18 jaar: 
lieve ericx
Wint een cadeaucheque van Fnac t.w.v. 50 €

FotolaBo 
bert Verlinden

een uitgave van regionaal landschap dijleland vzw, naamsesteenweg 573, 3001 heverlee, tel. en fax 016 40 85 58, e-mail: info@rld.be

3e prijs in de categorie gedichten + 18 jaar: 
guy kayens
Wint een cadeaucheque van Fnac t.w.v.  30 €

waar de hemel de aarde kust

heuvels, dalen, met bossen, velden en beken
doorrijgen het veie Brabantse dijleland.
nergens gaf me de aarde lieflijker teken
dan hier in ’t vertrouwde schoon van mijn eigen kant.

ga ‘k door dit landschap wandelen
zal ik eerbiedig handelen.
‘k vind hier diepe en stille rust
waar de hemel de aarde kust.

Zie ik statige beuken, stevige eiken
of zeeën van blonde, golvende korenpracht,
zwelgt mijn hart in ’t genot van dit te bekijken.
dit land als het mijne kennen geeft fierheid kracht.

Kijk, hoe de eenden spetteren,
hoor, hoe de vogels schetteren,
elk naar eigen natuur en lust
waar de hemel de aarde kust.

’t dijleland, waar ik zalig dagen kom tappen
verwent mij met holle wegen, met bos en poel,
‘k hoef geen verre vakanties ; hier wil ik stappen,
want elders verdringt het heimwee mijn goed gevoel.

‘k laat mij hier overdonderen
door de getoonde wonderen.
van ’t geluk word ik mij bewust
waar de hemel de aarde kust


