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IN DEZE KRANT:
 

• Goed geplukt!

• Over ijskelders, waterputten  
en bakovens

• Warme Winteravonden

Samenaankoop

85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat jij er ook 
één hebt. Dan is de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ iets voor jou. Want jouw 
tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur en klimaat. 
Hoe? Plant een boom, haag of klimplant.  Samen zorgen we zo voor meer 
groen. En dat is goed voor mens en dier. Maak van je tuin een fijne plek voor 
vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook volop van de bloesems en het fruit. 
De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief 
streekeigen plantgoed aan een goede prijs.  

LANDSCHAPSKRANT
SEPTEMBER 2018

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.

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 over-
leg met overheden en verenigingen 
betrokken bij de open ruimte. We 
zijn actief in de gemeenten Bertem, 
Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, 
Herent, Hoeilaart, Huldenberg, 
Kampenhout, Kortenberg, Leuven, 
Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren.

BEHAAG JE TUIN 
met (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten

Aanbod?

Gemengde pakketten voor hagen, 
heggen, houtkanten en bosranden

Je kan kiezen uit gemengde pakket-
ten van telkens 30 planten: een 
doornloze haag, doornige 
haag, bloesemheg, bijenheg, 
houtkanten voor verschil-
lende bodems, een bosrand-
pakket of een vogelbosje.  
De gemengde pakketten zijn 
samengesteld met streekeigen 
soorten die van nature voorkomen 
in de regio en er goed gedijen. Ze zijn 
aangepast aan ons klimaat, waardoor 
ze minder gevoelig zijn voor ziektes en 
plagen. Met een gemengde haag trek 
je meer diersoorten aan en vergroot je 
de natuurwaarde van je tuin. 

Wilgenhut
Met bundels wilgen-
takken bouw je 
een levende, 
groene speel-
hut of een 
s c h a d u w r i j k 
plekje. Een 
handleiding ver-
telt je stap voor 
stap hoe je hiervoor 
te werk gaat.

LEVE DE TUIN 
Welke boom, haag of plant 
in jouw tuin? Tips op  
www.vlaamsbrabant.be/
levedetuin

Bestel online je streekeigen plantgoed van 
1 september tot en met 31 oktober 2018.  

www.behaagjetuin.be  
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 8 december.
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Hoogstamfruitbomen 
Heimwee naar de smaak van een 
Jefkespeer of Brabanderskers? In ons 
aanbod vind je tientallen oude variëtei-
ten die zeer lekker smaken:  appel, peer, 

kers, kriek, pruim, okkernoot, kwee-
peer, mispel en moerbei. 

Loofbomen en  
knotwilgen

Een Zomereik, 
W i n t e r l i n d e , 

Boskers of Zwarte 
els zullen prachtig 

staan in je tuin en voor verkoeling 
zorgen tijdens hete zomers. De hoog-
stammige Veldesdoorn is geschikt 
voor een kleinere tuin en een zegen 
voor de bijen.  Wilgenpoten zijn 
ideaal voor een nattere bodem. 

Bestellen?

Bestellen kan tussen 1 septem-
ber en 31 oktober 2018 op 

www.behaagjetuin.be. Er kan 
enkel online besteld worden! 
Op www.behaagjetuin.be vind 
je ook alle informatie over de 

pakketten en boomsoorten. Het 
bestelde plantgoed haal je af op 

het gemeentelijk verdeelpunt op 
zaterdag 8 december 2018. 
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Wens je ondersteuning en advies, dan kan je inschrijven voor 
het adviesmoment op zaterdag 29/09/2018 tussen 14u 
en 18u in GC Den Breughel in Haacht. Je kan hier concrete 
vragen stellen m.b.t. je bestelling en de aanplanting in je tuin. 
Vooraf inschrijven via haag@rld.be.

Meer info? Regionaal Landschap Dijleland vzw -  
016/408558 - haag@rld.be



Hoogstamfruit

Goedgeplukt.be
Registreer je vandaag nog!
Heb je een hoogstamboomgaard met massa’s lekker fruit, maar 
krijg je dat niet allemaal zelf geplukt en verwerkt? Of ben je op zoek 
naar gezond, onbespoten fruit en wil je dat eventueel ook zelf gaan 
plukken? Het nieuwe online platform Goedgeplukt.be, gelanceerd 
door de regionale landschappen in Vlaanderen, brengt 
aanbieders en plukkers samen!

Zondag 23 september

KOM NAAR DE IJSEDAG
Watermolen van Loonbeek
De Vlaamse overheid heeft plannen voor de IJsevallei. Kom 
ze op 23 september ontdekken in de molen van Loonbeek! 
Je maakt kennis met de leefwereld in en rond de IJsevallei. 
Welke vissen zwemmen er in de IJse? Hoe heeft het landschap 
zich hier gevormd? Wat maakt de bossen in de IJsevallei zo 
uniek? En hoe zit het nu eigenlijk met de bever? Ook benieuwd? 
Welkom op de IJsedag!

Ik heb fruit

H eb je jaarlijks een overschot aan hoogstamfruit 
en wil je hier iemand een plezier mee doen? 

Op de website www.goedgeplukt.be kan je je aan-
melden en laten weten welk fruit je in de aanbieding 
hebt. Dat mogen kersen, appels, pruimen, noten 
of peren zijn. Via de website kunnen mensen die 
op zoek zijn naar hoogstamfruit met jou in contact 
komen. Pluk je liefst zelf of mogen geïnteresseerden 
komen plukken? Wil je er iets voor in de plaats? Wie 
weet wil iemand in ruil jouw bomen snoeien of een 
kleine vergoeding geven. Dat mag je zelf bepalen.

Registreer je vandaag 
nog op goedgeplukt.be

Heb jij hoogstamfruit 
maar krijg je het niet 

allemaal geplukt of opgeraapt? 

Of wil je zelf wel eens gezond 
en vers fruit oogsten?

IK WIL
HEBFRUIT

ik wil fruit A5_1005.indd   1 11/05/17   11:16

Ik zoek fruit

B en je op zoek naar hoogstamfruit om te eten of 
om te verwerken tot confituur of gelei? Zoek je 

appels om te laten persen door een sapmobiel? Of 
zoek je specifieke variëteiten om wijn of cider van 
te maken? Plaats een zoeker-
tje op www.goedgeplukt.be 
en neem in het oogstseizoen 
regelmatig een kijkje op deze 
site. Je vindt er een aanbod 
van hoogstamfruit, plukvers, 
gezond en uit eigen streek.

Programma

10.00u - 12.00u: 
• afvissen van de IJse en vrijlating gevangen vissen om een zicht te krijgen op 

de aanwezige vissoorten 
• begeleid bezoek van de watermolen van Loonbeek

13.00u - 16.00u:  vertrek van verschillende wandelingen:
• 13.00u: wandeling door Loonbeek, met toelichting van verschillende partners 

over projecten in het projectgebied (5,5 km)
• 14.00u:  wandeling Margijsbos, stroomopwaarts deel IJsevallei (5km) 
• 15.00u:  wandeling stroomafwaarts IJse met retour door Margijsbos (4,5km) 

Doorlopend tussen 10.00u en 16.00u:
• infomarkt van de verschillende partners: Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse 

Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, Provincie Vlaams-Brabant, 
Regionaal Landschap Dijleland, Proviniale Visserijcommissie, Bekkensecretariaat 
Dijle-Zenne, Gemeente Huldenberg, Natuurpunt Druivenstreek

• animatie voor kinderen: koesterkermis, waterdiertjes onderzoeken, …
• hapjes en drankjes

Wanneer? Zondag 23 september 2018 van 10.00u tot 16.00u
Waar? Watermolen van Loonbeek, Sint-Janbergsteenweg 26, 3040 Huldenberg



Erfgoed

OVER IJSKELDERS, 
WATERPUTTEN EN BAKOVENS
In ere hersteld
Als regionaal landschap bekommeren we ons niet alleen over natuur en landschap, 
maar ook over ‘klein’ bouwkundig erfgoed dat een opknapbeurt verdient. Zo herstelden 
we bijvoorbeeld al heel wat ijskelders in het Dijleland. In 2017 nog, legden we de voor-
malige stadsijskelder van Leuven opnieuw bloot en onlangs ook de ijskelder van het 
Arenbergkasteel. De restauratie van beide kelders is inmiddels volop aan de gang!  We 
namen dit jaar ook twee andere erfgoedpareltjes onder handen. We knapten de dorps-
waterput van Haasrode op én een authentieke bakoven in Bierbeek. 

D e dorpswaterput op het kerkplein in 
Haasrode was lange tijd één van de belang-

rijkste plaatsen voor watervoorziening voor de 
dorpelingen. Dat veranderde natuurlijk bij de 
aanleg van de waterleiding eind jaren 1950. 
De waterput werd dicht getimmerd en stond 
er ondertussen al jaren troosteloos bij. Tijdens 
de restauratie dit voorjaar vernieuwden we de 
gevel en het dak. We kregen ook hulp van de 
Leuvense brandweer om afval uit de put te halen. 
De brandweermannen maakten er meteen een 
doorgedreven reddingsoefening van. De put is 
maar liefst 26 m diep! Binnenkort kunnen we 
het ophaalmechanisme terug plaatsen. Nieuwe 
zitbankjes rond de put maken van de plek alvast 
een leuke verzamelplaats op het dorpsplein.

D e tijd dat ieder gezin zijn eigen brood 
bakte tijdens een wekelijkse bakdag is 

lang vervlogen. Oude bakovens raakten dan 
ook in onbruik en verval. Zo verging het ook de 
bakoven in de Weterbeekstraat in Bierbeek. Het 
ovengewelf was volledig ingestort. De op het 
eerste zicht vormeloze hoop stenen kon ech-
ter waarheidsgetrouw heropgebouwd worden 
door een ervaren bakovenbouwer. De eigenaars 
kijken er naar uit om met de buurt gezellige 
bakdagen te organiseren. Laat de broden, taar-
ten en pizza’s maar komen!

D e provincie Vlaams-Brabant brengt in dit 
boek de ervaring en kennis van ovenbou-

wers en gebruikers samen. Het is in de eerste 
plaats een handleiding voor het gebruik, bou-
wen of restaureren van authentieke bakovens, 
maar je vindt er ook oude én hedendaagse 
recepten in terug.  Kostprijs: 15 euro. Meer info en 
bestellen: www.vlaamsbrabant.be/bakovens .

Deze ‘360°-erfgoedprojecten’ krijgen financiële 
steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Dank aan de jezuïeten van Heverlee en het 
Leuvens Historisch Genootschap voor de 
ondersteuning bij dit project. 

Benieuwd naar het resultaat van de 
werken? Kom een kijkje nemen tij-
dens het openingsweekend van het 
Arenberg Festival op 20 en 21 oktober 
2018. Meer info volgt op www.rld.be 
en op onze facebookpagina. Informatie 
over het Arenberg Festival vind je op 
www.arenbergleuven.be. 

M et een graafmachine brachten we een 
stukje verloren gewaand Arenbergs erf-

goed weer aan de oppervlakte. Na het open-
maken van de toegang, konden we de kelder 
leegmaken. Meer dan 10 m³ afval en puin haal-
den we uit de kuip naar boven: potten, pannen, 
fietswielen, stenen, schoenen en jerrycans… 
noem maar op! De kelder blijkt uiteindelijk 7 m 
diep. Het gewelf is nog mooi intact. Enkel de 
restauratie van de toegang is nodig. 

IJSKELDER ARENBERG  
IN HEVERLEE

NIEUW BOEK
'BOUWEN OM TE BAKKEN’

WATERPUT 
HAASRODE

BAKOVEN BIERBEEK

vrijmaken toegang

heropbouw

vóór bakhuisje na

ovenmond

kuip

vóór brandweer metselwerken

na

BOUWEN
OM TE 
BAKKEN
Bouw, gebruik en  
restauratie van 
bakovens
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De Landschapskrant Dijleland verschijnt  
tweemaal per jaar en wordt huis-aan-huis bedeeld 
(behalve in  Leuven).

Verantwoordelijke uitgever:  
Jan Verroken, coördinator RLD vzw
Redactie: RLD vzw 
Foto’s: RLD vzw of Creative Commons CC0,  
tenzij anders vermeld
Vormgeving: Roel Thoné - www.sakado.be
Druk: Graphius
Oplage: 81.000

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, erfgoed, jacht, recreatie en toerisme. We 
krijgen financiële steun van Vlaanderen, 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!

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

Deelgemeentehuis Heverlee

WARME WINTERAVONDEN
Gratis toegang
Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. 
Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis! We starten telkens om 20.00u en laten gedurende twee uur een specialist in zijn of haar 
werkdomein aan het woord. Het belooft weer een leerrijk programma te worden!

Dinsdag 2 oktober

Wat zwemt er in de Dijle?

Filip Volckaert, KULeuven

D e Dijle is in de loop van zijn recente geschie-
denis een andere rivier geworden. Ook het 

leven in het water heeft zich aangepast. Soorten 
verdwenen en andere kwamen in de plaats, 
sommige waren eerst zeldzaam en zijn nu alge-
meen. Klimaatverandering zorgt er bovendien 
voor dat warmteminnende soorten het overne-
men van koudeminnende soorten. Filip doet het 
ecosysteem van de Dijle uit de doeken en stelt 
een aantal typesoorten voor.

Dinsdag 20 november

Landbouw en natuur

Tijs Boelens, landbouwer De Groentelaar en  
kernlid Boerenforum 

Akkerrand met klaproos en kamille

L andbouw en natuur worden vaak als elkaars 
tegenpolen gezien. Nog geen 100 jaar gele-

den nochtans, bepaalde de natuur de land-
bouw en de landbouw creëerde een ander soort 
natuur met haar specifieke planten en diersoor-
ten. Hoe zijn we dan in de huidige patstelling 
tussen het boerenbestaan en de biodiversiteit 
terecht gekomen en wat zijn de gevolgen ervan? 
Met Tijs dalen we af in deze thematiek. We blik-
ken terug op duizenden jaren landbouw en pro-
beren vervolgens in te schatten wat de toekomst 
in petto heeft.  We stellen ons de vraag hoe je als 
boer(in) vandaag ruimte creëert voor de natuur 
in je landbouwbedrijf en hoe we als samenleving 
ruimte kunnen maken voor een landbouwmodel 
dat de natuur koestert?

Dinsdag 18 december

Wat met ons voedsel? 
Grote vragen over voeding en landbouw

Tessa Avermaete, KULeuven

Wat met ons voedsel?

V oedselzekerheid en voedselproductie doen 
zowel mondiaal als lokaal heel wat vra-

gen rijzen. De media bericht met de regelmaat 
van de klok over voedselschandalen, en tijd-
schriften staan bol van de nieuwste diëten en 
voedingshypes. Zullen we erin slagen om vol-
doende voedsel te produceren voor een groei-
ende wereldbevolking? Zal iedereen toegang 
hebben tot voldoende voedsel? Is ons voedsel 
wel veilig? Is intensieve landbouw slecht voor 
het milieu? Wat kan ik als burger doen? Al deze 
vragen reflecteren een grote maatschappelijke 
bezorgdheid. Met deze lezing willen we het 
debat over duurzame voeding voeden, en zo de 
voedselstrategie voor Leuven mee vorm geven.

CO
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De Warme Winteravonden zijn een organisatie van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Natuurpunt 
CVN en Regionaal Landschap Dijleland vzw, met de steun van de Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

Dinsdag 15 januari

Monitoring van grote carnivoren in Europa

Stijn Vranckx

D e wolf, lynx en jakhals vinden stilaan hun 
weg terug naar België. In andere delen van 

Europa zijn deze dieren nooit weggeweest. En 
de monitoring van grote carnivoren is er dan ook 
even ingeburgerd als onze vogeltelweekends. Stijn 
deed als vrijwilliger ervaring op in Oost-Europa 
en hij komt ons vertellen hoe die monitoring daar 
verloopt. Hoe er samengewerkt wordt met lokale 
jagers, boswachters, bevolking… en hoe ze Europa 
betrekken om meer bescherming te vragen voor 
de dieren en hun leefgebieden. We bekijken een 

aantal Europese projecten en stellen ons tot slot 
de vraag of (en hoe) we een gelijkaardige moni-
toring in België kunnen opstarten?

Dinsdag 19 februari

De geologie en gesteenten 
van het Dijleland

Rudy Swennen, KULeuven

W e maken een tijdreis deze keer, doorheen 
het verre verleden van het Dijleland. We 

starten daarbij met de oudste gesteenten die 
we in België hebben: gesteenten die zo’n 500-
450 miljoen jaar geleden in zee zijn afgezet en 
vervolgens onderworpen werden aan gebergte-
vorming. Deze gesteenten vormen het Brabant 
Massief dat op zo’n 50 tot 100 m diepte voor-
komt. Maar we zullen ook aandacht besteden 
aan de overstromingssedimenten, het voorko-
men van veen en hoe we water en aardwarmte 
uit deze geologie kunnen halen.

Dinsdag 19 maart

Aanleg en beheer van bloemenweides

Bart Kersschot, Ecoflora

I nheemse bloemenweides zorgen voor een 
kleurrijk accent in landschappen en tuinen. Ze 

hebben een grote aantrekkingskracht op vlin-
ders, bijen en andere insecten en leveren zo een 
bijdrage aan de biodiversiteit. Sleutel tot succes 
van een bloemenweide is de juiste aanleg en een 
passend beheer. Bart gaat in op de verschillende 
aspecten die van belang zijn hierbij.

lynx

 WAAR:  Deelgemeentehuis Heverlee,   
  Waversebaan 66, 3001 Heverlee
 HOE LAAT:  20.00u


