
LEVE DE TUIN
Haal meer uit je tuin. Tips op
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
Haal meer uit je tuin. Tips op
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

Bestel je streekeigen plantgoed online 
tussen 1 september en 15 oktober 2021.  

www.behaagjetuin.be
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 4 december.

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

IN DEZE KRANT:
 

• Cursussen

• Open Monumentendag

• Warme Winteravonden

LANDSCHAPSKRANT
SEPTEMBER 2021

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.

De regionale landschappen van 
Vlaams-Brabant garanderen je met 
deze samenaankoop kwalitatief 
streekeigen plantgoed aan een goede 
prijs.   Bestellen doe je online op www.
behaagjetuin.be tussen 1 september 
en 15 oktober. Het bestelde plantgoed 
haal je af bij je gemeente op zaterdag 
4 december 2021. 

Wat zit er zoal in het aanbod?

Klimaatbomen zoals Wintereik, 
Winterlinde, Spaanse aak of Haagbeuk. 
Dit zijn bomen die een langere perio-
de van droogte kunnen verdragen en 
die veel schaduw bieden. Een win-win 
in een droge, hete zomer.

en), Wilde lijsterbes (hoogte 8m-12m, 
breedte 5m-10m), Europese vogelkers 
(vormboom, je kan ze zo groot 
laten worden als je wilt) en 
Eenstijlige meidoorn. 

Bijvriendelijke 
pakketten voor 
hagen en hout-
kanten: Bloesem- 
en bessenheg, 
Bijenheg, Vogelbosje/
Bosrand, Houtkant, 
Paardenpakket.

Bomen die geen last hebben van 
natte voeten: Zwarte els, (knot)wilg, 
Europese vogelkers, Fladderiep.

Bijvriendelijke bomen:  fruitbo-
men (appel, peer, kers, kriek, mispel), 
Winterlinde, Zomerlinde, Boskers, 
Spaanse aak en Europese vogelkers.

Bomen voor kleinere tuinen (min. 
50m² per boom): Spaanse aak (hoogte 
10m-12m, breedte 5-10m), knotwilg 
(vormboom, je kan ze zo groot laten 
worden als je wil - regelmatig snoei-

Meer info of advies nodig? Met concrete vragen over je bestelling kan je contact met ons opnemen via haag@rld.be of 
016 40 85 58. Bestellen kan echter enkel online!

Zit je met veel vragen over het onderhoud van al dat groen? Kijk dan op de volgende pagina voor onze cursussen 
Aanleg en beheer van hagen en heggen en Snoei van hoogstamfruitbomen.

Jouw tuin, groot of klein, kan een verschil maken voor natuur en klimaat.  Plant een boom, haag of 
klimplant.  Samen zorgen we zo voor meer groen. Dat is goed voor mens en dier.  Maak van je tuin dus 
een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook van de bloesems, het fruit en de verkoe-
lende schaduw. 

NIEUW:  
gemengde haag voor  
kleine tuinen.  
Dit pakket bevat 15 plantjes: 
5 x Liguster, 5 x Haagbeuk 
en 5 x Eenstijlige meidoorn.  
Goed voor vier meter haag. 

Kijk op www.behaagjetuin.be voor het volledige aanbod!



Natuur en gezondheid

DE KRACHT VAN GROEN
Wandelen we binnenkort op voorschrift?
 

Kom jij ook tot rust in de 
natuur? Geniet je van ruisen-
de bomen, fluitende vogels, 
frisse lucht in je longen? Dat 
is niet toevallig. De weten-
schap is het er roerend over 
eens: de natuur heeft een 
positief effect op ons fysiek en 
mentaal welzijn. Natuur als 
essentieel onderdeel van de 
gezondheidszorg? Het idee is 
zo gek nog niet.

Voor kwetsbare mensen zoals kinde-
ren, personen met een beperking, 
zieken en ouderen is het effect van 
een groene omgeving nóg belang-
rijker. Met uitzicht op kwaliteitsvol 
groen versnelt het genezingsproces 
en wordt pijn draaglijker. Stress ver-
laagt en de natuur zet mensen aan tot 
bewegen. Voor zorgbehoevenden is 
het echter niet eenvoudig om de 
natuur in te trekken. Daarom groeit 
bij zorginstellingen de interesse om 
de natuur dichterbij te halen. Dat kan 
door de buitenruimte om te vormen 
tot natuurrijk belevingsgroen.

De regionale landschappen helpen 
zorginstellingen bij de vergroening 
van hun domein. We staan hen bij 
met raad en daad. Samen met hun 
(tuin)therapeuten bekijken we wat 
de noden en mogelijkheden zijn. We 
maken een ecologisch groenplan op 
en helpen bij de realisatie ervan op 
het terrein.

Hopelijk kunnen we zo de natuur 
dicht bij die mensen krijgen die er 
het meest behoefte aan hebben. En 
aan alle anderen is er één advies: trek 
de natuur in en geniet ervan! En wie 
weet wandelen we binnenkort alle-
maal op voorschrift…

NATUUR 
MET ZORG

www.regionalelandschappen.be    WIJ ZORGEN VOOR NATUUR.  
NATUUR VERSTERKT DE ZORG. #NATUURMETZORG

Om zorginstellingen te inspireren werkten de regionale landschap-
pen een inspiratiegids Natuur met Zorg uit met concrete tips om de 
buitenruimte van de voorziening te vergroenen. Je leest er ervaringen 
van zorginstellingen die al met de natuur aan de slag gingen. Je kan 
de gids downloaden op www.rld.be. Klik door naar Lopende projecten 
> Natuur met zorg.

Cursus

Snoei van  
hoogstam- 
fruitbomen 
19 maart en 27 augustus 2022

Wil jij ook fruit oogsten uit eigen tuin? Ben je de trotse eigenaar van 
een mooie hoogstamboomgaard, of wil je graag fruitbomen aanplan-
ten? Dan is deze cursus iets voor jou. Want fruitbomen, die moet je 
snoeien, al vanaf de aanplant! 

Snoei is noodzakelijk voor een goede kroonvorming, om je boom gezond 
te houden en om hem een lang, bloeiend leven te gunnen. Sommige 
ingrepen doe je best in de winter, andere in de zomer. Er valt heel wat over 
te leren! Daarom bestaat de cursus uit twee dagen, met telkens theorie 
en praktijk. Op 19 maart bespreken en oefenen we de wintersnoei. Op 27 
augustus komt de zomersnoei aan bod. Beide dagen bouwen op mekaar 
voort. Je kan dus enkel inschrijven voor beide dagen. Voorkennis is niet 
nodig, wel goesting en een goeie snoeischaar!

Wanneer: zaterdag 19 maart en 27 augustus 2022, 9u30 tot 16u00
Waar: Kampenhout 
Kostprijs: 50 euro
Inschrijven: info@rld.be of 016 40 85 58

Workshop

Aanleg en beheer  
van hagen en heggen
2 oktober 2021
Hagen en heggen zijn onmisbaar in een groene tuin. Ze bieden voed-
sel, beschutting en nestgelegenheid aan allerlei insecten en vogels. 
Ze zorgen voor biodiversiteit en brengen de natuur tot in je tuin. 
Maar wat is nu het verschil tussen een haag en een heg? En hoe zit dat 
precies met snoeien en onderhoud? 

Tijdens deze workshop belichten we alle aspecten van inheemse hagen 
en heggen. Welke soorten kies je best om aan te planten? Hoe plant je ze 
aan? Wat is het beste snoeitijdstip? Ga je de haag scheren of net niet? Hoe 
breng je een verwaarloosde haag weer in vorm? Schrijf je snel in en je komt 
er alles over te weten.

Wanneer: zaterdag 2 oktober 2021, 9u00 tot 12u30
Waar: Sint-Albertuscollege, Geldenaaksebaan 277, 3001 Leuven
Kostprijs: 15 euro
Inschrijven: info@rld.be of 016 40 85 58



Open Monumentendag

HET ZOET WATER DOOR 
DE EEUWEN HEEN
Zondag 12 september 2021, 
Oud-Heverlee

In onze streek kent iedereen het Zoet Water, met zijn vijvers en gezellige brasserieën. Wie is er 
als kind niet gaan spelen in de speeltuin of een ijsje gaan eten na een boswandeling? Maar hoe 
anders zag het er vroeger uit, toen er van brede straten nog geen sprake was?! Kom dat en nog  
veel meer ontdekken tijdens de Open Monumentendag!

In een ver verleden was het Zoet 
Water een moeras, gevoed door 
vele bronnen. De term ‘Suet 
Water’ duikt voor het eerst op in 
de 16e eeuw. Charles de Croÿ liet 
er toen vijf vijvers uitgraven om er 
vis te kweken. Ook het waterkas-
teeltje ‘Spaans Dak’ en de barok-
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Steenbergen dateren al uit de 
16e eeuw. Sinds de jaren 1800 
is het ‘Suet Water’ stilaan uitge-
groeid tot een trekpleister voor 
dagjestoeristen. In 1980 werd de 
site beschermd als dorpsgezicht 
en in 2000 ook als landschap. 
Het Zoet Water kent dan ook een 
boeiende geschiedenis.

Fototentoonstelling Het Zoet
Water door de eeuwen heen

De Geschied- en Heemkundige Kring 
Oud-Heverlee presenteert je een unieke 
fototentoonstelling met beelden van 
vroeger en nu. Zo ontdek je hoe de site 
doorheen de eeuwen veranderd is.
De tentoonstelling vindt plaats in de 
kapel OLV van Steenbergen en in de 
voormalige boswachterswoning ‘De 
Fonteyn’, nu omgetoverd tot ‘Streekhuis 
Dijleland’. Het Streekhuis is nog niet 
helemaal in gebruik, maar als de reno-
vatie volledig afgerond is, zal Regionaal 
Landschap Dijleland vzw hier zijn intrek 
nemen. Kom alvast een kijkje nemen!

Tijdens de Open 
Monumentendag kan je de 
tentoonstelling vrij bezoeken 
van 10u30 tot 18u00. Nadien 
kan je er tot 10 oktober 
elke dinsdag, woensdag, 
zaterdag en zondag terecht, 
telkens van 14u00 tot 17u00.  
Van de tentoonstelling is 
een gelijknamig fotoboek 
verschenen,  dat je in het 
Streekhuis Dijleland  kan 
aanschaffen. 

Te voet op verkenning 
door het Zoet Water

Ga na de tentoonstelling al dat moois 
in levende lijve ontdekken! Drie wan-
delingen leiden je vanaf het Streekhuis 
Dijleland langs alle bezienswaardighe-
den in en om het Zoet Water. Kies voor 
een wandeling door het Kouterbos, 
een tocht naar Heverleebos met het 
Monarkengraf en de Lindenronde of 
wandel naar het kasteel van Harcourt. Je 
doet de wandelingen op eigen houtje. In 
het Streekhuis Dijleland kan je tijdens de 
Open Monumentendag (10u30 – 18u00) 
een brochure met kaartjes en uitleg ver-
krijgen. 

En daarna… een terrasje doen natuurlijk!

Hoe vaak passeer je niet achteloos 
een kleine beek? Deze bordjes trek-
ken vanaf nu je aandacht en leren je 
de naam van de waterloop kennen. 
Wil je meer weten? Scan de QR-code 
op het bordje en krijg info over de 
geschiedenis en geografie van de 
bewuste beek. Want over heel wat 
kleine waterlopen valt veel meer te 
vertellen dan je denkt.

Dag van de Trage Weg

Wegen ontmoeten beken
Zondag 17 oktober 2021, Kampenhout
Misschien heb jij ze ook al gezien, onderweg in Kampenhout? 
Kleine bordjes aan bruggetjes met de naam van een beek. Net 
als de trage wegen verdienen ook onze beken meer aandacht. 
Daarom verschenen er dit voorjaar beeknaambordjes aan krui-
singen van beken met wegen en wandelpaden. 

Beken drukten immers hun stempel 
op het uitzicht en de grenzen van 
onze gemeentes. Hun loop werd vaak 
aangepast aan onze behoeften, zoals 
het aandrijven van watermolens, 
drainage van landbouwgronden of 
het tegengaan van overstromingen. 
Beken vormen de ruggengraat van 
onze natuur en ze vormen het land-
schap. Genoeg verhalen dus om zich 

te verwonderen over die kleine beek. 
Hopelijk volgen nog meer gemeen-
ten dit initiatief in de toekomst!

Kom de beken ontdekken  
in Kampenhout!

Op zondag 17 oktober, tijdens 
de Dag van de Trage Weg, 
huldigen we de beeknaam-
borden in Kampenhout fees-
telijk in. Je kan de beken en 
hun verhalen gaan ontdekken 
langs verschillende uitgestip-
pelde wandelingen. Kijk op 
www.rld.be voor het volle-
dige programma.



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: Van der Poorten
Oplage: 85.000

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met inkten op 
plantaardige basis.

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)

Streekhuis Dijleland – Witte Bomendreef 1  
3050 Oud-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

Maandag 25 oktober 2021

Pandemieën in de natuur
Sanne Terryn (Sciensano)

Sinds maart 2020 kent iedereen Sciensano van de dage-
lijkse corona-cijfers. Het instituut is natuurlijk meer dan 
dat. Sciensano doet wetenschappelijk onderzoek naar 
onze gezondheid en spitst zich daarbij toe op het 
nauwe verband tussen de gezondheid van mensen en 
dieren, en hun omgeving. Ze zijn ook specialist in het 
onderzoek naar epizoötische ziekten (epidemieën bij 
dieren) en zoönosen (ziekten die overdraagbaar zijn 
van dier op mens en omgekeerd). Daarover valt ont-
zettend veel te vertellen. Sanne Terryn komt voor ons 
alvast een tipje van de sluier oplichten.

Maandag 29 november 2021

Lichtvervuiling: impact op fauna en flora
Robbert Schepers  

(Regionaal Landschap Schelde Durme)

De cyclus van licht en duisternis is sinds het ontstaan 
van de aarde een van de fundamentele ritmes op 
onze planeet. Echter, 23% van het aardoppervlak staat 
tegenwoordig onder invloed van lichtvervuiling en 
het probleem neemt wereldwijd toe met 2% per jaar. 
Lichtvervuiling is een complex milieuprobleem en 
mede-oorzaak van de achteruitgang van de biodi-
versiteit. Zo heeft recent onderzoek aangetoond dat 
er een ernstige impact is op de overleving en voort-
planting van insecten. Robbert Schepers schetst de 
problematiek, maar geeft ook concrete tips hoe wij als 
samenleving en als individu dit probleem mee kunnen 
oplossen.

Maandag 20 december 2021

200 jaar Kruidtuin in Leuven
Nele Guiljam (Groendienst Leuven)

De meeste Leuvenaars kennen de Kruidtuin als een 
plek van rust, waar je kunt genieten van de bloemen-
pracht. Minder gekend is de rijke geschiedenis van 
deze tuin waar de universiteit oorspronkelijk medicina-
le kruiden kweekte en waar planten en zaden van over 
de hele wereld verzameld worden. Zo is de Leuvense 
Kruidtuin een internationale referentie geworden in de 
wereld van de genees- en plantkunde. De stad grijpt 
de tweehonderdste verjaardag aan om alle aspecten 
van de Kruidtuin te tonen. Nele Guiljam vertelt over 
de geschiedenis, biedt je een blik op de toekomstige 
ontwikkelingen en op de activiteiten van het feestjaar.

Maandag 17 januari 2022

Natuur op doktersvoorschrift?
Dirk De Wachter  

(KULeuven), Benno Geertsma (Natuurpunt)

Door corona hebben meer mensen dan ooit de nabije 
natuur ontdekt. Maar zouden psychiaters als Dirk De 
Wachter of huisartsen natuur kunnen voorschrijven als 
medicijn? Hoe ver staat die wetenschap al? Wat doet 
de natuur met uw fysieke en mentale gezondheid? En 
welke initiatieven bestaan er al? Dirk De Wachter leidt 
de avond in. Benno Geertsma, educatief medewerker 
bij Natuurpunt CVN en medetrekker van het Netwerk 
Natuur en Gezondheid, neemt je vervolgens mee in de 
wetenschap en praktijk rond natuur en gezondheid.

Maandag 21 februari 2022

Brabantse Wouden
Bart Meuleman (Agentschap voor Natuur en Bos)

De Brabantse Wouden omvatten de omvangrijk-
ste oude loofbossen in Vlaanderen: Meerdaalwoud, 
Zoniënwoud en Hallerbos. Stuk voor stuk waardevolle 
natuurparels. De Provincie Vlaams-Brabant en ANB 
stelden de Brabantse Wouden voor als kandidaat 
Nationaal Park. Wat zijn de doelstellingen? Wat bete-
kent dit voor de biodiversiteit, beleving en bioproduc-
tiviteit? Wat zijn de risico’s? En wat kan jij betekenen 
voor de Brabantse Wouden? ANB regiobeheerder Bart 
Meuleman legt het ons allemaal uit en hij maakt op 
deze warme winteravond ook graag ruimte om te 
luisteren en in te gaan op jouw vragen en suggesties.

Maandag 21 maart 2022

Wildplukken: onkruid op mijn bord
Natalie Schrauwen (ELDER lab)

De smaak van vochtige naaldbosgrond in de herfst, 
de geur van drogend hooi en warme aarde op een 
net geoogst tarweveld in augustus, de geur van een 
onweersbui op warme bestrating, het zilte en minerale 
van golfbrekers vol wier. Wildplukken is geen activiteit. 
Eerder een levensstijl. Een waar je nooit meer onderuit 
geraakt. Natalie Schrauwen van ELDER lab komt op 
deze laatste Warme Winteravond haar leven en passie 
als wildplukster met jullie delen. Schrijf je in en kom 
meegenieten van haar verhalen en van één van haar 
proevertjes!

 
Uur: telkens van 20u00 tot 22u00

Waar: Deelgemeentehuis Heverlee, 
Waversebaan 66, 3001 Heverlee

Inschrijven is noodzakelijk:  
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

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.
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