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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 (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. 

PROJECT KW-LINIE

Bunkers Binnenste Buiten 
Een nieuwe fietsroute

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 11  nummeR 2  SePTemBeR 2009

L angs rustige wegen doorkruis je 
met deze fietstocht de KW-linie, 

een verdedigingslinie uit WOII waar-
van nog talrijke overblijfselen zicht-
baar zijn in de streek. Denk maar 
aan de betonnen bunkers die, soms 
open en bloot, soms verscholen in 
het groen, het landschap (ont)sieren. 

maar er is meer. Zo fiets je voorbij de 
antitankgracht die als onderdeel van 
de verdedigingslinie gegraven werd 
en kom je onderweg nog veranke-
ringspalen voor antitankhindernissen 
tegen. Ook het kanaal Leuven-Dijle 
(de Vaart) speelde een belangrijke rol 
in de verdediging. Over de bunkers 
zelf valt trouwens veel meer te vertel-
len dan je op het eerste zicht zou den-
ken. Wat? Daarover lees je meer in de 
fietsbrochure. Dus spring op je fiets, 
geniet van het mooie landschap en 
kom alles te weten over de KW-linie!

Koen Demarsin van de Werkgroep 
KW-stelling en an Devroey van 
Regionaal Landschap Dijleland vzw 
(midden en links op de foto boven) 
werkten de fietsbrochure samen uit. 

We laten hen even aan het woord.

An: “We stippelden deze fietstocht uit 
om het publiek op een leuke manier 
te laten kennismaken met dit stukje 
erfgoed. De KW-linie werd in sneltempo 
gebouwd in de winter van 1939-1940 
en moest ons beschermen tegen een 
Duitse inval. Dat plan mislukte! “

Koen: “Op de bevolking van de streek 
had de bouw van de linie wel een grote 
impact. Veel mensen werden ontei-
gend voor de bouw van de bunkers, 
en zodra de oorlog begon moesten ze 
hun dorpen verlaten omdat men hevi-
ge gevechten verwachtte. Ook nu nog 
zien we de littekens van de oorlog. Het 
afbreken van de meer dan 400 beton-
nen bunkers, met hun muren van meer 
dan een meter dik, is immers onbegon-
nen werk.”

An: “ De meeste bunkers staan er dus 
nog steeds en zullen ons nog eeuwen 
vergezellen. Wie er toevallig eentje in 
zijn tuin heeft liggen, kan er maar beter 
het beste van maken, een tuinhuis bij-
voorbeeld, of een vleermuizenverblijf!”

PRAKTISCHE INFO:
Fietstocht: 30 km door Haacht, Herent 
en Kampenhout. Start en aankomst op de 
parking aan het station van Wespelaar. 
Makkelijke tocht over rustige en verharde 
wegen. Grotendeels bewegwijzerd a.d.h.v. het 
Fietsroutenetwerk Dijleland.

Brochure: 32 blz, met leuke info, veel foto’s, 
uitgebreide routebeschrijving en handige kaart.
Voor maar 1,70 euro af te halen bij Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 
573, Heverlee (9u - 17u). Bestellen kan ook door 
2,30 euro (incl. verzendkosten) over te schrijven 
op ons rekeningnummer 001-3135203-45. 
Binnen de twee weken krijg je de brochure dan 
in je brievenbus.

Regionaal Landschap Dijleland vzw stelt je met trots de 
nieuwe fietsroute ‘Bunkers Binnenste Buiten’ voor. De lus-
vormige route is 30 km lang en start in Wespelaar, deelge-
meente van Haacht. 

FIETSEN IN EN OM HET REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND 

Bunkers 
Binnenste Buiten 

30 km

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
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BOEIENdE WINTERavONdEN

Leuke Lezingen 
van oktober tot maart

16/12/09
Biodiversiteit en 
‘ProvinciaLe Prioritaire 
soorten’
door Herman Dierickx
Biodiversiteit, een moeilijk en toch 
modieus woord. maar wat wordt er 
mee bedoeld? eén avond is eigenlijk 
veel te kort om er alles over te vertel-
len, maar we doen toch een poging! 
We geven ook aan voor welke dier- 
en plantensoorten in Vlaams-Brabant 
acties prioritair nodig zijn.

20/01/10
de sLeedoornPage
door Koen Berwaerts en 
Bart Creemers
Deze kleine vlinder krijg je zelden 
te zien. niet alleen omdat het een 
bedreigde soort is, maar ook omdat 
hij meestal hoog in het gebladerte 
rondfladdert. Iedereen met een tuin 
of een lapje grond kan mee zorgen 
voor het behoud van deze vlinder. 
De Sleedoornstruik, met de prachtige 
witte lentebloesems, is cruciaal in het 
verhaal… .

Aziatisch lieveheersbeestje, een nieuwe Belg 

17/02/09
FLuweLen FLadderaars 
door Rollin Verlinde
Vleermuizen! Rollin weet er werkelijk 
alles over én hij heeft ze (bijna) alle-
maal gefotografeerd. Duik mee in het 
nachtelijke leven van deze mysterieuze 
zoogdiertjes. Je zal versteld staan. en 
nee, ze vliegen echt niet in je haar!

17/3/10
Het dijLeLand in BeeLd en 
woord 
door Eddy Macquoy
eddy kent het Dijleland door en door 
én hij maakt er mooie foto’s van. Laat 
je door hem op sleeptouw nemen naar 
de mooiste plekjes van de streek.

e lke derde woensdagavond van 
de maanden oktober tot en met 

maart nodigen we je uit in het Oud 
gemeentehuis in Heverlee voor een 
leerrijke, ontspannen avond.

21/10/09
de eikeLmuis
door Joeri Cortens
In de volksmond ook wel fruitratje of 
slaapmuis genoemd. Deze bedreigde 
muizensoort is een bijzonder schattig 
knaagdiertje met een pluizige staart. 
Joeri stelt het beestje uitgebreid aan 
ons voor, vertelt waarom het 5 voor 
12 is en wat we kunnen doen om deze 
muis te redden.

18/11/09
nieuwe BeLgen
door Peter De Ridder
niet alleen mensen migreren en 
verhuizen. Ook verschillende plan-
ten en dieren in onze omgeving zijn 
immigranten. Onbewust meege-
reisd of doelbewust geïntroduceerd. 
Sommigen breiden zich uit door de 
opwarming van het klimaat. andere 
vormen een regelrechte bedreiging 
voor onze natuur.
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De herfst staat voor de deur. ’t Is altijd jammer als de zomer 
voorbij is, maar de herfst heeft ook zijn charmes. Eerst 
sieren warme kleuren het landschap. Wat later jagen gure 
buien ons binnen en kondigen de winter aan. Laten we het 
knus en gezellig maken! Wij helpen je graag om de lange 
avonden aangenaam door te brengen.

PraktiscHe inFo:

Telkens van 20u 
tot 22u30 (ten laatste)
Oud Gemeentehuis, 
Waversebaan 66, Heverlee
Gratis deelname. 
Inschrijven is niet nodig.

Een samenwerking tussen Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, Centrum 
Voor Natuur- en milieueducatie vzw, 
de Vrienden van Heverleebos en 
Meerdaalwoud vzw en Natuurpunt 
Leuven. Met financiële steun van de
 provincie Vlaams-Brabant.

tijdens de lezing over de sleedoornpage 
op 20/01/10 toont natuurgids Patrick 
Luyten, bij wijze van tussendoortje, hoe 
je een hartverwarmende sleedoornjene-
ver kan maken. uiteraard krijg je ook de 
kans om te proeven! wij geven hieronder 
nog een ander lekker receptje mee.

recePt voor sLeedoornsirooP
Pluk 2 kg sleedoornbessen en was ze. Breng ze aan de kook met 1 l water. 
Pers het sap vervolgens door een neteldoek. Voeg per liter sap 0,5 kg sui-
ker toe en warm op een zacht vuur op. net voor het mengsel gaat koken 
neem je de pot van het vuur en giet je de siroop over in glazen bokalen. Je 
kan ook sleedoorngelei maken door er een bindmiddel (pectine) aan toe 
te voegen. Kijk op de verpakking voor de juiste instructies.
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BEWaPENd BETON! 

oorLogserFgoed in Het vizier
Infoavond 

a ls slot van het KW-linie-project 
wordt in december de infoavond 

‘Bewapend beton! oorlogserfgoed 
in het vizier’ georganiseerd. Iedereen 
is van harte welkom op de Remy-site 
langs de Vaart in Wijgmaal! 
“We hebben deze plek niet toevallig 
gekozen”, vertelt Koen Berwaerts 
van Regionaal Landschap Dijleland 
vzw. “De Remy-fabriek was strategisch 
gelegen langs de KW-linie. Van op de 
bovenste verdieping hebben Belgische 

en Britse soldaten samen hevig strijd 
geleverd in mei 1940 om de Duitsers 
tegen te houden.” “Onze infoavond 
wordt geen saaie avond vol moeilijke 
woorden”, stelt hij gerust. “We ver-
tellen een stukje geschiedenis, maar 
kijken ook naar vandaag en morgen. 
Wat gebeurt er tegenwoordig met de 
bunkers? Hoe gaan mensen ermee om? 
En hoe zit het met die vleermuizen die 
graag in forten en bunkers een winter-
slaap houden?”

Woensdag 
9 december 2009, 20u
Remylaan 4b, Wijgmaal  
(gebouw Groep KVLV)

Gratis, maar graag vooraf 
inschrijven via info@rld.be 
of 016/40 85 58.

werkgroeP
KW-STeLLIng

NIEuWE WEBsITE 

www.kwLinie.Be

H et uitbrengen van de fietsbro-
chure is maar een onderdeel van 

het KW-linie-project van Regionaal 
Landschap Dijleland vzw. er is ook een 
heleboel historische informatie verza-
meld en hard gewerkt aan een website 
over de KW-linie: www.kwlinie.be.  
Hierop vind je allerlei info over de ver-
dedigingslinie en je kan er een inter-
actieve kaart van de KW-linie bekijken. 
Zo kan je bijvoorbeeld opzoeken welke 
bunkers nog in jouw gemeente liggen.
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Werkten mee aan het KW-linie-project: Met financiële steun van:
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moLenBeek en weesBeek
Nieuwe kansen voor de open ruimte
De Weesbeek en haar zusterloop de Molenbeek zijn zijbe-
ken van de Dijle. Ze stromen als groene aders van zuid naar 
noord door Herent en Kortenberg. In Kampenhout vloeien 
ze samen, om in Boortmeerbeek uit te monden in de Dijle. In 
de valleien van de twee beken komen heel wat waardevolle 
natuurgebieden en bossen voor, maar tegelijkertijd zorgen 
de beken op sommige plaatsen voor overlast. Ook de water-
kwaliteit is niet overal optimaal. 

i n het najaar van 2008 
ging het project ‘Het 

groene Bekken van de 
Weesbeek’ van start.

Projectcoördinator 
maarten Lambrechts 
(foto)  vertelt: 
“Met het project wil-
len de gemeenten 
Herent, Kampenhout en 
Kortenberg samen zoe-
ken naar oplossingen voor de knelpun-
ten rond waterbeheer op hun grondge-
bied. Tegelijk willen de gemeenten de 
bestaande waardevolle bossen verster-
ken en met elkaar verbinden. Daarvoor 
schakelden de gemeenten Regionaal 
Landschap Dijleland vzw en de Vlaamse 
Landmaatschappij in.”

“Het project heeft niet alleen oog voor 
water en bos, maar kijkt ook naar de 
vragen en mogelijkheden voor recreatie, 
landbouw en natuur”, gaat maarten 
verder. “De aanpak van de wateroverlast 
in woongebied staat bijvoorbeeld nooit 
los van de omliggende landbouwgron-
den en van het beheer van de bossen en 
natuurgebieden in de buurt. We gaan 
daarom op zoek naar win-winoplossin-
gen die we op korte termijn kunnen rea-
liseren. zo onderzoeken we momenteel 
hoe het overstromingsrisico in enkele 
woonzones kan worden verminderd en 
worden landbouwers aangesproken om 
- vrijwillig en tegen een vergoeding - 
beheerovereenkomsten af te sluiten om 
percelen langs bossen en waterlopen 
natuurvriendelijk te bewerken.”

“We kijken ook op langere termijn. 
Samen met lokale verenigingen van 
landbouwers, natuurliefhebbers, recre-
anten, … en met de bevoegde amb-
tenaren worden afspraken gemaakt 
voor de inrichting en het beheer van het 

gebied. zo kunnen we de 
lokale kennis in een visie 
gieten waarin iedereen 
zijn gading vindt en die 
de basis vormt voor de 
toekomstige ontwikke-
ling van bos, landbouw, 
natuur en recreatie in 
het stroomgebied van 
de Molenbeek en de 
Weesbeek.”

Het project werd erkend als ‘strategisch 
project’ en krijgt financiële steun van 
de Afdeling Ruimtelijke Planning van 
het Vlaams Gewest en van de Vlaamse 
Landmaatschappij. 

Meer informatie over de strategische 
projecten vind je op de website 
rsv.vlaanderen.be. 
Voor meer info over het Weesbeekproject 
zelf: surf naar weesbeek.wordpress.com 
of neem contact op met projectcoördinator 
Maarten Lambrechts 
(maarten.lambrechts@rld.be).
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De Molenbeek
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21 EN 22 NOvEmBER

dag van de natuur
Doe mee in jouw buurt!
Op 21 en 22 november wordt het weer druk in 
talrijke natuurgebieden. Dan vindt naar goede 
gewoonte de jaarlijkse Dag van de Natuur plaats, 
een initiatief van Natuurpunt en de Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu (JNM). Enkele duizenden 
mensen - wel 5000 vorig jaar! - steken tijdens de 
Dag van de Natuur de handen uit de mouwen in de 
natuurgebieden in hun streek. 

vele natuurpunt-vrijwilligers en Jnm-leden hebben deze data 
al geblokkeerd in hun agenda. maar iedereen is welkom 

op de dag van de natuur! Jeugdbewegingen, verenigingen, 
buren, … . Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met het natuurgebied in je buurt en met de mensen die actief 
zijn in de natuurpunt-afdeling in jouw gemeente. misschien een 
leuk idee om met je vereniging of straat aan mee te doen?

de dag van de natuur in Herent

In Herent steken ze op zondag 22 november de schoppen in 
de grond in het Kastanjebos in Winksele. Dit mooie valleige-
bied bestaat uit vochtige bossen omringd door graslanden. 
De graslanden zijn meestal omzoomd met bomenrijen en 
houtkanten, waardoor het landschap een schitterend half-
open karakter heeft. natuurpunt wil dit kleinschalige land-
schap verder uitbouwen. Daarom zal tijdens de Dag van de 
natuur een lange houtkant aangeplant worden rond een 
weiland langs de Lipselaan. De houtkant zal uit streekeigen 
struiken en bomen bestaan zoals Sleedoorn, Zoete kers, 
Zomereik, Hondsroos, Lijsterbes, …. Regionaal Landschap 
Dijleland vzw zorgt voor het plantgoed in het kader van het 
project ‘Het groene Bekken van de Weesbeek’ en benut hier-
voor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. 

vele handen maken het werk licht, dus …
Wie zondag 22 november tussen 10u en 16u wil komen 
helpen, is van harte welkom!
Waar: Lipselaan in Winksele, ter hoogte van het domein 
van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Meer info: www.natuurpunt-herent.be

Info over activiteiten in andere gemeenten kan je vinden 
op www.natuurpunt.be/dagvandenatuur
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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, openstreetmap, natuurpunt Herent,  werkgroep kw-stelling    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 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 over-
zichtelijke kaartjes en informatie over holle wegen. 
31 blz.

2,30 euro

Langs holle wegen in Huldenberg
De derde brochure in deze reeks brengt ons naar 
Huldenberg en deelgemeente Loonbeek. Je kan 
kiezen voor een wandeling van 7 of 11 km.  Ook de 
informatie over holle wegen ontbreekt niet in deze 
brochure. 33 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

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.

groen Leesvoer

NIEuW! 

Handige BrocHures
Over hoogstamfruit, hagen en houtkanten

Deze twee nieuwe brochures zijn 
een handige leidraad voor wie zelf aan 
de slag wil met hoogstamfruitbomen, 
hagen of houtkanten.  

H et zijn vooral praktische gidsen met info over aan-
planting, soortkeuze, snoei en onderhoud.  In de 

brochure over hoogstamboomgaarden staat een uitge-
breide lijst met (oude) fruitrassen die geschikt zijn voor 
onze streek.  In de brochure hagen, heggen en houtkan-
ten vind je een overzicht, met foto, van alle inheemse 
soorten die je kan gebruiken voor je aanplant.  

Surf ook eens naar onze website www.rld.be. 
Je kan je ook gratis abonneren op onze 

dijlel@nd nieuwsbrief. Deze wordt zo’n vijf

 keer per jaar per e-mail verspreid. Stuur een 
mailtje naar info@rld.be met als onderwerp 
‘nieuwe abonnee dijleland nieuwsbrief’.

zin in meer?

Beide brochures zijn gratis af te halen bij Regionaal Landschap Dijleland vzw, 
Naamsesteenweg 573 in Heverlee.  Als je 1,50 euro (voor de verzendingskost) 
overschrijft op ons rekeningnummer 001-3135203-45, met vermelding van de naam 
van de brochure, dan sturen we ze op per post.
Je kan de brochures ook in pdf-formaat bekijken op www.rld.be .

LaaTsTE OPROEP ...

cursus HoogstamBoomgaarden
Schrijf je snel in!
Basiscursus
zaterdag 21 november 2009 

dagcursus: •	 9 - 16u

kostprijs: •	 9 euro

cursuscode, te gebruiken bij •	
inschrijving: RLD-09-HOBO

Locatie:•	  CC De Velpe in Opvelp 
(Bierbeek)

t ijdens één zaterdag geven we je 
een brede basis mee over hoog-

stamboomgaarden.  een halve dag 
krijg je theorie over het belang van 
hoogstamboomgaarden voor natuur 
en landschap, over oude fruitrassen, 
over snoei, onderhoud en aanleg.  Je 
krijgt ook de kans om oude fruitrassen 
te proeven. 
In de praktijkles, ook een halve dag, 
leer je de basiskneepjes voor het 
snoeien van vooral jonge fruitbomen.  

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 
(02/658 24 94).
Deze cursus is een initiatief 
van Regionaal Landschap 
Dijleland vzw i.s.m. de Nationale 
Boomgaardenstichting vzw en 
Inverde vzw.  

 
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 mail-
tje te sturen naar geert.vanhorebeek@leuven.be 
en dan krijg je de nieuwe Landschapskrant telkens 
toegestuurd met de post. Doen!

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  v e r v o e r

K o n i n g s b e r g 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)

K e 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

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, Vildaphoto, rlnh vzw, toerisme Vlaams-brabant/daniël rys          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 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

je woont in Leuven? 


