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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.

Op zondag 26 september toveren we Bierbeek om 
tot een paradijs voor fruitliefhebbers en levensgenie-
ters. Kom je smaakpapillen verwennen en geef je ogen de 
kost. Er zijn wandelingen, workshops, tentoonstellingen en 
nog veel meer. Ook voor kinderen is er heel wat te beleven.

Landschapskrant
regionaal LandschapSeptemBer 2010
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dijLeLand
regionaal Landschap dijleland vzw wil 
zorgen voor natuur en landschap in 
de streek. dit doen we samen met de 
inwoners van de regio en in overleg met 
overheden en verenigingen betrokken 
bij de open ruimte. We zijn actief in de 
gemeenten Bertem, Bierbeek, herent, 
huldenberg, kampenhout, kortenberg, 
Leuven, Oud-heverlee, Overijse en 
tervuren.

in deze krant:

• Fruitfeest!
• nieuwe wandelroute
• project in de kijker
• doe mee!

verbeelding. Neem nu 
de callebasse de 
tirlemont. Je hoort er 

een brokje geschiedenis 
in en dat vind ik wel boei-

end. Natuurlijk hebben we 
de boomgaard ook aangelegd 

omwille van zijn natuurwaarde. hij 
past hier echt in het landschap en 
trekt heel wat dierenleven aan.” 

Je geeft- als doorwinterde taartenbak-
ster - tijdens het Fruitfeest de kookwork-
shop ‘Appeltaart gauwgereed’. Ben je 
altijd al dol geweest op taarten bakken?  
“Dat heb ik met de paplepel meege-
kregen! Bij ons thuis hadden we bijna 

het hele jaar door eigen 
fruit en daar maak-
ten we allerlei lekkers 
mee. confituren, taar-
ten, … zelfs kweepe-
renbrood. wij kochten 
nooit gebak bij de bak-
ker, hoor. Als ik ergens 
zin in had, dan ging ik 
experimenteren in de 
keuken.”

Je hebt ooit een kook-
boekje geschreven vol met zoete 
gerechten en lekkernijen? “Samen met 
mijn jeugdvriendin Bie heb ik zo’n 
25 jaar geleden ’40 succesrecepten 
van Liesbeth en Bie’ uitgebracht. 
we bakten allebei graag en omdat 
iedereen ons om de haverklap om 
recepten vroeg, besloten we onze 

’40 succesrecepten van Liesbeth en Bie’ is niet 
meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar 

wel tijdens het Fruitfeest.
Gastvrouw  Liesbeth Geerinck

al enkele jaren zetten we ons in 
voor het eerherstel van de hoog-

stamboomgaard in de streek. In stilte 
konden we al heel wat realiseren: er 
werden nieuwe boomgaarden aan-
geplant en oude hersteld. 
Na zes plantseizoenen staat 
de teller op iets meer dan 
tweeduizend aangeplante 
bomen. tijd voor een feestje! 

Daarvoor zijn we te gast in 
Hof ter Eiken. Gastvrouw 
Liesbeth Geerinck vertelt 
ons, bij een stukje appel-
taart, over haar passie voor 
hoogstamfruit: “wij wonen 
op deze hoeve van in 1973. 
toen we enkele jaren geleden kennis 
maakten met jullie hoogstamboom-
gaardenproject waren we meteen 
enthousiast. en we hadden plek 
genoeg, dus kwam er in 2008 een 
boomgaard bij met wel 42 verschil-
lende oude fruitrassen. De namen van 
die oude rassen spreken echt tot de 

favoriete nagerechten te bundelen in 
een soort van keukenschrift en dit uit 
te geven. Dat was een succes, want 
het raakte altijd snel uitverkocht. De 
‘Appeltaart gauwgereed’ die we tij-
dens het Fruitfeest gaan maken, is 
één van de beproefde recepten van 
toen. ze is héérlijk, simpel te maken 
en lukt altijd!” 

Liesbeth geeft de kookworkshop om 
13u, 14u en 15u in haar ruime keu-
ken. Vooraf inschrijven is nodig. Kijk 
verder in deze krant voor alle info.

Zondag 26 september, 10u tot 18u

FruitFeest!
Hof ter Eiken in Bierbeek  

Jawel, hoog-
stamboom-
gaarden zijn 
weer in. Wie wil 
er niet snoepen 
van gezond 
fruit uit eigen 
tuin?

inkOm gratis! 
kijk snel binnenin 

voor het hele 
programma



prOgramma

Voor deze activiteiten moet je inschrijven. Bel of mail vóór 
23 september naar 016/40 85 58 of info@rld.be.  Vermeld titel en 
aanvangsuur van de activiteit waarvoor je inschrijft, het aantal perso-
nen, je naam en contactgegevens (mailadres/tel).  

Activiteiten voor kinderen
 
 08u30 tai ji in de boomgaard (tot 10u00) 

Kom helemaal tot rust via de zachte bewegingen van deze oude Chinese 
gevechtskunst.  

 10u00 rotteboswandeling (tot 11u00) 
Verken de mooie omgeving van Hof ter Eiken.  Een gids van Natuurpunt 
geeft je uitleg over de natte bossen, holle wegen en hoogstamboomgaar-
den tijdens een wandeling van 2,5 km.  

  tai ji in de boomgaard (tot 11u30) 
 11u00 rondleiding op hof ter eiken (tot 11u30) 

Hoe ging het er op de hoeve aan toe in de jaren '50 van vorige eeuw?  Een 
boerenzoon van de laatste landbouwuitbater vertelt het je aan de hand 
van foto's uit de oude doos en enkele leuke anekdotes.  Hij neemt je ook 
mee naar de tuin van het nabijgelegen ‘kasteeltje’. 

  Workshop 'ambachtelijk fruit persen' (tot 11u45)
Maak het hele proces mee van appel tot sap.  En help een handje bij het 
wassen, snijden, malen, persen en ... opdrinken natuurlijk! 

 13u00 kookworkshop 'appeltaart gauwgereed' (tot 14u00) 
Test één van de "40 succesrecepten van Liesbeth en Bie" 
(zie voorpagina).  Gastvrouw Liesbeth laat je bakken en smullen in haar 
eigen keuken.  

 13u30 spel 'Fruitdiefjes' (tot 14u30)  
Kruip in de huid van een Eikelmuis, een schattig knaagdiertje dat in hoog-
stamboomgaarden leeft.  Voor 8-12 jarigen, o.l.v. JNM.  (zie kader)  

  Workshop ‘ambachtelijk fruit persen' (tot 14u15)
 14u00 rotteboswandeling (tot 15u00) 
  kookworkshop 'appeltaart gauwgereed' (tot 15u00) 
  kookworkshop 'snelle bereidingen met appels en peren' 
  (tot 15u00)   Je leert zowel hartige als zoete hapjes bereiden o.l.v. KVLV.
 15u00 kookworkshop 'appeltaart gauwgereed' (tot 16u00) 
  kookworkshop 'snelle bereidingen met appels en peren' 
  (tot 16u00)  
 15u30 spel 'Fruitdiefjes' (tot 16u30)  
  rotteboswandeling (tot 16u30) 
  rondleiding op hof ter eiken (tot 16u00) 
 16u00 Workshop 'ambachtelijk fruit persen' (tot 16u45)
  kookworkshop 'snelle bereidingen met appels en peren' 
   (tot 17u00) 
 17u00 Optreden jekkolo (tot 17u30)

Dit jeugdkoor verrast je met vrolijke liedjes over fruit.  
 17u30 afsluitmoment en prijsuitreiking kleurwedstrijd en zoektocht
 18u00  einde

Zondag 26 september

FruitFeest!  
Wat is er te doen?

je eigen sap, vers van de pers

Weet je niet waar naartoe met 
al die appelen en peren uit je 
tuin?  Laat ze op het Fruitfeest 
tot sap persen door de mobiele 
fruitpers!   

hiervoor dien je vooraf in te 
schrijven door te bellen naar 
050/78 11 94, tussen 8 en 19u.  
vermeld hoeveel kilo appelen en 
peren je denkt mee te brengen 
(minimum 75 kg, 1 kilo geeft tot 
0,7 liter sap).  mengen met zacht 
fruit zoals rabarber, pruimen, 
kersen, aardbeien en bessen kan.  
Diepgevroren fruit moet je vol-
ledig laten ontdooien. per vaatje 
van 5 liter betaal je 5,50 euro,  
spoelen, raspen, persen, pasteu-
riseren en vaatje inbegrepen. 
  
Bij de inschrijvingen wordt voor-
rang gegeven aan inwoners 
van het regionaal Landschap 
Dijleland.  vanaf 15 september 
staan de inschrijvingen open 
voor iedereen.  Geïnteresseerden 

van buiten het regionaal 
Landschap Dijleland kunnen zich 
voordien wel inschrijven op een 
wachtlijst.  

De mobiele fruitpers staat van 9 
tot 17u op de parking aan het PAX 
gebouw van het UPC Sint-Kamillus, 
Krijkelberg 1  in Bierbeek.

Afdeling Velpe-Mene

Het Fruitfeest kadert in het 
Europese SOLABIO-project 
en krijgt financiële steun van

Regionaal Landschap 
Dijleland vzw 
organiseert dit 
Fruitfeest i.s.m. 

FruitdieFjes 

een spel voor enthousiaste jongens en meisjes 

van 8 tot 12 jaar  

kruip in de huid van een 

schattige eikelmuis en ontdek 

wat dit zeldzame diertje alle-

maal moet doen om haar jon-

gen groot te brengen. Samen met je 

teamgenoten moet je voedsel verzamelen, een 

partner zoeken, een nest maken en gevaren 

trotseren. wie met de meeste, goed gevoede 

jonkies de eindmeet bereikt, wint het spel!

We spelen om 13u30 en 15u30, o.l.v. de Jeugdbond voor Natuur en Milieu 

(JNM). Duur: 1 uur. Vergeet niet om je vooraf in te schrijven!

KlEurWEdstriJd
 Download een kleurplaat van 

www.rld.be, geef je ingekleurde 
tekening vóór 16 u af aan de ont-
haalstand en maak kans op een 
leuke prijs! Prijsuitreiking rond 
17u30.
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Vroeger was de Eikelmuis een algemene verschijning in boom-
gaarden, maar nu is ze erg zeldzaam geworden. Daarom is 
het één van de koesterburen van de gemeente Bierbeek in 
de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren 
dan je denkt’. Wil je alle koesterburen van deze of een andere 
gemeente leren kennen, surf dan naar www.rld.be.

vervolg van pagina 1

Met de appeloogst naar de mobiele fruitpers
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Uittip!
in het spOOr 
van zWarte jean
Nieuwe wandelroute

Zondag 26 september

FruitFeest!  
Wat is er te doen?

dOOrLOpende activiteiten 
10u-18u, tenzij anders vermeld

 
mobiele Fruitpers 9u-17u
Zie kader. Ook als je zelf geen fruit mee-
brengt is deze ingenieuze machine van 
de 'Houtlandse tuinsappen' een bezoekje 
waard!

proeverij van oude fruitrassen 
uit de streek

Fruitdeterminatie:
‘Wat groeit er aan mijn boom’ 
Heb je appels of peren in de tuin, maar 
weet je niet van welk ras? Een pomoloog 
probeert er de juiste naam op te plakken. 
Breng per ras vijf representatieve vruchten 
mee met het steeltje er aan.  Zoek dus niet 
alleen de grootste en mooiste vruchten uit 
en ga ze zeker niet wassen of opblinken.

tentoonstellingen 
Van oude fruitrassen / Ambachtelijke 
fruitverwerkingsmachines / Biodiversiteit 
/ Bijen en bestuiving / Tekeningen kleur-
wedstrijd

houtdraaiers in actie
Zie met eigen ogen hoe een stuk fruithout 
verandert in een fruitschaal, een uiltje, .... Je 
kan hier originele werkstukken kopen.  

Winkel van 't reva van upc sint-
kamillus 13u-17u
Verkoop van nestkasten voor solitaire bijen 
en mooie hebbedingetjes in het teken 
van fruit.  Allemaal handgemaakt door 
de psychiatrische patiënten van UPC Sint-
Kamillus.  Aan deze stand kan je ook sap 
van de mobiele fruitpers kopen.  

kinderanimatie 
De kamers van het Klokhuis: in elk hokje 
speel je een ander fruitspelletje / 
Fruitige verhalen: 13u-17u, één keer alle 
verhalen beluisteren duurt een half uur / 
Grime 13u-17u / Springkasteel

zoektocht
Geef je antwoordformulier voor 16u af aan 
de onthaalstand en val in de prijzen! Alle 
antwoorden zijn te vinden op het Fruitfeest.

infostands 
Regionaal Landschap Dijleland vzw / 
Natuurpunt Velpe-Mene kern Bierbeek / 
Nationale Boomgaardenstichting / JNM 
/ Appelfabriek / Bieëntelers der Dijle / 
Fruitbedrijf Vandervelpen / KVLV afde-
lingen Bierbeek en Lovenjoel / Pasar / 
Proefcentrum Fruitteelt / Toerisme Dijleland 
/ Transitie Bierbeek / Uilenwerkgroep 
Vlaams-Brabant / VELT / Vlaamse Gilde van 
Houtdraaiers / Vrienden van Heverleebos en 
Meerdaalwoud

Bar
Drank, taart en broodjes, allemaal met een 
fruitige toets!
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herstel historische tuinen

Ons landschapsteam ging ook aan de slag om de waardevolle, maar 
door de jaren heen verwaarloosde pastorietuinen van Bertem en 
Korbeek-lo in hun oude glorie te herstellen.

in de vossenstraat in Bertem restau-
reert de gemeente de oude pastorie. 

Dat project zit in zijn laatste fase. Niet 
alleen het gebouw was echter een res-
tauratie waard, maar ook de tuin. en dus 
engageerden we ons om samen met de 
gemeente de site op te waarderen. 

De voorbije jaren gebeurde er al heel 
wat.  we gaven de monumentale 
bomen opnieuw ruimte door minder 

waardevolle exemplaren te kappen. 
we plantten een hoogstamboomgaard 
aan, ruimden de ringgracht en vervin-
gen het oude wandelbrugje door een 
nieuw. De gemeente legde een mooie 
kringlooptuin aan. Als laatste ingreep 
plaatsten we in juli een nieuwe (berijd-
bare) houten brug over de ringgracht.

Begin dit jaar namen we de tuin in de 
pastoriestraat in korbeek-Lo onder han-

den. we snoeiden er onder andere de 
monumentale bomen en plantten een 
hoogstamboomgaard en streekeigen 
haag aan. het snoeihout verwerkten we 
in ecologische takkenrillen.

regionaal Landschap Dijleland vzw wil 
de herinnering aan de tram levend hou-

den en stippelde een mooie wandelroute uit 
langs de oude spoorbedding tussen vossem 
en Sint-Joris-weert. onderweg ontdek je res-
tanten van de voormalige tramlijn en een 
stukje geschiedenis van onze streek. 
De route is 13 km lang en staat beschreven in 
een 40 pagina's tellende brochure met heel 
wat info en oude foto’s van de tram. 

voor maar 1,70 euro is de brochure van jou, als je 
ze afhaalt in ons kantoor. Je kan ze ook bestellen 
door 2,30 euro (inclusief verzendingskost) over 
te schrijven op rekeningnummer 001-3135203-45 
van rLD vzw met vermelding ‘zwarte Jean’. Dan 
sturen we je de brochure op met de post.

Meer wandelbrochures vind je op www.rld.be.

Project in de kijker

Landschapsteam aan het Werk

door hun ligging en constructie 
waren deze kelders goed geïso-

leerd, zodat men tot de volgende 
winter over ijs kon beschikken. het ijs 
gebruikten de heren vooral om dran-
ken en ruimten te koelen en als reme-
die tegen kwalen.

op het kasteeldomein van huldenberg 
ligt nog zo’n ijskelder. hij dateert ver-
moedelijk van 1831. Door de tand des 
tijds was de toegang tot de kelder 
ingestort en dus drong een restauratie 
zich op. hiermee gingen we in 2009 

van start. we metsten de ingang weer 
op en bedekten hem deels met aarde 
zoals vroeger het geval was. 

we maakten van de gelegenheid 
gebruik om de kelder een nieuwe 
bestemming te geven als overwinter-
plaats voor vleermuizen. Daarom voor-
zagen we invliegopeningen in de nieu-
we toegangsdeuren en in de kelder 
hingen we holle bakstenen op waarin 
de vleermuizen kunnen wegkruipen 
voor hun winterslaap.

Zwarte Jean - of Zwette Jean in het dialect - 
is de naam van de stoomtram die van 
1905 tot 1957 door het dijleland reed. 
dagelijks vervoerde hij passagiers en 
goederen tussen Vossem en tienen.  Het tramstation in Vossem

  Wandelen in het Regionaal landschap dijleland 
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Dorpskern

Vijver

Waterloop

Bosgebied

Gemeentegrens

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 (Onroerend Erfgoed en Agentschap voor Natuur 

en Bos), de provincie Vlaams-Brabant en de tien le-

den-gemeenten. 

InformatIe

Regionaal Landschap Dijleland vzw
Naamsesteenweg 573

3001 Heverlee
tel/fax: 016/40 85 58

info@rld.be
www.rld.be

• Langs trage wegen in Oud-Heverlee en Bierbeek, 2004 

• Langs holle wegen in Overijse, 2007

• Langs holle wegen in Tervuren en Bertem, 2007

• Langs holle wegen in Huldenberg, 2008

• Langs holle wegen in Kortenberg en Bertem, 2009

• Bunkers Binnenste Buiten – per fiets langs de KW-linie in 

Haacht, Herent en Kampenhout, 2009

Andere wandel- en fietsbrochures van 

Regionaal Landschap Dijleland vz w

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier, zonder schadelijke  

solventen en met inkten op plantaardige basis.

Eerste druk, juni 2010

Deze brochure werd gerealiseerd door Regionaal 

Landschap Dijleland vzw, met financiële steun van

Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-

Brabant. Medegefinancierd door het ELFPO 

programma voor Plattelandsontwikkeling.

Europees landbouwfonds voor Plattelands-

ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

13 km

L a n g s  d e  o u d e  t r a m b e d d I n g  va n 

v o s s e m  n a a r  s I n t - J o r I s - W e e r t

In het spoor van
    ZWARTE JEAN

Heemkundige
k r ing van  
Huldenberg

Gemeente 
Huldenberg

herstel ijskelder

Herstelde toegang ijskelder Huldenberg

tegenwoordig zijn een koelkast en diepvriezer onmisbaar in huis.  Er 
was echter een tijd dat kasteelheren speciale kelders lieten bouwen 
om ijs, dat men ’s winters uit de vijver hakte, in te bewaren.  

Aanleg werkbrug pastorietuin Bertem 

Alle werken voerden we uit met financiële steun van de Vlaamse overheid (Ruimte en Erfgoed). 
Voor de ijskelder kregen we ook steun van de gemeente Huldenberg, de provincie Vlaams-Brabant (cultuur en leefmilieu) en het Europees 
programma Interreg IV A voor de grensregio Vlaanderen-Nederland. Deze actie kadert binnen het project SOLABIO- ‘Soorten en land-
schappen als dragers voor biodiversiteit’.
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praktische info Fruitfeest

Waar:  Hof ter Eiken, 
Korbeek-losestraat 120 in Bierbeek
Fietsparking op 100 m: 
 langs de Dreefstraat
Bushalte op 100 m: 
 lijn 7 Bertem - Bierbeek, 
 halte ‘Dreefstraat’
Parking auto’s op 700 m: 
 UPC Sint-Kamillus, Krijkelberg 1

Met de appeloogst naar de mobiele fruitpers



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

Bestellen kan door het juiste bedrag over te 
schrijven op rekeningnummer 001-3135203-
45 van Regionaal Landschap Dijleland vzw. 
Vermeld de titel van de brochure in de mede-
deling.

Brochure in de kijker

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

Doe mee! 
Warme WinteravOnden
Van oktober tot maart

hOe OnderhOud ik mijn pOeL?
Een praktische cursus voor poeleigenaars 

haagcampagne 2010
Streekeigen groen in je tuin 

kijk ook eens op www.rld.be. Daar vind je meer 
wandel- en fietsbrochures, praktische gidsen voor 
de aanleg van streekeigen groen, topografische 
kaarten en nog veel meer. Sommige publicaties 
zijn gratis downloadbaar. uiteraard kan je er ook 
alles lezen over onze projecten en vind je er info 
over natuurgerichte thema’s.

cOLOFOn

vragen, suggesties of opmerkingen? 
contacteer ons:
regionaal Landschap Dijleland vzw (rLD vzw)
Naamsesteenweg 573, 3001 heverlee
tel/fax: 016 40 85 58
info@rld.be - www.rld.be

De Landschapskrant Dijleland verschijnt 
tweemaal per jaar.

verantwoordelijke uitgever: Jan verroken, 
coördinator rLD vzw
redactie: rLD vzw 
Foto’s: rLD vzw, Shutterstock, rNzh, hkh
vormgeving: roel thoné, roel.thone@klaroen.be
Druk: Druk in de weer
oplage: 61.000
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met inkten 
op plantaardige basis en zonder schadelijke 
solventen.

regionaal Landschap Dijleland vzw is een 
samenwerkingsverband tussen de vlaamse 
overheid, de provincie vlaams-Brabant, de tien 
aangesloten gemeenten en verenigingen actief op 
het vlak van natuur en landschap, landbouw, jacht, 
recreatie en toerisme. we krijgen financiële steun 
van de vlaamse overheid (ruimte en erfgoed, 
Agentschap voor Natuur en Bos), de provincie 
vlaams-Brabant en de aangesloten gemeenten.

Wij helpen je graag om de lange winteravonden op een leuke, leerrijke manier door te komen. 
iedereen is elke derde woensdag van de maanden oktober tot en maart van harte welkom in 
het deelgemeentehuis in Heverlee voor een boeiende avond. ’t is gratis, dus waarom twijfelen?

• 20 oktober: roofvogels Jan De Smet
roofvogels spreken tot de verbeelding. maar wat weten we over hun 
gedrag of biotoop? en hoe is onze relatie met hen?

• 17 november: miradal, erfgoed in heverleebos en meerdaalwoud  Marc De Bie
miradal is de oudste benaming van dit grote boscomplex. een van de auteurs 
van het gelijknamige boek neemt je mee op een tocht door heden en verleden 
van het woud. 

• 15 december: Bijen Michel Asperges
Zeg niet zomaar 'bij' tegen een bij! want er zoemen veel meer soorten door 
je tuin dan je zou denken. Al gehoord van de metselbij of Slobkousbij? Deze 
solitaire bijen leven helemaal anders dan de honingbij.

• 19 januari: diersporen  Georges Buelens
ze zijn er wel, maar we krijgen ze niet altijd in levende lijve te zien, onze in 
‘t wild levende dieren. maar ze laten wel sporen achter. en die kan je van-
avond leren kennen, zodat je nadien zelf op speurtocht kan.

• 16 februari: de vos  Koen Van Den Berghe
Deze sluwe rakker heeft geen al te beste reputatie. maar is dat wel terecht? 
zijn er teveel vossen? of moeten we gewoon beter leren samenleven?

• 16 maart: medicinale planten   Peter Moelaert
ontdek op deze boeiende avond de geneeskrachtige eigenschappen van 
een heleboel plantensoorten.

hoe onderhoud ik mijn poel?' is 
een vraag die veel eigenaars 

van een poel zich stellen. In deze 
dagcursus bekijken we hoe en waar-
om je dat beheer best aanpakt. 
In de voormiddag bespreken we de 
mogelijke ingrepen aan de hand van 
foto’s van poelen van de deelne-
mers. Na de middag gaan we samen 
aan de slag om een poel te ruimen. 

datum: zaterdag 23 oktober 2010
uur: 9u15 tot 16u30
Plaats: Overijse
deelnameprijs: € 7,00 
lesgever: Rollin Verlinde, 
Inverde vzw

inschrijven kan via mail of per 
telefoon: info@rld.be 
of 016 40 85 58. 
Na inschrijving ontvang je de 
nodige praktische info over de 
cursus.

tot eind september kan je weer 
voordelige pakketten met streek-

eigen haagplanten en struiken 
bestellen.  zo breng je de natuur in je 
tuin en draag je een steentje bij aan 
de biodiversiteit! 

uur: 20u 
(tot 22u30 ten laatste)
Plaats: Deelgemeentehuis, 
Waversebaan 66, Heverlee

Inschrijven vanaf 7 september bij:  
CVN Vlaams-Brabant, 
016 35 30 96, 
christy.vanfraechem@c-v-n.be

gratis deeLname !

Een organisatie van Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, Centrum 
Voor Natuur- en milieueducatie 
vzw, de Vrienden van Heverleebos 
en Meerdaalwoud vzw en met 
steun van de provincie Vlaams-
Brabant.

Nieuw dit jaar is het Smulbosje met 
Sleedoorn, hazelnoot en vlier.  kijk 
op www.haagcampagne.be of 
jouw gemeente deelneemt aan de 
campagne.  Je  vind er ook alle 

praktische info en meer uitleg over 
de pakketten. Je kan jouw planten 
makkelijk online bestellen of via een 
bestelformulier dat je afhaalt in het 
gemeentehuis.
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De gemeente Kampenhout organiseert een 
eigen Haagplantactie: www.kampenhout.be 


