
Regionaal LandschapSEPTEMBER 2015

D i j l e l a n d

R
EG

IO
N

AAL LAN
D

SC
H

AP

VZ
W

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:

• Samen werken aan landschapsherstel

• Natura 2000,  
topnatuur in het Dijleland

• Warme Winteravonden

Op wandel in

BOERENNATUUR  
Gratis deelname

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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Meer weten? www.rld.be

Boerenzwaluwen die nestelen in de koeienstal, grasbufferstroken die 
het land beschermen tegen erosie, nuttige insecten die plagen bestrij-
den, .... Landbouw en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Tijdens deze twee wandelingen, gekoppeld aan een bedrijfsbezoek, 
zien we welke inspanningen landbouwers leveren voor het landschap 
en de biodiversiteit en hoe ze daar ook zelf voordeel uit halen.

Zaterdag 26 september, 
14.00 uur
Hof Ter Vaeren
Wolfshagen 5, 3040 Huldenberg

De familie Vanacker baat een gemengd 
landbouwbedrijf uit met akkerbouw, vlees-
koeien, melkvee en zuivelverwerking. In 
de driehonderd jaar oude vierkantshoeve 
produceren ze ondermeer hun befaamde 
hoeve-ijs.  Na een bezoek aan het bedrijf 
wandelen we door het prachtige landschap 
op de grens van Overijse en Huldenberg 
(5 km). Je krijgt onderweg uitleg over de 
inspanningen die de familie Vanacker en 
collega-landbouwers doen om de typische 
boerennatuur te behouden, te herstellen of 
te versterken.

Zondag 27 september, 
14.00 uur
Hof De Soete
Drogenbosstraat 3,  
3020 Veltem-Beisem (Herent)

In het hart van de oude witloofstreek telen 
Jan Pasteels en Ingrid Dockx Brussels grond-
witloof, een product met het Europees 
streeklabel. Ze doen dit nog op de traditio-
nele manier: onder de klassieke golfplaten, 
door eigen zaadwinning en met een zo 
klein mogelijke ecologische voetafdruk. Net 
zoals het honderd jaar geleden al gebeurde. 
Tijdens het bedrijfsbezoek en de wande-
ling (4,5 km) zien we hoe zorgen voor meer 
biodiversiteit ook van nut is voor de land-
bouwer zelf.
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LANDSCHAPSKRANT

Een grasbufferstrook beschermt de pas 
geplante houtkant tegen meststoffen 
en sproeimiddelen.

Boerenzwaluwen.

Deze wandelingen kaderen in het draagvlak-
verbredingsproject ‘Agrobiodiversiteit in het 
Dijleland’ van Regionaal Landschap Dijleland, 
Nationale Proeftuin voor Witloof en Proefcentrum 
Herent en worden gesubsidieerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij en de provincie Vlaams-
Brabant. Het draagvlakverbredingsproject is 
een initiatief van VLM, ANB, het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement 
Landbouw en Visserij.

Deelnemen is gratis. Inschrijven voor deze wandelingen kan tot 24 september bij 
Regionaal Landschap Dijleland vzw: 016 40 85 58 of info@rld.be . 
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Bloeiende hagen 
en houtkanten

Geen winterslaap voor de medewerkers 
van Regionaal Landschap Dijleland vzw! 
Elke winter gonst het van de bedrijvig-
heid op kantoor en in het veld, want de 
winter is hét seizoen om bomen en strui-
ken te planten. 

Lekkere hoogstamfruitbomen

Ook het planten van hoogstamfruitbo-
men is winterwerk. Boomgaarden zijn 
echte parels in het landschap. Wit en roze 
bloeiend in de lente, verfrissend groen in 
de zomer. En in de herfst is het oogsttijd 
natuurlijk. Als je een boomgaard hebt 
met een goeie variatie aan fruitsoorten 
en rassen, valt er altijd wel wat te plukken 
van de zomer tot laat in de herfst.

Een nieuw park in Leuven

Tussen Gasthuisberg, het Lemmens-
instituut en de Brusselsesteenweg 
ligt een verborgen stukje natuur: het 
Lemmenspark. Het Lemmensinstituut 
was ooit een klooster en de broeders 
Alexianen legden er destijds een parkbos 
aan. Het park raakte vergeten en in ver-
val. Toch is het nog steeds een pareltje! 
Je vindt er imposante beuken, een dreef 
van oude knothaagbeuken en een hoog-
stamboomgaard. Regionaal Landschap 
Dijleland vzw en het UZ Leuven slaan de 
handen in mekaar om het domein weer 
op te waarderen tot een volwaardig park, 
zonder aan natuurwaarde in te boeten.

Restauratie kapelletjes 

Evengoed kenmerkend voor ons cultuur-
landschap zijn de kleine kapelletjes die je 
her en der tegen komt. Ze vertellen een 
stukje lokale geschiedenis en hebben 
een historische waarde. 

Bunker krijgt tweede leven

In het Dijleland vind je nog talrijke bun-
kers terug uit WO II. Ze maken deel uit 
van de KW-linie, een verdedigingslinie 
gebouwd in 1939 tussen Lier en Waver. 
Sommige van deze bunkers zijn prima 
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Die 
houden van het koele, vochtige klimaat 
om er hun winterslaap te houden.

Dreef in oude glorie hersteld

Regionaal Landschap Dijleland vzw plant 
niet alleen hagen en boomgaarden aan. 
Ook dreven zijn prachtige landschaps-
elementen. Waar mogelijk herstellen we 
oude dreven in hun oorspronkelijke staat 
of we planten er nieuwe aan.

Erfgoed en natuur

SAMEN WERKEN AAN LANDSCHAPSHERSTEL
Doe jij ook mee?

In de tuin van Muriel en Johan in 
Boortmeerbeek planten we een 
bloesemheg aan en een paar bre-
dere houtkanten. Inheemse struiken 
zoals Rode kornoelje, meidoorn en 
hazelaar omzomen nu de tuin. “We 
hopen zo veel vogels, vlinders en 
wilde bijen naar onze tuin te lokken.” 
aldus Muriel. 

De komende maanden wordt er in 
het Lemmenspark gekapt, gesnoeid 
en geplant. Met het achterstallig 
onderhoud van de boomgaard is 
alvast begonnen. Schapen houden 
vanaf nu het grasland onder de 
fruitbomen kort. 

Bij deze nieuwe poel in 
Boortmeerbeek leggen we een moe-
rassige zone aan voor zwaluwen. 
Zo vinden ze aan de poel niet alleen 
lekkere insecten, maar ook modder 
voor hun nesten. 

We richten een bunker aan de Oude 
Hansbrug bij de Antitankgracht in 
Haacht speciaal in om het de vleer-
muizen naar hun zin te maken. We 
plaatsen een nieuwe binnen- en 
buitendeur mét invliegopening. 
Binnenin de bunker hangen we holle 
bakstenen op waarin de vleermui-
zen kunnen wegkruipen voor hun 
winterslaap. 

Een imposante  dreef van rode beu-
ken verbond vroeger, dwars door het 
Groot Park, de kerk van Lovenjoel 
met het kasteel van de Spoelberch. 
Dertig jaar geleden kapte men de 
beuken. De dreef werd toen slechts 
voor een klein stuk opnieuw aan-
geplant. Deze winter plantten we er 
18 beuken bij, zodat hier op termijn 
weer de statige dreef van weleer 
verrijst.

We legden de voorbije winter 7 nieuwe 
boomgaarden aan. Eén ervan ligt in de 
hooiweide achter het huis van Gregory 
en Géraldine in Hoeilaart. Er groeien nu 
14 verschillende fruitrassen, stuk voor 
stuk oude rassen die vroeger populair 
waren in onze streek.

“Jaarlijks planten we honderden 

meters hagen en houtkanten 

aan, zowel bij particulieren als op 

openbare eigendommen. Dit jaar 

gingen 6573 jonge boompjes de grond 

in. Zo ‘behagen’ we het landschap.”

 Huiszwaluwen, 
acrobaten in de lucht

Een vrijwilliger inventariseerde de huis-
zwaluwkolonies in het Leuvense. Daaruit 
blijkt dat de kolonie die huist aan de 
onderwijsgebouwen van de KU Leuven 
op Gasthuisberg blaakt van gezondheid. 
Met wel 113 bezette nesten is dit één van 
de grootste kolonies van Vlaanderen! 

Plonsen in de poel

Elk jaar leggen we steevast enkele nieu-
we poelen aan. Kikkers, padden en sala-
manders hebben immers een netwerk 
aan poelen nodig om zich voort te plan-
ten. Ook voor allerlei insecten zijn poelen 
interessant. Denk maar aan libellen en 
waterjuffers. En de insecten trekken dan 
weer vogels en vleermuizen aan. 

Zwaluwen maken hun nesten met 
modder. Dankzij de bouwwerken op 
de ziekenhuissite is er modder in over-
vloed. Wanneer de zwaluwen op het 
eind van de zomer terug naar Afrika 
trekken, ruimt de KU Leuven met veel 
engagement de uitwerpselen onder 
de nesten weer op. Zo is alles weer spik 
en span als de vogels in de lente terug 
komen om te broeden.

W il jij ook samen met ons werk maken van 
een mooier landschap en meer natuur? 

Ben je eigenaar van een lapje grond waar best 
nog wat ruimte is voor een houtkant, poel, 
boomgaard, …?
Contacteer ons en dan bekijken we samen wat 
de mogelijkheden zijn. Als je voldoet aan onze 

projectvoorwaarden kan je genieten van onze 
hulp en een aardige subsidie.
Zoniet, dan vind je op onze website praktische 
info waarmee je zelf aan de slag kan. 

Regionaal Landschap Dijleland vzw:  
016 40 85 58  - info@rld.be - www.rld.be
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In Kortenberg zorgde Regionaal 
Landschap Dijleland vzw er samen met 
de gemeente voor dat drie kapelletjes 
een grondige opknapbeurt kregen.

Word ook  

Landschaps- 

bouwer!



“Tegen 2050 mogen alle 
kwetsbare plant- en diersoorten 
en hun leefgebieden niet langer 
bedreigd zijn.”

Europese topnatuur dichtbij

NATURA 2000
In het Dijleland

3 TIPS VOOR NATUUR IN JE TUIN
Wil je op jouw stuk grond graag je steentje bijdragen aan de natuurwaarde van een 
gebied? Dat kan natuurlijk! Natuurvriendelijk tuinieren is alvast een goed begin. 
Gebruik geen pesticiden en maak je tuin aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders.

Zorg voor een gelaagde tuin door streekeigen 
bomen en struiken te planten. Klimplanten of 
leifruit kunnen in een kleine tuin als boomlaag 
dienen. Hoe meer variatie, hoe meer dieren-
plezier.

Denk aan bloemen: van vroege bolgewassen 
tot late herfstbloeiers. Ook in het gazon ver-
dienen bloemen een plaats. Sla aan de rand 
eens een maaibeurt over en laat de klavers 
bloeien. Wist je trouwens dat een klassieke 
haagplant als liguster mooie bloemtrossen 
geeft, als je hem breed laat uitgroeien?

Gun de egels en vogels een wild hoekje ach-
terin de tuin: een steenstapeling, een tak-
kenril, een composthoop, wat hoog gras en 
‘onkruid’ kan wonderen doen.

Heb je ruimte voor een stevige haag of houtkant, een 
boomgaard of een poel? Neem dan contact op met 
Regionaal Landschap Dijleland vzw. Kijk op pagina 2 
in deze krant voor meer info over onze werking!

1

2

3

Wilgenboogjes zijn makkelijk zelf te maken en zorgen 
mee voor gelaagdheid in je tuin.

Groene Vallei 
PRAATCAFÉ’S

E nkele prachtige Natura 2000-gebieden vor-
men het hart van ‘De Groene Vallei’. Dat is een

natuurpark in ontwikkeling over de gemeente-
grenzen van Herent, Kampenhout, Kortenberg en 
Steenokkerzeel heen. 
Op vier donderdagen, telkens om 20.00 uur, orga-
niseert Natuurpunt samen met de andere project-
partners info/praatavonden over De Groene Vallei. 
Elke avond staat een ander thema centraal dat 
toegelicht wordt door een specialist ter zake.

8 oktober: Kortenberg 
water in De Groene Vallei

12 november: Kampenhout
landbouw in De Groene Vallei

10 december: Herent 
biodiversiteit in De Groene Vallei

7 januari: Steenokkerzeel
erfgoed in De Groene Vallei

Meer info vanaf 20 september op www.rld.be. 
Kijk ook eens op www.natuurparkdegroenevallei.be 
voor meer info over dit samenwerkingsproject.

De natuur in topconditie houden in heel 
Europa, dat is het doel van Natura 2000. 
Europa tekende daartoe een Europees 
natuurnetwerk uit dat de toekomst wil 
verzekeren van honderden bedreigde die-
ren en planten en hun leefgebieden. Het 
streefdoel? Tegen 2050 zijn alle kwets-
bare plant- en diersoorten én hun leefge-
bieden niet langer bedreigd.
 

I n het Natura 2000-netwerk zijn heel wat Speciale 
Beschermingszones afgebakend. Ook bij ons in het 

Dijleland is er Europese topnatuur aanwezig en in ontwikke-
ling! Er liggen maar liefst zes Speciale Beschermingszones 
verspreid over onze gemeenten. Meer weten? Kijk dan 
eens op www.natura2000.vlaanderen.be.

Natuurdoelen 

Iedere beschermingszone is belangrijk voor specifieke 
plant- en diersoorten. Daarom zijn er voor elke zone 
aparte natuurdoelen bepaald. In de eerste plaats zullen 
het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse over-
heid en verenigingen zoals Natuurpunt deze natuurdoelen 
realiseren in de door hen beheerde gebieden. 

Er liggen echter ook veel privéterreinen in de Speciale 
Beschermingszones. Wie weet woon jij wel in Natura 
2000-gebied? Kijk het eenvoudig na op de website http://
natura2000.eea.europa.eu/

De Natura 2000-gebieden 
in het Dijleland. Meer info op 
www.natura2000.vlaanderen.be.
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De Landschapskrant Dijleland verschijnt tweemaal 
per jaar en wordt huis-aan-huis bedeeld (behalve in 
Kampenhout en Leuven).

Verantwoordelijke uitgever:  
Jan Verroken, coördinator RLD vzw
Redactie: RLD vzw 
Vormgeving: Roel Thoné - www.sakado.be
Druk: Druk in de Weer
Oplage: 74.000

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met inkten op 
plantaardige basis en zonder schadelijke solventen.

Regionaal Landschap Dijleland vzw is een 
samenwerkingsverband tussen 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 provincie Vlaams-Brabant en de 
aangesloten gemeenten.

Je woont in Leuven? 
Abonneer je 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 gratis 
toegestuurd met de post. Doen!

CO
LO

FO
N Vragen, suggesties of opmerkingen?  

Contacteer ons:
Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw)

Interleuvenlaan 64, 
3001 Heverlee

Tel/fax: 016 40 85 58 
 info@rld.be
www.rld.be

WIJ ZIJN VERHUISD!

NIEUW ADRES!

Leuke lezingen

WARME WINTERAVONDEN
Van oktober tot in maart

Cursus

HAGEN & HEGGEN
Zaterdag 24 oktober 2015

 

 Wanneer:  telkens om 20.00 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

Een organisatie van Regionaal Land-
schap Dijleland vzw i.s.m. de gemeen-
te Boortmeerbeek en Inverde.
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Meerdaalwoud

Ook deze herfst en winter warmen we je graag op 
met zes boeiende lezingen over natuur en landschap. 
Iedereen is welkom om te komen luisteren, elke derde 
woensdagavond van de maanden oktober tot en met 

maart in het Deelgemeentehuis in Heverlee. Inkom gratis.

16 maart
De vergroening van Leuven
Helen Defever, Stad Leuven en  
Herman Devriese, UZ Leuven

W elke dromen koestert de ‘werf 1001 
bomen’ in het kader van Leuven 

Klimaat Neutraal? En hoe  kan de stad die dro-
men omzetten in realisaties? Helen Defever 
licht toe hoe de afdeling Groenbeheer van de 
stad wil bijdragen aan een groener Leuven.

Herman Devriese werpt een blik op de cam-
pus Gasthuisberg. We volgen de evolutie van 
de site en zien hoe men de expansie in ecolo-
gische banen leidt. Hierbij kijkt hij niet alleen 
naar verwezenlijkingen zoals groendaken en 
regenwaterbuffers. Hij gaat ook dieper in op 
de ontwikkeling van een verborgen groene 
parel op de campus: het Lemmenspark (zie 
ook pagina 2 in deze krant).

21 oktober
Paddenstoelen anders  
bekeken
Georges Buelens, ZWAM

D eze avond krijg je een verfrissende kijk 
op het leven van paddenstoelen en al 

hun verbazingwekkende verschijningsvor-
men. Je komt meer te weten over de sys-
tematiek, ecologie, biologie en het nut van 
paddenstoelen. Een aanzet om meer te doen 
met paddenstoelen dan er alleen maar een 
naam op kleven. We stellen ook de ZWAM, 
als afdeling van de Koninklijke Vlaamse 
Mycologische Vereniging, even voor en de 
samenwerking met het Antigifcentrum.

18 november
Vogels. Hoe leven ze?
Fernand Rochette

H oe communiceren vogels? Wat is de 
betekenis van hun zang of roep? Hoe 

nestelen ze en brengen ze hun jongen groot? 
Hoe menselijk zijn vogels eigenlijk? Zijn ze 
slim? En hebben ze ook gevoelens? We nemen 
het fascinerende  leven van vogels onder de 
loep, om er nadien nog meer te kunnen van 
genieten. Want vogels observeren is boeiend, 
(ont)spannend, plezant en leerrijk.

16 december
Wat betekent natuur?  
Wat is de inzet van  
natuurbehoud?
Glenn Deliège, Milieufilosoof KULeuven

W e zijn er allemaal van overtuigd dat we 
de natuur moeten behouden. Maar 

wat voor natuur willen we dan eigenlijk? Gaat 
het om soorten, oude landschappen of nieu-
we wildernissen? Mag de mens een handje 
helpen of houdt hij best zijn handen thuis? 
Gewapend met een filosofische blik gaan we 
op zoek naar waar het bij het natuurbehoud 
om draait: hoe is de natuur voor ons nu pre-
cies van betekenis?

20 januari
Het Meerdaalwoud,  
Europese topnatuur
Bart Meuleman en Jo Hendriks, 
Agentschap voor Natuur en Bos

W aar elders in Vlaanderen vind je zo’n 
mooie oeroude bossen als in het 

Heverleebos en Meerdaalwoud? Dit grote 
boscomplex is door de eeuwen heen altijd 
zeer zorgvuldig beheerd. Waar het vroeger 
echter vooral om de bomen en hun houtop-
brengst ging, staat nu de natuurontwikkeling 

op de eerste plaats. En dat lukt aardig. De 
terugkeer van de Zwarte specht en het ever-
zwijn bewijzen dat. Binnenkort ook weer de 
Boommarter en de Das? Kom alles te weten 
over de plannen van het Agentschap voor 
Natuur en Bos (Vlaamse overheid) voor de 
toekomst van ons prachtige Meerdaalwoud.

17 februari
Het klimaat verandert:  
hoe reageren dieren?
Hans Van Dyck, gedragsbioloog UCL

H et klimaat verandert. De reacties van 
dieren en planten blijven niet uit. 

Temperatuur en neerslag zijn immers bepa-
lende factoren voor de verspreiding en tal-
rijkheid van soorten. Wat maakt dat sommi-
ge soorten vlotte klimaatvolgers zijn, terwijl 
andere soorten serieus in nesten zitten? Wat 
verandert er voor wilde dieren, en is dat erg? 
Gedragsbioloog Hans Van Dyck gaat in op 
deze en andere vragen en kijkt naar de kli-
maatproblemen doorheen een beestige bril. 

Een strak geschoren haag, een losse bloesemheg of een 
brede houtkant? Hagen en heggen zijn er in vele maten, 
vormen en leeftijden. Ze vormen een traditioneel onder-
deel van ons landschap. Maar, welke soorten plant je 
best aan? En je hagen en heggen vakkundig onderhou-
den, hoe doe je dat?

Schrijf je in voor deze cursus en word een echte kenner. In 
de voormiddag krijg je theorie, in de namiddag bekijken we 
de praktijk te velde. We maken een wandeling in de omge-
ving van de Oude Pastorie van Hever en door natuurge-
bied Pikhakendonk. We bekijken er allerlei soorten hagen en 
bespreken hun beheer.

Vliegenzwam

 Wanneer:  Zaterdag 24 oktober 2015, hele dag

 Waar:  Cultuurhuis Oude Pastorie 
  Ravesteinstraat 22, 3191 Boortmeerbeek

 Kostprijs:  10 euro 

 Inschrijven doe je bij Regionaal Landschap  
Dijleland vzw: 016 40 85 58 – info@rld.be.
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