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• Open Monumentendag – 
Herdenking Wereldoorlog II

• Dood hout brengt leven!

• Warme Winteravonden

LANDSCHAPSKRANT
SEPTEMBER 2020

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.

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.

Twee vliegen in één klap
Het aanplanten van streekeigen 
bomen en struiken is zowel voor de kli-
maatcrisis als voor de biodiversiteits-
crisis een belangrijk deel van 
de oplossing. Bomen en 
struiken halen immers 
CO2 uit de lucht, geven 
verkoeling en laten 
regenwater beter de 
grond insijpelen. Ook 
zijn ze het leefgebied 
van een massa diersoor-
ten, van klein tot groot, van 
insect tot zoogdier. Dus, ga er 
samen met ons voor! Plant een 
boom, haag of klimplant en maak 
van je tuin een fijne plek voor vogels, 
bijen en vlinders. Geniet zelf van de 
bloesems, het fruit en de verfrissende 
schaduw. Samen zorgen we zo voor 
meer groen! 

Gemengde pakketten 
Je kan kiezen uit bijvrien-
delijke pakketten voor 
een bloesem- en bes-
senheg, bijenheg, 
vogelbosje, bosrand of 
houtkant. Er is ook een 
paardenpakket met 
enkel soorten waarvan 
paarden mogen knabbe-
len. Heb je echt weinig plaats, 
kies dan voor een pakket doornige of 
doornloze, geschoren haag.

Samenaankoop
Om het je makkelijk te maken, organi-
seren de regionale landschappen van 
Vlaams-Brabant een samenaankoop. 

Daarmee garanderen we je kwalita-
tief, streekeigen plantgoed aan 

een goede prijs.
In het aanbod zitten loofbo-
men en samengestelde pak-
ketten voor hagen, bloe-
semheggen of houtkanten. 

We bieden ook hoogstam-
fruitbomen aan, inheemse 
klimplanten en bundels wil-
gentenen voor het bouwen 
van een wilgenhut. 

Bomen, ook voor kleinere tuinen
Bekijk het volledige aanbod op 

www.behaagjetuin.be om 
te zien welke bomen extra 
bijvriendelijk zijn of goed 
tegen natte voeten kun-
nen. Je kan er ook zien 
welke bomen geschikt 

zijn voor kleinere tuinen. 
Enkele bomen kregen het 

label Klimaatbomen. Ze kunnen 
goed tegen droogte en bieden je veel 
schaduw!

Bestel je streekeigen plantgoed tussen 1 september en 31 oktober 2020 online op 
www.behaagjetuin.be. Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 5 december.

Kijk op www.behaagjetuin.be voor het volledige aanbod. Meer info nodig of nood aan ondersteuning of advies? 
Contacteer ons via haag@rld.be of 016 40 85 58. Opgelet: bestellen kan enkel online!

Samenaankoop 

Fruit- en loofbomen, hagen, heggen en houtkanten 

Hete zomers, lange droogteperiodes en watertekorten… de klimaatverandering laat zich voelen. Ondertussen gaat 
ook de biodiversiteit gestaag achteruit. Om het tij te keren voor natuur en klimaat zijn veel acties en maatregelen 
nodig. Iedereen kan echter helpen. Want ook jouw tuin, groot of klein, kan een verschil maken!

Behaag je tuin met streekeigen planten

Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 
1 september en 31 oktober op www.behaagjetuin.be

        Samenaankoop
(fruit)bomen, hagen, heggen en 
houtkanten in Vlaams-Brabant

Behaag
   je tuin
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De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 
organiseren een samenaankoop van inheemse 

gemengde hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.



De hoogvlakte van Terlanenveld in Overijse staat in de volksmond bekend als ‘het kamp’. De wijdse 
akkers liggen er nu vredig bij, maar dat was ooit anders. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog 
bevond er zich immers een groot kamp voor Duitse krijgsgevangenen. 

Het kamp had de naam POW 
2228 (Prisoners of War Camp). 

Het werd in 1945 opgericht door 
de Britten en strekte zich uit langs 
beide zijden van de Nijvelsebaan. 
Meer dan 200 ha tenten en barak-
ken! Van maart 1945 tot septem-
ber 1946 verbleven er maar liefst 
72.000 Duitse soldaten in het kamp. 
Er werden enkele zwarte bladzij-
den uit de naoorlogse geschiedenis 
geschreven. De grote aftocht van 
gevangenen uit het kamp begon in 
mei 1946. 

Op ontdekking, te voet of per fiets

HET DUITSE KRIJGSGEVANGENENKAMP  
VAN TERLANEN
Herdenking Wereldoorlog II in Overijse

Fiets- of wandelroute

Je kan de hele geschiedenis van 
het kamp nu ter plekke ontdekken 
dankzij tien infoborden die verspreid 
staan over Terlanenveld. De bor-
den bevinden zich op het fiets- en 
wandelnetwerk, dus je kan zowel 
te voet als per fiets op ontdekking 
gaan. Startpunt van de route is de 
gedenksteen onder de monumenta-
le lindeboom langs de Nijvelsebaan, 
ongeveer tegenover de toegang tot 
Vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. 

13 september 2020 –  Open Monumentendag

DUIK ONDER IN EEN BUNKER  
OF SCHUILKELDER UIT WO II 
Oorlogserfgoed in Overijse

Op de website van de gemeen-
te Overijse kan je gratis een plan 
downloaden waarop de verschil-
lende locaties staan aangeduid. Surf 
naar www.overijse.be/WOII.

Overijse zet dit jaar nog meer oorlogserfgoed in de kijker. Tijdens 
de Open Monumentendag kan je er uitzonderlijk twee bun-
kers (in deelgemeente Terlanen) en twee schuilkelders (centrum 
Overijse) uit de Tweede Wereldoorlog bezoeken. 

O orspronkelijk moesten deze 
bunkers en schuilkelders de 

Overijsenaren beschermen tegen 
een Duitse inval en luchtbombar-
dementen. Vandaag hebben ze een 
heel andere functie: ze zijn ingericht 
als winterverblijfplaats voor vleer-
muizen. 

Vrij bezoek

Altijd al eens in een bunker of 
schuilkelder willen onderduiken? 
Benieuwd naar het verhaal achter dit 
oorlogserfgoed? Of wil je wel eens 
weten hoe dat nu zit met die over-
winterende vleermuizen? Kom dan 
naar de Open Monumentendag in 
Overijse. De bunkers en kelders zijn 
vrij toegankelijk voor publiek tussen 

De infoborden zijn een realisatie 
van Gemeente Overijse, 
Heemkring De Beierij van IJse vzw, 
Regionaal Landschap Dijleland 
vzw, provincie Vlaams-Brabant.

10u00 en 17u00. Een gids voorziet je 
ter plaatse van de nodige uitleg.
Alle praktische info en de exacte 
locaties vind je op www.overijse.be/
openmonumentendag.

De gemeente neemt de nodige 
maatregelen om de bezoeken 
veilig te laten verlopen. Draag 
zeker een mondmasker!

Organisatie: 
Gemeente Overijse, Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, 
provincie Vlaams-Brabant.

http://www.overijse.be/openmonumentendag
http://www.overijse.be/openmonumentendag


DOOD HOUT VOOR EEN LEVENDIGE TUIN? 
ENKELE TIPS!
In je tuin kan je misschien geen omgevallen boom laten liggen, 
maar er zijn wel manieren om dood hout op leuke wijze in je tuin 
te verwerken.

I n heel wat natuurgebieden is het al 
jaren de gewoonste zaak om omge-

waaide bomen te laten liggen. Met 
reden! Heel wat organismen leven 
immers van of op dat dode hout. In 
de eerste plaats denken we dan aan 

allerlei schimmels, paddenstoelen en 
mossen. Maar ook de dierenwereld 
kan niet zonder dood hout. Sommige 
diersoorten voeden zich met het 
hout, anderen gebruiken het hout als 
schuilplaats of maken er hun nest. 

Verschillende keversoorten bijvoor-
beeld graven en knagen zich een weg 
door de bast van het hout. Wilde bijen 
en wespen maken op hun beurt gre-
tig gebruik van de kevergangetjes om 
er hun eitjes in te leggen. En al deze 

kleine beestjes zijn dan weer voed-
sel voor andere dieren. Roofinsecten, 
spinnen, amfibieën, zoogdieren en 
vogels voeden zich allemaal met die 
kleine kriebelbeestjes die in en rond 
het dode hout leven. 

Maak met snoeihout een takkenril 
of takkenwal. Plaats daarvoor twee 
rijen palen in de grond (met ongeveer 
60-80 cm tussenafstand) en stapel 
daartussen je snoeihout. Zo simpel 
is dat! Je maakt de takkenril zo lang 
en zo breed als je zelf wil. Je kan ze 
in een boog of hoek maken en zo 
een originele afscheiding creëren in je 
tuin. Het fijne aan een takkenril is ook 

dat dit de eenvoudigste manier is om 
je snoeiafval kwijt te raken. 

Draag je kevers een warm hart toe, 
maak dan een speciale broedhoop 
voor ze. Dit is een plek waar ze hun 
eitjes kunnen afzetten en waar de 
larven groot worden. Moeilijk is het 
niet: graaf een put van zo’n 50 cm 
diep en plaats er verticaal naast 
mekaar stukken loofhout in. De stam-
men moeten lang genoeg zijn zodat 
ze nog 20 tot 50 cm boven de grond 
uitsteken. Vul de put weer aan tot het 
oorspronkelijke niveau. Zorg ervoor 
dat de spleten tussen de stammetjes 
goed opgevuld zijn met grond.

Heb je een oude boom in je tuin, 
laat hem dan zo lang mogelijk staan. 
Is de boom stervende, ontdoe hem 
dan van de gevaarlijke takken en laat 
enkel de stam staan. De holtes in 
oude en dode stammen zijn ideale 
nestplekken. Wie weet komt er wel 
een steenuiltje broeden?

Plan Vliegend Hert

WERKEN AAN NATUUR 
ROND HET ZONIËNWOUD
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O ok voor het Vliegend hert is 
dood hout onmisbaar. Deze 

grote kever – sommige exempla-
ren worden wel 8 cm groot! - dankt 
zijn naam aan de grote kaken van 
de mannetjes. Ze kunnen je hier-
mee niet bijten, gelukkig maar. 
De mannetjes bekampen mekaar 
ermee in de strijd om een vrouw-
tje. De tegenstander omgooien, 
dat is het doel. Judo in de dieren-
wereld!
De vrouwelijke kevers leggen 
hun eitjes in dood hout dicht bij 
de grond, bijvoorbeeld in oude 

boomstronken of houten palen. 
De larven doen zich dan gedu-
rende lange tijd tegoed aan het 
rottende hout. Na een vijftal jaar 
pas komen de nieuwe kevers uit. 
Op zwoele zomeravonden kan je 
ze zien rondvliegen, op zoek naar 
een partner. 
Het Vliegend hert is een zeldzaam-
heid in Vlaanderen, maar in onze 
regio leven nog enkele belangrijke 
populaties in het Meerdaalwoud 
en in Overijse. In Overijse komen 
de kevers vooral voor in tuinen. 
Reden te meer om van je tuin een 
waardevol biotoop te maken! Om 
het Vliegend hert een handje te 
helpen, kan je een broedhoop aan-
leggen. 

Natuur

DOOD HOUT BRENGT LEVEN!
Ook in jouw tuin
Een gezond ecosysteem bestaat niet enkel uit levende planten en dieren, maar ook 
uit dood materiaal. Dood hout van bijvoorbeeld omgewaaide bomen, snoeihout of 
stronken, brengt immers heel wat leven met zich mee, hoe tegenstrijdig dat ook 
klinkt. Ook in jouw tuin kan dood hout de biodiversiteit een boost geven.

Opgepast! 

VLIEGENDE HERTEN!

H et Vliegend hert schopte het 
tot mascotte van een heus 

samenwerkingsproject tussen over-
heden en natuurorganisaties: Plan 
Vliegend Hert. Net als vele andere 
dieren heeft het Vliegend hert een 
voldoende groot, aaneengesloten 
leefgebied nodig om te overleven. 
En precies dat wil Plan Vliegend Hert 
bereiken: bestaande brokken natuur 

in de regio rond het Zoniënwoud met 
elkaar verbinden door hagen, bomen 
en bos aan te planten. Als onze reu-
zekever zorgeloos van Tervuren naar 
Sint-Genesius-Rode kan vliegen 
langs houtkanten, boomgaarden en 
bossen, dan is het project geslaagd. 

Ben jij eigenaar van een weide, 
bos of grote tuin? 

Heb je zin om je steentje bij te dra-
gen aan dit natuurproject? Dat kan 
door het aanplanten van streekei-
gen hagen, houtkanten, loofbomen 
of een hoogstamboomgaard. Ook 
de aanleg van een poel of broed-
hoop is nuttig. Neem contact op 
met andreas.baele@rld.be en dan 
bekijken we hoe we jouw plannen 
kunnen ondersteunen. Meer info op  
www.planvliegendhert.be.

1

2

3

mailto:andreas.baele@rld.be
http://www.planvliegendhert.be


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: 84.000

Gedrukt op FSC-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
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Oktober - Maart

WARME WINTERAVONDEN
Gratis lezingen in Heverlee

Dinsdag 13 oktober 2020

Het verborgen leven van planten
Peter Roels (Plantentuin Meise)

Planten ‘kozen’ voor een radicaal ande-
re levenswijze dan dieren. Een plant 
dient ter plekke te overleven, terwijl 
een dier zich verplaatst. Dit maakt dat 
planten ook totaal anders opgebouwd 
zijn dan dieren. Door hun anders zijn, 
ontsnappen planten vaak aan onze 
aandacht en erkennen we te weinig dat 

planten, net als dieren, levende wezens zijn. In een poging om hieraan te verhelpen, 
verschenen de laatste jaren enkele opvallende boeken, waarin men planten soms 
bijna menselijke eigenschappen toedicht…

Dinsdag 17 november 2020

Voedselstrategieën en stadsland-
bouw in Leuven

Caroline Huyghe (Rikolto)

Om Leuven naar een klimaatneutrale 
toekomst te leiden, tekende de vzw 
Leuven 2030 de ‘Roadmap 2030-2050’ 
uit. Duurzaam en gezond eten is een 
belangrijk hoofdstuk in de Roadmap. 
Samen met een hele reeks betrokkenen 
ontwikkelde men de ‘Leuvense voed-

selstrategie’. De stad wil zo nog meer werk maken van stadslandbouw en lokale 
voedselconsumptie. Caroline Huyghe van Rikolto werkt hieraan mee en doet voor 
ons graag de Leuvense voedselstrategie uit de doeken.

Dinsdag 15 december 2020

Mijn Tuinlab & Plan Vliegend Hert
Wim Veraghtert (Natuurpunt) & 

Andreas Baele (Regionaal Landschap 
Dijleland)

Mijn Tuinlab is het grootste tuinonder-
zoek in Vlaanderen. Iedereen kan mee-
doen, door zijn tuinscore te berekenen 
of op onderzoek te gaan in eigen tuin. 
Wim brengt ons de eerste resultaten 
van dit ‘citizen science project’. Daarna 

vertelt Andreas ons meer over de doelstellingen van Plan Vliegend Hert, een project 
waarbij lokale overheden en natuurorganisaties samen werken 
aan natuurverbindingen tussen het Zoniënwoud, Hallerbos en 
Meerdaalwoud.

Dinsdag 21 januari 2021

Sterfte bij mezenjongen: oorzaken 
en mogelijke oplossingen

Gerald Driessens (Natuurpunt)

De Koolmees en Pimpelmees zijn 
vrijwel onze bekendste broedvogels. 
Iedereen heeft ze wel al eens gespot in 
de tuin. Maar steeds vaker blijken vol-
ledige nestjes jonge mezen te sterven 
in het nest. Wat is hier de oorzaak van? 
Bestrijdingsmiddelen, virussen, bacte-
riën...? Het blijkt niet eenvoudig om één oorzaak aan te duiden. Wel zeker is dat de 
sterfte vaker voorkomt in tuinen dan in bos.

Dinsdag 16 februari 2021

Algen, het groene goud van de toekomst
Christiaan Thoen (MeNS)

Micro- en macroalgen (zeewieren) groeien explosief en kunnen op een kleine opper-
vlakte gekweekt worden. Dat kan zelfs in woestijnen of in bioreactoren op land en 
in zee. De productiviteit is zeer hoog en bovendien is zeewier een powerfood. Algen 
zijn dus een duurzaam toekomstalternatief voor onze traditionele landbouwgewas-
sen. Vlaanderen speelt trouwens een voortrekkersrol in Europa bij het ontwikkelen 
van een duurzame en diverse algeneconomie.

Dinsdag 16 maart 2021

Planten op het Lam Gods
Paul Van den Bremt

De gebroeders Van Eyck schilderden 
op het Lam Gods een paradijselijk land-
schap met een wonderbaarlijke tuin 
en tal van botanische bijzonderheden. 
Van enige wetenschappelijke planten-
kennis was toen nauwelijks sprake en 
schilderen naar de natuur was niet evi-
dent. Toch zijn heel wat planten en 
bloemen verrassend secuur weergegeven. Waar haalden de gebroeders Van Eyck 
hun botanische kennis en waarom beeldden ze bepaalde planten af? Hadden die 
planten in de Late Middeleeuwen misschien een specifieke betekenis? 

Uur: telkens van 20u00 tot 22u00
Waar: Deelgemeentehuis Heverlee, Waversebaan 66, 3001 Heverlee
Inschrijven is noodzakelijk door COVID-19: www.natuurpunt.be/agenda
Deelname is gratis.

Bij niet opdagen of annulering minder dan drie dagen voor het evenement, zal 
u per mail gevraagd worden om 10 euro te storten op de eventrekening van 
Natuurpunt. Zo willen we vermijden dat écht geïnteresseerden niet kunnen 
deelnemen. Bedankt voor uw begrip!
Wanneer een lezing volzet is, kan je een mail sturen om op de wachtlijst te 
komen: nils.iwens@natuurpunt.be
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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.


