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BIODIVERSITEIT EN SOORTEN

2021

NATUURBEHEERPLAN 'T ZAND MOLENSTEDE
In Molenstede werken we samen met eigenaars van een historisch landhuis en omringend landgoed. In eerste
instantie was de familie geïnteresseerd in bosuitbreiding op hun terreinen. Na onderzoek bleken er zeer
waardevolle graslanden aanwezig op het terrein. Omvorming naar bos is dus niet gewenst. Oude graslanden
die gevrijwaard bleven van intensief beheer en bemesting, zijn erg zeldzaam en vormen een opslagplaats voor
CO2. We koesteren ze!
Na overleg met het Agentschap Natuur en Bos overtuigden we de eigenaars om te kiezen voor een
natuurbeheerplan op maat. Zij beheren hun terreinen al zo goed mogelijk maar ze missen een plan en de
kennis om de potentiële natuurwaarde verder te ontwikkelen. Het landgoed ligt grotendeels binnen het
Vlaams ecologisch netwerk en sluit aan bij het habitatrichtlijngebied van de Demervallei. Het bestaat uit bos,
grasland, een historisch parkgedeelte met vijver en een grote hoogstamboomgaard. In totaal beslaat het zo’n
10 hectare.

In 2021 werd een uitgebreide verkenningsnota opgemaakt waarin
inventarisaties en beheerdoelstellingen werden opgenomen. Deze
zijn intussen goedgekeurd en we zitten op schema om in 2022 het
beheerplan verder af te werken.
PARTNERS: Agentschap Natuur en Bos, particuliere eigenaars
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Een deel van de graslanden herbergt een grote biodiversiteit en met het
juiste beheer kunnen deze evolueren naar belangrijke biotopen voor
heel wat soorten. Naast het behoud van waardevolle boszones wordt
er gewerkt aan de ontwikkeling van kamgrasland, glanshavergrasland
en dotterbloemgrasland. Het halfopen landschap met markante oude
bomen biedt kansen voor allerlei streekeigen fauna en flora, zoals
vleermuizen.

De aanwezigheid van gewoon reukgras (Anthoxanthum
odoratum) als biodiversiteitsindicator en wilde bertram
(Achillea ptarmica) als kensoort voor dotterbloemgrasland, onderstreept het potentieel van de graslanden.
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Werken aan De Vijvers in Wolfsdonk, met kraan en baggerbootje.

POELENWERKING
Als we het over leven en biodiversiteit hebben, is de factor water zeer bepalend. Elk organisme is er op één
of andere manier aan gebonden. Op plaatsen waar het heel nat is, vind je dan ook heel wat leven. Dat geldt
zeker voor poelen, een klein landschapselement waar we ons graag voor inzetten. Naast enkele vijverprojecten
werden opnieuw heel wat poelen hersteld of aangelegd. Van het ruimen van een kleine bospoel van 20 m² tot het
aanleggen van een nieuwe waterpartij van 380 m². In Begijnendijk en Aarschot creëerden we 7 poelen. Na aanleg
is het spannend afwachten of de nieuwe poelen effectief water zullen houden. De weergoden hielpen dit jaar
goed mee. Van extreem lage grondwaterpeilen was tegen het einde van het jaar geen sprake meer en de nieuwe
poelen stonden mooi vol met water.
Daarnaast gaven we advies over beheer en bestrijding van exoten en hielpen we bij inventarisaties. In Tielt-Winge
zorgden we in samenwerking met Hyla* dat vrijwilligers over materiaal beschikten om samen met schoolkinderen
poelen te monitoren. In Begijnendijk troffen we opnieuw de uiterst zeldzame kamsalamander in onze fuiken aan
en inventariseerden we een tiental waterpartijen.
PARTNERS: Provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos, Hyla*: de amfibieën- en reptielenwerkgroep
van Natuurpunt, particuliere eigenaars.

WEEKENDVIJVERS

Jaarverslag 2021 - Biodiversiteit en soorten

In Wolfsdonk tovert een jong gezin een vijvercomplex van meer dan een halve eeuw oud om tot een verscholen
parel die bulkt van de biodiversiteit. Samen met de eigenaars zochten we naar een optimale aanpak. De vijvers
hebben voldoende potentiële waarde om te evolueren naar Europees beschermde habitattypes. Dat toonden
we aan door onder meer de vondst van een zeer zeldzame waterroofkever. Bij de start van het project werd een
reeks Corsicaanse dennen gekapt om ruimte te creëren voor streekeigen inheemse struik- en boomsoorten en
om meer licht te krijgen op de waterpartijen.
In het najaar ruimden de aannemers twee grote vijvers met behulp van een baggerbootje en een grote
graafmachine. Ze borgen een volume van 2000 m³ slib in een tijdelijke uitlekzone. Vervolgens schuinden ze de
noord- en westzijden van de waterpartijen aan. In 2022 worden de vijvers nog afgevist zodat ander waterleven
meer kans krijgt om zich te vestigen. Het ingedikte slib wordt afgevoerd en het terrein hersteld. Langzaamaan
zal het terrein zich ontwikkelen naar een hotspot van biodiversiteit. Een plek om tot rust te komen, te genieten
van topnatuur én een ideale uitvalsbasis om de prachtige streek te ontdekken.
PARTNERS: Provincie Vlaams-Brabant, particuliere eigenaars

MEER WETEN?
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DEMER - EN LAAKVALLEI

2021

KANDIDATUUR VLAAMS PARK DEMERVALLEI
Onze werking in de Demervallei stond in 2021 deels in het teken van de projectoproep Vlaamse parken.
Heel wat partners in de vallei werken al jaren samen aan waterveiligheid, natuurontwikkeling, landbouw en
zachte recreatie. De Demerpartners vonden deze projectoproep een mooie kans om de samenwerking te
bestendigen en te verdiepen. Het bood de mogelijkheid om een nieuwe impuls te geven aan het gebied. Om
aan de strenge oppervlaktevoorwaarden van de projectoproep te voldoen, werden ook het Schulensmeer, de
aangrenzende beekvalleien en delen van de Dijlevallei in de gebiedsperimeter opgenomen.
Onze gebiedscoördinator werkte de kandidatuur uit en onderzocht of het gebied zich het meest leende
voor een landschapspark of een nationaal park. Daarbij was ook de afstemming met projectvereniging de
Merode een belangrijk aandachtspunt. In juni 2021 legde hij zijn conclusies op tafel. De kwaliteiten van de
Demervallei zouden het best tot hun recht komen in een dossier Nationaal Park. Aangezien de Merode voor
een landschapspark koos, besloten we twee aparte dossiers in te dienen.
Samen met de partners overtuigde onze gebiedscoördinator de aangrenzende gemeentes en gebiedseigenaars
om het dossier mee te ondersteunen. In twee maanden tijd verruimde de gebiedscoalitie van 6 naar 17
gemeenten. Naast Provincie Vlaams-Brabant trad ook Provincie Limburg toe. Binnen het partnerschap
waren Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos de belangrijkste terreineigenaars, naast De Vlaamse
Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij. Wij traden op als trekker van de coalitie.

Jaarverslag 2021 - Demer- en Laakvallei

Intussen heeft minister Demir midden januari 2022 de namen bekendgemaakt van de gebieden die een
masterplan mogen uitwerken. Van de 10 kandidaat-nationale parken zijn er maar 6 weerhouden. Jammer
genoeg behoort de Demervallei daar niet bij. Hoewel het een gemiste kans is voor de gebiedsontwikkeling,
neemt dit niet weg dat er de komende jaren nog heel wat staat te gebeuren in de Demervallei. Dit zal de
doelstellingen versterken. Als regionaal landschap zullen we ons blijven inzetten voor de landschappelijke
ontwikkeling van de Demervallei.
PARTNERS:

Terrein- en waterbeheerders: Agentschap Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg, Natuurpunt, Vlaamse Milieumaatschappij
Gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Beringen, Boortmeerbeek, Diest, Haacht, Halen, Herk-de-Stad,
Holsbeek, Keerbergen, Leuven, Lubbeek, Lummen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge,
Tremelo
Middenveld- en andere organisaties: Bekkenbestuur Demervallei, Bekkenbestuur Dijle- en Zennevallei,
Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, Toerisme Vlaams-Brabant
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BEVERBURCHT LAND ART AAN DEMERTREFPLAATS WERCHTER
In 2021 realiseerden we samen met Toerisme Vlaams-Brabant, Agentschap voor Natuur en Bos en gemeente
Rotselaar een land artproject in het Demerbroekpark in Werchter.
Naast Demertrefplaats ‘het bomenpad’ staat nu een kunstwerk dat een doorsnede van een beverburcht
voorstelt. Begin september plaatste de firma Art-ex een constructie van houten stammen. Deze werden
zorgvuldig op elkaar gestapeld: het snijvlak van de stammen diende immers als muur voor een graffitischilderij.
Vervolgens ging de bekende street artist DZIA aan de slag. Hij toverde in zijn kenmerkende stijl een bever
op de stammenmuur tevoorschijn. Het nagelnieuwe kunstwerk is zichtbaar van op het bomenpad en van
op de Demerdijk.
Het project is gerealiseerd dankzij de financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Europa Platteland. Dankzij deze steun konden we eerder ook de Demertrefplaatsen van Diest, Langdorp en Zichem
opwaarderen.

PARTNERS: Toerisme Vlaams-Brabant,
Agentschap Natuur en bos, gemeente
Rotselaar
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Jaarverslag 2021 - Demer- en Laakvallei

Zo verbeterden we in 2020 de toegang
naar de vestigingswallen in Diest, zorgden
we in Langdorp voor de vergroening van
de site rond de meanderende tafel en
legden we in Zichem een fietsenstalling
en een toegangspad naar de picknickboot
aan. Met dit beverkunstwerk heeft nu ook
de site in Werchter een extra eyecatcher.

Het nieuwe kunstwerk is zichtbaar vanop Demertrefplaats ‘het bomenpad’.

MEER WETEN?
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DOELGROEPENWERKING

2021

NATUUR OP SCHOOL (NOS)
De gemeentelijke basisschool in Molenstede (Diest) bouwde recent een nieuwe school. De bestaande
gebouwen werden gerenoveerd. Voor het schoolteam was dit het ideale moment om na te denken over de
vergroening van hun speelplaats. Samen met het team, de leerlingen en de provinciale MOS-medewerker
gingen we aan de slag.
Voor de start van de nieuwbouw vormden we een sparrenbos om naar een buitenklas. Het was een idee van
de leerlingen om van het bos een speel- en leerplek te maken. In het voorjaar van 2018 plantten we samen
met de scholieren en IGO 550 streekeigen bomen aan. Deze krijgen de komende jaren de kans om uit te
groeien tot een bos.
Na het afronden van de nieuwbouw kreeg de nieuwe, natuurlijke speelplaats vorm. De school stelde op 1
september de nieuwe buitenruimte én hun gloednieuwe naam voor. De school heet nu ‘De Buitenkans’.
De volgende jaren zullen we samen met de school en de MOS-medewerker bekijken hoe ook de oude
speelplaats een groene make-over kan krijgen.

PARTNERS: MOS Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant, GBS De Buitenkans

IN 2021 STARTTEN WE MET DE REALISATIE VAN VOLGENDE NOS-PROJECTEN
Jaarverslag 2021 - Doelgroepenwerking

•

SAS Baal (wijkschool & hoofdschool)

WE GAVEN ADVIES / WERKTEN AAN DE OPSTART VAN VOLGENDE PROJECTEN
•
•
•
•
•

KSD Den Hulst, Testelt (Scherpenheuvel-Zichem)
VBS Langdorp (Aarschot)
BUSO De Bremberg, Diest
VBS De Groeituin, Grootlo (Keerbergen)
GBS De Buitenkans (oude speelplaats), Molenstede (Diest)
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Aanplant van een gemengde haag.

BEHAAG JE TUIN
In 2021 bestelden bijna 1050 inwoners uit 56 Vlaams-Brabantse gemeenten streekeigen plantgoed om hun
tuin en buurt een stukje groener te maken. Dankzij de 270 bestellers in Noord-Hageland komt er in onze
regio bijna 5 km haag, heg of houtkant bij. De bloesems van 434 hoogstamfruitbomen zorgen in de toekomst
voor een mooi voorjaarslandschap en de 544 hoogstambomen dragen bij aan een klimaatbestendige
omgeving.
Sinds 2020 konden onze inwoners al klimaatbomen bestellen die goed bestand zijn tegen extreme
hitte, langdurige droogte en
wateroverlast. In 2021 breidden
we het aanbod verder uit met
bomen en pakketten op maat van
kleinere stadstuinen.

Jaarverslag 2021 - Doelgroepenwerking

Afgelopen jaar was radiostem
Tom De Cock het gezicht van de
campagne. Hij riep iedereen op
om zich goed te informeren bij de
tuinaannemer over de herkomst
van plantgoed en te kiezen voor
inheemse bomen en struiken.
Zo dragen we allemaal ons steentje
bij tot een biodiverse en groenere
leefomgeving.

PARTNERS:
Provincie
Vlaams-Brabant, Gemeentes in
Noord-Hageland,
Regionale
Landschappen
in
VlaamsBrabant, particuliere eigenaars
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Een deel van de afgewerkte snoezeltuin.

SNOEZELTUIN HET BALANSKE
In 2021 rondden we de werken af aan de buitenruimte van zorginstelling Het Balanske in Tielt-Winge. Voor
dit activiteitencentrum voor mensen met een beperking realiseerden we een snoezeltuin. Snoezelen is het
stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van zintuiglijke ervaringen. Via snoezelobjecten
zoals een muziekinstrument, een buitenspiegel of een voelboom, worden bezoekers uitgenodigd tot
interactie. Vanaf de conceptfase tot de uitwerking en aanplanting is rekening gehouden met de verlangens
van animatoren, medewerkers, management en ouders.
Een participatieve aanpak stond centraal in dit project. We
zetten in op een sterke betrokkenheid bij de verschillende
gebruikers. Hun noden en wensen, zoals de aanwezigheid
van een rust- en een actieve zone en van een educatieve
hoek, vertaalden we in een plan. Naast belevingselementen
lag de nadruk op het vergroenen van de buitenruimte met
streekeigen struiken en planten. Zo vormen de werken ook
een meerwaarde voor de biodiversiteit.

Jaarverslag 2021 - Doelgroepenwerking

De realisatie van dit project pastte mooi in ons jaarthema
van 2021 ‘Natuur met zorg’. We vinden het belangrijk om
vergroening van de zorgsector onder de aandacht te brengen.
Met deze campagne wilden we ook andere zorginstellingen
inspireren.

PARTNERS: Het Balanske, Provincie Vlaams-Brabant,
Europees programma voor plattelandsontwikkeling
LEADER in het Hageland

Inspiratiebrochure rond jaarthema ‘Natuur met zorg’

© RLNH

De leerlingen van basisschool De Vlindertuin knutselden hun favoriete spelelementen voor het nieuwe speelbos.

PARTICIPATIEF SAMENWERKEN AAN SPEELGROEN
Het speelbos aan de Abdij van Averbode is toe aan vernieuwing. Samen met de partners willen we hier nieuw
leven inblazen. In het voorjaar van 2021 bevroegen we de buurtbewoners en gebruikers van de speelzone.
Zij kozen de spelelementen die zeker niet mogen ontbreken in de toekomst. Ook de nabijgelegen school
dacht mee na over de inrichting. De leerlingen gaven hun voorkeuren aan en gingen creatief mee aan de
slag met klei en ‘bosvondsten’. We verwerkten
de favoriete spelvormen in een ontwerp dat
we uitvoerig met alle partners bekeken. Ook
de inwoners van de stad konden opnieuw hun
feedback doorgeven. In de zomer landden we
met een definitief ontwerp.
We realiseren naast een buitenklasje voor de
nabijgelegen school ook een multimovepad.
Dit is een wandeling van zo’n 2 kilometer lang
waarlangs heel wat spelelementen en sportieve
uitdagingen terug te vinden zijn. Daarnaast
is er een hele ruime zone waar kinderen vrij
mogen spelen en kampen bouwen. Wij hopen
dit mooie speelbos te verwezenlijken in 2022.
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Jaarverslag 2021 - Doelgroepenwerking

PARTNERS: Stad Scherpenheuvel-Zichem,
Natuurpunt Averbode Bos & Heide

Illustratie van één van de gekozen spelelementen
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LANDSCHAPSZORG

2021

BOMENRIJ IN HOLSBEEK
In Holsbeek kregen we de kans om samen te werken met een familie landeigenaars die erg gesteld zijn op
bomen. We probeerden naburige eigenaars aan te sporen in te stappen in het project om tot een netwerk van
bomenrijen te komen in de omgeving. Dat verliep met wisselend succes. Niettemin slaagden we er in een extra
landeigenaar te overtuigen.
Dit resulteerde begin 2021 in de aanplant van bomenrijen met een totale lengte van één kilometer! Deze
sluiten aan op bestaande bomenrijen, houtkanten of bossen. In totaal plantten we 90 bomen. We bepaalden de
soortkeuze aan de hand van standplaatsgeschiktheid
en alle bomen zijn klimaatbomen. Haagbeuk,
wintereik en winterlinde zijn immers inheemse
streekeigen soorten die goed bestand zijn tegen
droogte en hitte. Zij zijn dus gewapend tegen
extremere weersomstandigheden.
Wij hopen dat andere eigenaars in de
regio de landschappelijke, ecologische en
landbouwkundige meerwaarde zullen inzien aan
de hand van dit voorbeeld. Dan staan wij klaar om
nog meer bomen aan te planten!

PARTNERS:
Provincie
particuliere eigenaars

Vlaams-Brabant,

Overzicht in het landschap van de verschillende bomenrijen
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We startten een pilootproject op in drie gemeentes.

EEN LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED IN NOORD-HAGELAND
Een Loket Onderhoud Buitengebied, kortweg LOB, is een samenwerkingsverband dat streeft naar de uitbouw
van een kwaliteitsvol, duurzaam en integraal beheerd landschap. We werken daarvoor samen met IGO
en Boerennatuur aan een pilootproject in drie gemeenten rond het beheer van holle wegen, bermen en
recreatieve ontsluiting.

Jaarverslag 2021 - Landschapszorg

In elke gemeente startte het project met een inventarisatiefase waarin we keken naar de bestaande toestand
op terrein. Deze informatie verwerkten we in een digitaal beheersysteem. Vervolgens gingen we samen met de
partners en de lokale actoren aan de slag om een gebiedsvisie op te maken. Deze zal de basis vormen voor het
toekomstige beheer.
In Bekkevoort bekijken we het beheer van de holle wegen. De projectgroep betrekt bij de opmaak van de
nieuwe beheerplannen iedereen die actief is in het buitengebied. In 2021 screenden we in deelgemeente
Assent een twintigtal holle wegen. Hiervan inventariseerden we vijf holle wegen in detail. We keken naar
boomsoorten en hun ouderdom,
ondergroei en aanwezige fauna en
flora. We namen ook het omliggend
landschap, de erosieproblematiek
en de staat van het wegdek mee in
het onderzoek. Deze informatie
verwerkten we in het digitaal
beheersysteem en vormt de basis
voor de opmaak van de gebiedsvisie
en beheerplannen.

Doorsnede van een holle weg
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Holle weg in Bekkevoort

In Tremelo staat het bermbeheer in Park Tremeland
centraal. Op twee momenten in 2021 onderzochten we de
fauna en flora in de bermen. Hierbij stelden we vast dat er
enkele andere problemen speelden in het woonparkgebied.
Zo signaleerden we sluikstorten op bermen en in de grachten
en zagen we dat enkele openbare bermen door particulieren
verhard zijn. Focus is dan ook een sensibilisatiecampagne om
zulke problemen in de toekomst te vermijden. Samen met
de gemeente en de partners werken we aan een gebieds- en
beheervisie.

In Tremelo inventariseerden we de aanwezige bermen in Park Tremeland.
© RLNH

In Lubbeek koos de gemeente ervoor om in Linden het beheer
van de recreatieve ontsluiting onder de loep te nemen. In het
najaar van 2021 inventariseerden we alle trage wegen, wandelen fietswegen en speelbossen. We keken naar de staat van de
paden en terreinen en welke flora er voorkwam. Op basis van
deze gedigitaliseerde informatie werken we nu verder om het
toekomstige beheer van deze wegen, terreinen en bermen aan
te passen.

PARTNERS: PDPO, Provincie Vlaams-Brabant, gemeente
Bekkevoort, Lubbeek, Tremelo, IGO, Boerennatuur Vlaanderen
Overzichtskaart inventarisaties in Linden
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Om vraat tegen te gaan, plaatsten we speciale veebescherming rond de bomen.

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
In 2021 plantten we weer heel wat hagen, heggen en hoogstam(fruit)bomen aan. Zo geven we een boost aan de
biodiversiteit en versterken we traditionele landschappen. Deze kleine landschapselementen zorgen voor meer
voedsel en nestplaatsen voor dieren en vormen een netwerk waarlangs ze zich kunnen verplaatsen.
In Tielt-Winge richtten we in 2021 een paardenweide natuurvriendelijker in. We verlengden een bestaande
houtkant en middenin de weide gaven we een heg de nodige ruimte om breed uit te groeien. Deze is interessant
voor insecten en vogels maar ook de paarden kunnen van de planten knabbelen. Hoogstambomen zorgen voor
een mooie landschappelijke invulling én voor schaduw voor de paarden en schapen. Om ervoor te zorgen dat
de dieren niet de volledige planten opsmullen, staan heg en houtkant veilig achter schrikkoorden. Eens ze
uitgroeien kunnen de dieren de planten ‘snoeien’. Rond de bomen plaatsten we een speciale veebescherming
om de stam en jonge twijgen te beschermen.
PARTNERS: Provincie Vlaams-Brabant, particuliere eigenaars

79 HOOGSTAMFRUITBOMEN AANGEPLANT
151 SOLITAIRE BOMEN AANGEPLANT

Jaarverslag 2021 - Landschapszorg

43 KNOTBOMEN GEKNOT

332 m²

HOUTKANT AANGEPLANT
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1315 m HAGEN EN
HEGGEN AANGEPLANT

SENSIBILISATIE, EDUCATIE EN COMMUNICATIE

2021

CAMPAGNE #NATUURMETZORG
‘Natuur en Gezondheid’ is het thema waarrond de 16 regionale landschappen werkten in 2021. Uit ervaring
weten we dat de natuur een heilzaam effect op lichaam en geest kan hebben. Daarom vonden we het belangrijk om vergroening van de zorgsector onder de aandacht te brengen. Met onze campagne wilden we dan
ook zorginstellingen inspireren.

Jaarverslag 2021 - Sensibilisatie, educatie en communicatie

We werkten een inspiratiegids uit. Deze vertelt het verhaal van twee algemene ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee psychiatrische ziekenhuizen die de buitenruimte van hun voorziening groen inrichtten en
dit groen inzetten in hun werking. Je komt te weten waarom zorginstellingen kozen voor vergroening, hoe
ze geïnspireerd werden en hoe de samenwerking met het regionaal landschap en andere partners verliep.
Elke zorginstelling geeft concrete tips voor collega’s om zelf aan de slag te gaan om een groenere omgeving
te creëren. Daarnaast maakten we drie inspirerende video’s waarin we tonen hoe we drie zorginstellingen
grondig transformeerden.
PARTNERS: 16 regionale landschappen in Vlaanderen, zorginstellingen

EDUCATIEF FILMPJE & TUTORIAL BIJ-ZAKEN ZONDER HONING
Ferm Meensel-Kiezegem vroeg ons of we een workshop konden geven rond het bouwen van bijenhotels.
Jammer genoeg konden we geen live bijeenkomst organiseren door COVID-19. Een webinar leek ons niet de
ideale manier om mensen aan de slag te krijgen. We kozen er voor om een educatief filmpje te maken. Aan
de hand van beeldmateriaal van vele soorten bijen monteerden we een video waarin we de levenswijze van
solitaire bijen beschrijven. Tot slot filmden we stap voor stap hoe je thuis een bijenhotel kan knutselen. Het
eindresultaat staat op youtube zodat iedereen er mee aan de slag kan.
PARTNERS: Ferm, Natuurpunt Lubbeek (beeldmateriaal)
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WAT? Demerfietstocht
WAAR? Demervallei in Noord-Hageland
WANNEER? 30 september
PARTNERS? Gebiedsgerichte werking Demer- en Laakvallei

Jaarverslag 2021 - Sensibilisatie, educatie en communicatie
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Eind september namen we de gebiedsgerichte medewerkers van andere Vlaamse Regionale Landschappen op
sleeptouw door de Demervallei. Al fietsend bezochten we verschillende projecten. Zo toonden we hen een aantal
herinrichtingsprojecten van weekendvijvers, bekeken we recent aangesloten Demermeanders en passeerden we
langs enkele Demertrefplaatsen. Zo kwamen we tot een interessante ideeënuitwisseling.

WAT? Infoavond ‘Coole kikkers en waterdraken’
WAAR? Rotselaar
WANNEER? 22 oktober
PARTNERS? Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt Rotselaar
Tijdens deze infoavond leerden de aanwezigen verschillende soorten amfibieën herkennen aan de hand van
mooie foto’s. Speciale aandacht ging naar de zeldzame kamsalamander. Met deze ‘kapstoksoort’ heeft Rotselaar
een troef in handen om een hotspot voor amfibieën en biodiversiteit te worden.

MEER WETEN?

Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
016 63 59 54 . info@rlnh.be . www.noordhageland.be

