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dijLeLand
regionaal Landschap dijleland vzw wil 

zorgen voor natuur en landschap in de 

streek. dit doen we samen met de inwo-

ners van de regio en in overleg met over-

heden en verenigingen betrokken bij de 

open ruimte. We zijn actief in de gemeen-

ten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, 

haacht, herent, hoeilaart, huldenberg, 

kampenhout, kortenberg, Leuven, Oud-

heverlee, Overijse en tervuren.

in deze krant:

•	 Fruitfeest!

•	 Bijzzzondere bijen

•	 in en om de ijse

•	 Warme Winteravonden

Zondag 7 oktober 2012, 13u - 18u

FruitFeest!  
Sint-Angela Instituut Tildonk

Op zondag 7 oktober organiseren we voor 
de derde keer het Fruitfeest! Ditmaal zijn we 
te gast op het mooie domein Sint-Angela in 
Tildonk, deelgemeente van Haacht. De hele 
namiddag zetten we de hoogstamboom-
gaarden, hun lekker fruit en het gonzende 
leven in de boomgaard in de kijker. Kom 
proeven, spelen, koken of wandelen. Er is 
voor elk wat wils. Inkom gratis.

Deze Landschapskrant wordt gedrukt met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en verspreid met de steun van de gemeenten 
Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren.
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prOgramma

Voor deze activiteiten moet je 
inschrijven. Bel of mail vóór 4 oktober 
naar 016/40 85 58 of info@rld.be. 
Vermeld titel en aanvangsuur van 
de activiteit waarvoor je inschrijft, 
het aantal personen, je naam en 
contactgegevens (mailadres/tel).  
 Activiteiten voor kinderen 

13u00 en 15u00 (duur: 1,5 uur)  
kookworkshop ‘tildonkse taart’
Ontdek o.l.v. Greet Hamels hoe je de enige 
echte Tildonkse pruimentaart maakt. Een 
hemels zoet streekrecept uit het kookboek 
van de zusters Ursulinen van Sint-Angela! 

13u00, 14u30 en 16u00 (duur: 1 uur)
historische rondleiding door hagOk
De HAachtse Geschied- en Oudheidkundige 
Kring gidst jullie door de indrukwekkende 
gebouwen van het voormalige 
Ursulinenklooster. Je bezoekt de befaamde 
Art Nouveau-feestzaal en de neogotische 
kloosterkerk. Max. 30 personen/groep.

13u30 en 15u30 (duur: 1 uur)
plantsoenboswandeling
Een gids van Natuurpunt Haacht neemt je 
mee naar het Plantsoenbos in Tildonk, een 
oud bos waar Eénbes en Grote keverorchis 
groeit.

13u30 en 15u30 (duur: 1 uur)
zwaluwwandeling
Vlakbij Sint-Angela huist een grote kolonie 
Huiszwaluwen. Natuurpunt Haacht vertelt je 
alles over deze Haachtse koesterbuur en over 
de acties die ondernomen zijn om de soort te 
ondersteunen.

13u30 en 16u00 (duur: 1 uur)
Workshop 'ambachtelijk fruit persen' 
Maak het hele proces mee van appel tot 
sap.  Help een handje bij het wassen, snijden, 
malen, persen en ... opdrinken natuurlijk! 

14u00, 15u00, 16u00 (1 uur)   
kookworkshop voor kinderen 
‘Fruitsatés maken’
De leerkrachten van basisschool Sint-Angela 
zetten de jongsten aan het werk. En daarna… 
samen smullen van lekker fruit! Mmmm…

14u30 en 16u30 (duur: 1 uur)  
kookworkshop ‘appeltaart 
gauwgereed’
Liesbeth Geerinck maakt samen met jullie 
lekkere appelbollen en de onvolprezen 
‘Appeltaart gauwgereed’, één van de ’40 
succesrecepten van Liesbeth en Bie’ (zie foto). 

15u00 en 16u00 (duur: 1 uur)
rondleiding door de kloostertuin 
Het klooster van de Ursulinen ondergaat een 
grondige verbouwing en krijgt tegen 2014 
een nieuwe bestemming. Ook de 4 ha grote 
tuin zal een metamorfose ondergaan. Hoe 
zag de tuin er uit ten tijde van de Ursulinen 
en hun kostschoolgangers? En wat brengt de 
toekomst? Michel Pauwels, die in opdracht 
van KVLV de plannen uittekent, leidt je rond. 

15u30 (duur: 1 uur)  
kookworkshop ‘appel-rozijnen 
crumble’
Deze appel-rozijnen crumble is een ander 
snel, maar overheerlijk recept. Liesbeth 
Geerinck doet het uit de doeken en maakt 
ook lekkere appelbollen.

17u30
Optreden 
Kidzkoor Muzikea Tildonk en fanfare 
Toeterdonk 
prijsuitreiking tekenwedstrijd

Kijk op de volgende pagina voor de 
doorlopende activiteiten en praktische info!

Kent u dit 
heerlijke boekje 
nog? Niet meer 
verkrijgbaar in 

de boekhandel, 
maar wel tijdens 

het Fruitfeest! 
Speciale heruit-

gave (12€).

Proef tijdens het Fruitfeest oude 
fruitrassen uit de streek

Greet Hamels bakt Tildonkse taart in de 
oude bakkerij van het klooster.
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Biodiversiteit

BijzzzOndere Bijen
Zeg niet zomaar ‘bij’ tegen een bij
De honingbij kent iedereen, maar wist je dat er ook zo’n  350 
soorten solitaire bijen voorkomen in Vlaanderen?  Solitaire bijen 
leven niet in kolonies. Ze leven alleen en maken een nestgang 
onder de grond of zoeken gaatjes in hout, muren, ramen, … 
om hun eitjes te leggen. Elke soort heeft zijn eigen methode. 
Bijzzzondere beestjes, die solitaire bijen.

het is ondertussen algemeen gewe-
ten dat het niet goed gaat met 

de bijen. Imkers trekken al enkele jaren 
aan de alarmbel. Ook de aantallen wilde 
bijen nemen sterk af.  Het ziet ernaar 
uit dat de bijen ten onder gaan aan 

pesticiden en het gebrek aan voedsel-
bronnen. Moderne akkers en weilanden, 
nette tuinen en perken met kortgescho-
ren gazons bevatten immers weinig bloe-
men. Verzwakte dieren zijn dan weer 
gevoelig voor ziekten en parasieten zoals 

BOuW een BijenhOteL!

Wat geBeurt 
er in je hOteL?

Vanaf het vroege voorjaar zullen bijtjes 
actief zijn en in de gaatjes hun eitjes leg-
gen. Elk eitje krijgt een apart compartiment-
je, voorzien van wat stuifmeel als voedsel. 
Behangersbijen gebruiken stukjes van bla-
deren om de nestgang mee te bekleden en 
af te sluiten, metselbijen gebruiken leem. uit 
het eitje komt een larve die 
vervolgens verpopt. Pas na 
de winter komen de jonge 
bijtjes uit.

Van gazon naar bloemrijk grasland door 
enkele maaibeurten over te slaan.

Doe mee en win!
OprOep: BijzzzOndere Buurt

Woon jij in een ‘bijvriendelijke’ 
buurt? Neem je tuin eens onder 
de loep. Wat denk je dat er beter 
kan? En hoe zit het bij de buren? 
Profiteer van de laatste herfst-
zon en ga aan de slag voor de 
bij. En weet je wat, betrek er je 
buren bij en maak van je buurt 
een Bijzzzondere buurt.

Heb je riet of bamboe in je tuin? 
Probeer dan zeker ook dit model 
met samengebonden holle sten-
gels. Ook met stengels van fram-

boos, braam, roos, vlier, jasmijn of 
vlinderstruik kan je aan de slag. 

Gebruik een stevig omhulsel om je 
hotel op te hangen. 

Voor dit hotel heb je gelukkig geen architect en bouwvergun-
ning nodig.  Een blok onbehandeld hout van 15 cm dikte, een 

boormachine, twee krammen, een hamer en een stukje ijzerdraad 
volstaan. Een kind kan het (onder begeleiding welteverstaan)!

Win dit 
BOek en een 

mand VOL 
Lekkers!©
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Gehoornde metselbij op 
bijenhotel en op krokus

VerVOLg 
prOgramma FruitFeest

dOOrLOpende actiViteiten  (13u-18u, tenzij anders vermeld)

Haacht trad, net als Boortmeerbeek en Hoeilaart, in 2012 toe tot het Regionaal Landschap 
Dijleland. Met dit Fruitfeest heten we de inwoners en gemeentebesturen van harte welkom!

mobiele fruitpers aan het werk (tot 17u)

proeven van oude fruitrassen uit de streek

Boogschieten 
Waan je even Willem Tell.  En probeer na 
een korte initiatie door gepassioneerde 
schutters van KHM De Herderin met jouw 
pijlen de appels te doorklieven. 

Fruitdeterminatie: Wat groeit er aan 
mijn boom?  Heb je appels of peren in de 
tuin, maar weet je niet van welk ras? Vraag 
het aan onze pomoloog van dienst! Breng 
van elk ras vijf doorsnee vruchten mee, met 
het steeltje eraan. Zoek dus niet alleen de 
grootste of mooiste exemplaren uit en ga ze 
zeker niet wassen of opblinken.

tentoonstelling: het Leven zoals het 
was in ursulinenklooster sint-angela. 
Foto’s uit de oude doos, samengesteld door 
HAGOK ,Tilloenk Leeft! en Basisschool Sint-
Angela.

tentoonstelling oude fruitrassen

Fruitige verhalen voor kinderen 
van 3 tot 99 jaar.  (13u-17u)
Rien Van Meensel, gepassioneerd vertelster, 
vertelt fruitige en gefruite verhalen.

houtdraaiers in actie 

de Varroa-mijt bij honingbijen.
Bijen, ook de wilde, vervullen echter een 
sleutelrol in de natuur: ze bestuiven heel 
wat wilde planten én landbouwgewassen.  
Ze zijn dus ook belangrijk voor onze voed-
selvoorziening.

Iedereen kan echter helpen om het tij te 
keren. wat kan jij doen? Zorg voor een 
insectenvriendelijke beplanting in je tuin, 
gebruik geen pesticiden en zorg voor 
nestgelegenheid voor solitaire bijen. 

Een niet-geïmpreg-
neerd houtblok, twee 
krammen en een stuk 
ijzerdraad. Meer bouw-
materiaal komt er niet 
aan te pas.

Goed gerief is het halve 
werk! Zorg voor hout-
boortjes van verschillen-
de diameters (3-10 mm).

Om veilig te werken 
blokkeer je het houtblok 
op je werktafel met een 
spanvijs. Boor gaatjes 
van verschillende dia-
meters. Ook de kleine 
gaatjes zullen gebruikt 
worden. Maak de gaat-
jes zo diep mogelijk, 
maar doorboor het blok 
niet volledig. Het gaatje 
moet aan de achterzijde 
dicht blijven. Schuur 
eventuele splinters weg.

Klop met een hamer 
twee krammen in het 
houtblok en bevestig 
hier het ijzerdraadje aan. 

Klaar! Hang het hotel op 
een zonnige plaats. Best 
zijn de gaatjes iets naar 
beneden gericht, zodat 
er geen regenwater kan 
inlopen.

1
2

3

4

5

1 Zorg voor bloemen in je tuin! Geef de voorkeur aan inheemse soorten 
en vermijd planten met zogenaamde ‘dubbele’ bloemen. Zij hebben de 
insecten geen nectar of stuifmeel te bieden. 

2 In een bloeiende kruidentuin gonst het van de bedrijvigheid: tijm, 
marjolein, lavendel, munt, … zijn allemaal erg geliefd.

3 Zaai een bloemenweide in of laat een deel van je gazon doorgroeien.  
Maai het slechts tweemaal per jaar en de bloemen komen vanzelf. 

4 Geef inheemse bomen en struiken een plekje in de tuin. Linde, wilg en 
meidoorn zijn prima bijenlokkers. 

5 Een klimplant tegen de muur maakt het plaatje compleet. wist je dat 
klimop pas in het najaar bloeit en dan druk bezocht wordt door insecten?

Zo, met een goeie dosis variatie in je tuin bloeit er wel wat vanaf de vroege 
lente tot de late herfst. De bijtjes zullen je dankbaar zijn.

Meer weten? Kijk op www.natuurpunt.be/wildebijen voor een pak praktische info.

tips VOOr je tuin

Cursus 

‘hOe Beheer ik 
mijn pOeL?’
Heb je  een poel en zit 
je met vragen over het 
onderhoud ervan? Groeit het 
wateroppervlak dicht of weet je geen raad met 
woekerende planten of troebel water? Dan is 
deze eendagscursus de oplossing!

Samen aan het werk om 
overtollige planten uit 
de poel te halen.
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gedichten in de boomgaard

info-, proef en verkoopstanden: 
Nationale Boomgaardenstichting, 
Appelfabriek, Vrienden van de Abdij van ’t 
Park, Wijngilde ’t Wijnneusje, Bieëntelers 
der Dijle, Velt Dijlevallei, Den Boogerd, 
KVLV, Regionaal Landschap Dijleland vzw.  
Info kringlooptuinieren en bijenhotel.

koesterkermis  
stuifmeelrace 
doe-stand: Bijenhotel bouwen, Kaarsen 
maken van bijenwas 
grime (14u-17u)
springkasteel
reuzenspelen, kleurplaten en puzzels

mobiele Fruitpers tekenwedstrijd 

Maak een tekening over het thema hoog-
stamboomgaarden en win een fruitig 
gezelschapsspel. Geef je tekening af vóór 
16u aan de onthaalstand. Schrijf je naam, 
leeftijd, adres en telefoonnummer op de 
achterzijde. Om 17u30 geven we drie prij-
zen weg, één voor elke leeftijdsgroep (tot 
4 jaar, 5-8 jaar en 9-12 jaar).

het Fruitfeest praktisch

Waar: Sint-Angela Instituut, 

Kruineikestraat 5 in Tildonk

Fietsenstalling op het schooldomein 

(ingang via Kouterstraat)

Parking in Kouterstraat en 

Kruineikestraat

De Lijn: 284 Leuven-Mechelen,  

halte Sint-Angela

Wil je tijdens het Fruitfeest zelf 
hoogstamfruit uit je tuin laten persen? 
Dat kan, maar daarvoor moet je wel vooraf 
inschrijven bij de Mobiele Fruitpers: bel naar 
050/78 11 94 (ma-za, 9u-12u en 14u-17u). 
Het moet gaan om minstens 75 kg en 
maximum 250 kg appelen en peren. 
Kostprijs: 5,50 € per vaatje van 5 liter; 
6 euro indien gemengd met zacht fruit 
(bessen, kersen, …).  

Regionaal Landschap Dijleland 
vzw organiseert dit Fruitfeest i.s.m.: 
Sint-Angela Instituut en basisschool, 
gemeente Haacht, HAGOK, Tilloenk 
Leeft!, Natuurpunt Haacht, de com-
postmeesters van Haacht en Herent, 
KVLV, Ontwerpbureau Pauwels. Het 
Fruitfeest krijgt financiële steun van 
de provincie Vlaams-Brabant en sluit 
aan bij de biodiversiteitscampagne 
‘Je hebt meer buren dan je denkt’.

Met de appeloogst naar de mobiele fruitpers.

Zicht op het Sint-Angela klooster 
vanuit de tuin - postkaart uit 1976.

ideetjes te over:
•	 Organiseer in je straat een bijenfeest.
•	 Bouw bijenhotels samen met je buren. 

Verzamel materiaal uit verschillende tui-
nen. Samen vinden jullie alles wat jullie 
nodig hebben.

•	 Plant streekeigen bomen en struiken.
•	 Zaai een bloemenweide of leg een krui-

dentuin aan.
•	 Vraag aan de gemeente of je het buurt-

pleintje bijvriendelijk mag inrichten.
•	 Zonder is gezonder: ga voor een pestici-

denvrije buurt!
•	 Maak een geveltuin met klimplanten.

toon ons het resultaat en win!

Bezorg ons minimum 3 foto’s van jullie acties 
en engagementen en leg kort uit wat jullie 
gedaan hebben. De leukste actie belonen we 
met het boek ‘Dieren in nesten in je tuin’ en 
een verrassingspakket vol lekkers uit de natuur!

Stuur je foto’s en uitleg (maximum 1 A4) vóór 1 
december per e-mail naar 
an.devroey@rld.be. Vermeld je volledige naam, 
adres en telefoonnummer. 

In de voormiddag legt lesgever Rollin 
Verlinde van Inverde je helder uit 
wat belangrijk is voor een gezonde, 
natuurlijke waterpartij. Aan de hand 
van foto’s die de deelnemers mee-
brengen van hun eigen poel, bespre-
ken jullie verschillende situaties en 
problemen.  na de middag duiken 
jullie gezamenlijk in een poel om de 
theorie meteen om te zetten in prak-
tijk.  na deze dag ben je zelf klaar om 
er in te vliegen.

Wanneer: Zaterdag 20 oktober, van 9u30 tot 16u30
Waar: Bierbeek 
•	 voormiddag: cc De Borre, 
•	 namiddag: Blauwschuurbroek te Opvelp
deelnameprijs: 7 euro
inschrijven:  mail naar info@rld.be 
of bel 016/40 85 58. na inschrijving ontvang je de 
nodige praktische info over de cursus.

Deze cursus wordt georganiseerd door  Regionaal 
Landschap Dijleland vzw i.s.m. 
Natuurpunt Velpe-Mene, gemeente Bierbeek en 
Inverde.

Illustratie van:



Langs holle wegen in huldenberg
Deze brochure beschrijft twee wandellussen 
(6,3 tot 11km naar wens) door de indrukwek-
kende holle wegen en langs de mooiste land-
schappen van Huldenberg en Loonbeek. Met 
duidelijke kaarten en achtergrondinfo. 31 blz  

2,70 euro

Bestellen kan door het juiste bedrag over te 
schrijven op ons  rekeningnummer BE44 0013 
1352 0345. Vermeld de titel van de brochure in de mededeling. 

Brochure in de kijker

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!

Kijk op www.rld.be. voor meer wandel- en fietsbrochures, 
praktische gidsen voor de aanleg van streekeigen groen, 
topografische kaarten en nog veel meer. Sommige publi-
caties kan je gratis downloaden. uiteraard lees je er ook 
alles over onze projecten en vind je er info over natuurge-
richte 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, Buiten-Beeld
Vormgeving: Roel Thoné - sakado.be
Druk: Druk in de weer
Oplage: 77.000
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 dertien 
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 (Onroerend Erfgoed, 
Agentschap voor natuur en Bos), de provincie Vlaams-Brabant en de  
aangesloten gemeenten.

Leuke lezingen 

Warme WinteraVOnden
Van oktober tot en met maart 
in Heverlee

Ook  deze herfst en winter zorgen we voor een reeks ‘Warme Winteravonden’ die de kou en het 
donker verdrijven. Elke derde woensdagavond van de maanden oktober tot en met maart kan je 
komen luisteren naar een boeiende spreker in het Deelgemeentehuis in Heverlee. 

19 december:  
de winterhemel 
Johannes Bonse en Hans 
Coeckelbergs, WEGA
Het sterrenbeeld Orion en de planeet 
Jupiter staan in deze tijd prominent 
aan de hemel. Maar wat zien wij daar 
eigenlijk en hoe kunnen wij dat beter 
zien? wat valt er verder nog te ont-
dekken aan de winterhemel? Daar 
geven wij vanavond antwoorden op 
en, bij helder weer, laten we het zien 
met telescopen.

16 januari: 
hoe de mens 
het landschap vorm gaf  
Prof. Gert Verstraeten, KULeuven
Landschappen zijn het resultaat van 
natuurlijke geomorfologische proces-
sen die al miljoenen jaren aan de 
gang zijn. Via talrijke voorbeelden 
uit het Dijleland en daarbuiten toont 
prof. Gert Verstaeten hoe de mens 
de laatste 1000 jaren dat landschap 
grondig wijzigde. En wat betekent 
dit voor het beheer en herstel van 
“natuurlijke” landschappen?

20 februari: giftige planten 
voor mens en dier  
Prof. Emeritus Marcel De Cleene, UGent
Geen droge opsomming van giftige 
planten, maar verhalen over het gebruik 
van planten in volksgeneeskunde, 
mythologie, rituelen en oude gebrui-
ken. Zo werd de giftige laurierkers vroe-
ger gebruikt om pap het aroma van 
amandelen te geven. De zaaddozen van 
slaapbol gebruikte men als slaapmid-
del voor kinderen.  En Taxus was bij de 
Grieken, Romeinen en Kelten een ver-
eerde dodenplant… .

20 maart: zwaluwen en 
gierzwaluwen   
Koen Leysen, Natuurpunt en Louis-
Philippe Arnhem, WINGS

Op de drempel van de lente duurt het niet 
lang meer of de zwaluwen komen ons 
verblijden met hun vrolijke gekwetter en 
fantastische vliegkunsten. In mei komen 
daar ook nog eens de Gierzwaluwen bij.  
Hun fascinerend gedrag komt vanavond 
aan bod, maar ook de problemen waar 
deze dieren moeten mee afrekenen en 
mogelijke beschermingsmaatregelen.

Dinsdag 13 en zondag 18 november 2012

in en Om de ijse
Infoavond en wandeling te Hoeilaart

De Huiszwaluw heeft modder 
nodig om zijn nest te bouwen.
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17 oktober: 
eetbare wilde planten 
An Schellekens, herboriste
niets is zo leuk als de natuur intrekken, op 
zoek naar eetbaar groen. In de lente vind 
je een rijk aanbod van jonge brandnetels, 
paardenbloemblaadjes, daslook,.... In de 
zomer kan je elk slaatje opvrolijken met 
eetbare bloemen. Het najaar biedt een 
overvloed aan noten, zaden, bessen. Maar 
het is ook hét moment om plantenwortels 
te verzamelen.  An geeft met plezier een 
aantal smakelijke receptjes mee.

21 november:  transitie naar 
klimaatneutraliteit 
Prof. Ir. Peter Tom Jones, KULeuven

Maakt u zich zorgen over de toestand van 
de aarde, de klimaatverandering, de kloof 
tussen arm en rijk? Peter Tom Jones laat 
ons zien dat we als mensheid hopeloos 
vastlopen, maar ook hoe we het roer kun-
nen omgooien. niet de problemen staan 
centraal maar de oplossingen. Jones illus-
treert het transitieconcept aan de hand 
van diverse transitieprocessen zoals Leuven 
Klimaat neutraal 2030. En hoe belangrijk is 
natuur (in de stad) daarbij?

Een organisatie van de Vrienden van Heverleebos en 
Meerdaalwoud vzw, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en 
Regionaal Landschap Dijleland vzw, met de steun van de provin-
cie Vlaams-Brabant en de stad Leuven.

Wanneer: telkens om 20 uur
Waar: Deelgemeentehuis, Waversebaan 66, Heverlee
Gratis deelname Inschrijven is niet nodig
Meer info: iris.buedts@c-v-n.be of 03/226 02 91

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud in Hoeilaart en mondt uit in de 
Dijle in Neerijse. Langs haar loop door de Druivenstreek kom je heel 
wat natuurparels tegen. Maar ook in de waterloop zelf gaat een 
enorme biodiversiteit schuil. Dat willen we jou ook laten ontdekken.

infoavond over de ijse 
 13 november 2012 - 20u

Tijdens deze avond kom je meer te 
weten over bijzondere planten en dieren 
die in en rond de IJse leven. we vertonen 
ook de nieuwe film die Peter Lombaert 
maakte over de IJse. Achteraf kan je 
napraten bij een drankje.
Waar: Gemeenschapscentrum Felix 
Sohie, Gemeenteplein 39 Hoeilaart

Hoeilaart trad, net als Boortmeerbeek 
en Haacht, in 2012 toe tot het 
Regionaal Landschap Dijleland.  
Met deze activiteiten rond de IJse willen 
we de inwoners en het gemeentebe-
stuur van harte welkom heten.

Wandeling over en langs de ijse
18 november 2012 - 14u

Tijdens deze wandeling bezoeken we het 
brongebied van de IJse in Hoeilaart. Ervaren 
gidsen nemen je mee op sleeptouw en bren-
gen een verhaal over de rijke cultuurhistorie en 
de boeiende biodiversiteit in en rond de IJse.

Voor kinderen vanaf 4 jaar voorzien we een 
aangepaste activiteit. 
na afloop bieden we een gratis drankje aan. 
Voorzie aangepast schoeisel. Kinderwagens 
zijn niet aangeraden.
Start: parking kasteel Groenendaal , 
Duboislaan 1, Hoeilaart
Aankomst: bosmuseum Jan van Ruusbroec 
- Groenendaal, Duboislaan 6, Hoeilaart

IJse
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inschrijven

Deelnemen aan de infoavond of wan-
deling kan gratis, maar we vragen je 
wel om vóór vrijdag 9 november in 
te schrijven via info@rld.be of op het 
nummer 016/40 85 58. Vermeld voor de 
wandeling zeker het aantal deelnemende 
kinderen en hun leeftijd.

Een organisatie van Regionaal 
Landschap Dijleland vzw in samen-
werking met de gemeente Hoeilaart 
(milieuraad en milieudienst), 
Natuurgroepering Zoniënwoud vzw 
en Natuurpunt afdeling VIJL.


