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REGIONALE LANDSCHAPPEN 
IN VLAANDEREN

16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden 
en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekiden-

titeit en recreatie. We brengen inwoners, verenigingen 
en overheden samen rond een wervend streekverhaal 

dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. 

Regionale Landschappen werken integraal.                                             
In onze cultuurlandschappen hebben zowel natuur als 

mens gedurende eeuwen hun invloed uitgeoefend. 
Het is deze vergroeiing die Regionale Landschappen                 

koesteren.  We kijken daarbij steeds graag over de 
muurtjes heen.
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FEITEN EN CIJFERS
Kengetallen Regionaal Landschap Noord -Hageland vzw (2018) 
 

Oppervlakte (km2) 414

Aantal inwoners 172.268

Inwoners / ha 4.16

Aantal betrokken gemeenten 10

Effectieve leden vzw 40

Personeelsleden vzw (Voltijdse Equiv.) 7.6

Jaaromzet vzw (Euro) 883.985
 

REGIONAAL LANDSCHAP NOORD-HAGELAND Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 • 3390 Tielt-Winge • info@rlnh.be • www.rlnh.be

PROVINCIE Vlaams-Brabant        AANTAL GEMEENTEN  10 (Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo) 

OPGERICHT 1992        VOORLOPIG ERKEND 1998           DEFINITIEF ERKEND 2000             OPPERVLAKTE (KM2) 414            INWONERS (IN 2018) 172.268            INWONERS / HA 4.16

A N T W E R P E N

L I M B U R G
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V L A A N D E R E N

W E S T -

V L A A N D E R E N

De vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland wordt financieel gesteund door de Provincie Vlaams-Brabant, 
de Vlaamse Overheid en de tien aangesloten gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, 
Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo. Daarnaast werken we nauw samen met  
verenigingen actief rond natuur en landschap, toeristische organisaties, landbouwers en jagers.

VARIATIE TROEF

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland ligt op de 
overgang van de zandige Kempen in het noorden naar 
de meer lemige bodems van Haspengouw.  
De variatie van ijzerzandsteenheuvels en de rivier- 
valleien van de Demer, Winge, Motte en Begijnenbeek 
zorgen voor een hoge biodiversiteitswaarde en een 
aantrekkelijk landschap. Denk hierbij nog talrijke 
oude monumenten, historische stadjes en pittoreske  
dorpen en je hebt een unieke combinatie van natuur 
en cultuur! 

Samen grensverleggend werken aan                                   
natuur en landschap

We willen graag met iedereen samenwerken aan 
projecten rond waardevolle landschappen en soorten, 
waterbeheer en cultuurhistorisch erfgoed. 

LANDSCHAPSZORG EN           
STREEKEIGEN KARAKTER
Een Regionaal Landschap is een streek met een eigen 
identiteit en met belangrijke natuur- en landschaps-
waarden. Het is een van onze kerntaken om dit  
landschap te behouden en te versterken. We willen 
mensen overtuigen om zorg te dragen voor deze  
typische landschappen en hun achterliggend verhaal. 

NATUURBEHOUD EN                      
BIODIVERSITEIT
Ons landschap herbergt heel wat waardevolle fauna 
en flora. Door zorg te dragen voor het landschap  
werken we mee aan het behoud hiervan en creëren 
we een plek voor de vele zeldzame en minder zeld- 
zame soorten in onze regio. Het Regionaal Landschap 
staat je daarom met raad en daad bij met de aanleg of 
het onderhoud van kleine landschapselementen.

LEVE DE TUIN
86% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Het 
Regionaal Landschap Noord-Hageland wil samen met 
de provincie Vlaams-Brabant daar één groot groen 
paradijs van maken. Met kansen voor dieren, planten 
en het klimaat. Om nog meer van te genieten.

Jouw tuinacties helpen veel planten en dieren, zo ook 
onze koesterburen, soorten die het vandaag moeilijk 
hebben om te overleven. Dankzij de koesterburen-
campagne werken wij samen aan een rijke en  
blijvende variatie aan planten en dieren.  
Wil je graag meewerken?  
www.levedetuin.be – www.koesterburen.be 

EDUCATIE EN VORMING
Onbekend is onbemind. Een thematische  
wandeling  of met de school een bijenhotel maken. Er 
is een waaier aan mogelijkheden voor jong en oud om 
meer te weten te komen over de natuur en het  
landschap rondom ons. Natuureducatie is belangrijk 
opdat in de toekomst onze kinderen mee zorg dragen 
voor hun omgeving.

NATUURRECREATIE
Mensen laten genieten van natuur en landschap 
levert heel wat op. Bewoners en recreanten die de 
streek beleven gaan ze ook meer en meer  
waarderen. Genieten van het landschap heeft ook 
zijn economische impact. Samen mogen we trots  
zijn op de streek waarin we wonen, werken en  
ontspannen!
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solitaire
bomen

aangeplant

105
4.449 

meter hagen, heggen 
en houtkanten  
geplant en hersteld

Maatregelen voor 11 bedreigde Europese soorten 

88
bijenblokken 

verdeeld

18
insectenhotels 

geplaatst

13.292
stuks bosgoed
geplant

35
knotbomen  

geplant en onderhouden

17
poelen  

aangelegd en geruimd

59
vormingen, infosessies 
en publieksmomenten 

georganiseerd
89

adviezen verleend i.k.v. 
BOS

125 are 
              bloemenweide
                gerealiseerd

358
eigenaars 
betrokken bij terreinacties

deelnemers aan
activiteiten

5.473192hoogstamfruitbomen
                          aangeplant en hersteld

MEER NATUUR VOOR PITTIG FRUIT

Zonder bijen geen fruit! In de belangrijkste fruit- 
regio’s werken sinds januari 2016 zeven organisaties 
uit Nederland en Vlaanderen samen met meer dan 
100 fruittelers, verschillende gemeenten en diverse 
andere actoren. Zo bundelen we de krachten voor de 
integratie van meer natuur in de fruitteelt.  
Wij coördineren dit Europese project in onze regio.

Om de Noord-Hagelandse bossen in een extra goede 
staat te krijgen, rekenen we op het Steunpunt Bos 
van de provincie Vlaams-Brabant. Onze provinciale 
bosconsulent ondersteunde in 2018 een -tal bosei-
genaars bij het beheer van hun bos en hij startte vijf 
natuurbeheerplannen op. Maar er is ook nood aan 
nieuw bos. Onze medewerker bos & biodiversiteit  
probeert daarom particuliere eigenaars van gronden 
met potentie tot bebossen te vinden en hen te  
stimuleren om over te gaan tot aanplant.

GEBOORTEBOS TIELT-WINGE

AANPLANT SPEEL- EN LEERBOS MOLENSTEDE

VIJVERHERSTEL IN DE DEMERSTRAAT

Het platteland was vroeger een trekpleister om tot 
rust te komen. Dat vertaalde zich in de Demervallei 
in talrijke weekendverblijven met bijhorende vijvers. 
Vandaag zijn vele ervan in onbruik geraakt en het  
onderhoud bleef achterwege. In de Demerstraat in 
Rotselaar herstelden we in samenspraak met de  
eigenaars een vijvercomplex van 12 vijvers.

SAMENAANKOOPACTIE ‘BEHAAG JE TUIN’

Voor het eerst organiseerden de vijf Vlaams-Brabantse 
regionale landschappen, met provinciale steun, een 
samenaankoopactie van streekeigen hagen, heggen, 
houtkanten en hoogstam(fruit) bomen voor in de tuin. 
De inwoners van de deelnemende gemeenten 
bestelden hun plantgoed via de gezamenlijke website 
www.behaagjetuin.be. Het aanbod was bijzonder 
uitgebreid en geschikt voor elk type tuin.

In Noord-Hageland bestelden 147 inwoners in totaal 
9.720 stuks streekeigen plantjes, 10 wilgenhutten, 67 
klimplanten en 337 hoogstamfruitbomen.

ZORG DRAGEN VOOR WAARDEVOLLE LANDSCHAPPEN

Onze regio is rijk aan heel wat landschappelijk  
erfgoed. Om ons uniek landschap in stand te houden 
ondersteunen we streekbewoners bij de aanleg en het 
herstel van kleine landschapselementen (KLE’s).

In 2018 hebben we:

PROJECT 360° ERFGOED

In het kader van het provinciale project ‘360° Erfgoed’  
herstelden we in Aarschot de Craenenskapel en haar 
directe omgeving. De kapel kampte met  
vochtproblemen door gebrekkige ventilatie.

PROJECT WATERLANDSCHAP

ONTMOET DE DEMER

In 2018 vierden we ons 25-jarig bestaan met vier grote 
acties: 
PARTNERFEEST

FEESTWANDELINGEN MET PASAR

RONDREIZENDE TENTOONSTELLING

BIJENHOTELS

Nestgelegenheid

Sinds de start van het project verspreidden we bij de 
fruittelers 1.219 bijenblokken en 32 nestkasten voor 
nuttige vogels en zoogdieren zoals kerk- en steenuil, 
torenvalk, wezel en vleermuis. In 2018 plaatsten we 18 
grote bijenhotels en verdeelden we 88 bijenblokken 
naar particulieren.

Bijen in holle wegen

We ontdekten tijdens het project dat heel wat wilde 
bijen in onze regio in open grond of in de steile kanten 
van holle wegen nestelen. Dit zette er ons toe aan om 
in 6 holle wegen in Bekkevoort -een topregio voor  
wilde bijen!- kapwerken te plannen. We maken een 
deel van de holle weg open zodat de warme  
middagzon op de steile kanten kan schijnen en hier 
weer honderden bijen kunnen nestelen.

Dankzij deze maatregelen creëren we meer kansen 
voor watergebonden dier- en plantensoorten zoals 
ijsvogel, kleine watersalamander, kleine spinnende 
watertor.... De komende jaren volgen we het gebied en 
zijn evolutie verder op.

Extra nestgelegenheid voor bestuivers in de boomgaard. 

De klimopzijdebij maakt zijn nest onder de grond in de zonbeschenen wand van 
een holle weg.

Na het afbreken van allerlei bouwconstructies en het opruimen van het afval, kap-
te een houtexploitant alle uitheemse bomen en naaldbomen. Inheemse loofbomen 
laten we weer uitschieten zodat het gebied bosrijk blijft.

Een aannemer schuinde de oevers aan en ruimde de sliblaag bij enkele vijvers. 
Door een jarenlange opstapeling van vallende bladeren was die aanzienlijk. Om de 
kosten onder controle te houden, legden we met het overtollige slib een schier- 
eiland aan waar het verder kan composteren.

 ... 3.916 m hagen en heggen aangeplant, 370 m haag onderhouden en 81 m² 
houtkant geplant.

De trap is vernieuwd met natuurstenen treden en een nieuwe leuning. De buiten-
muren kregen een plint in natuursteen tegen het vocht. Ook de opliggende voegen 
zijn hersteld. 

Het landinrichtingsproject WaterLandSchap heeft als doel om problemen met 
water in landelijke gebieden op te lossen in onderlinge samenhang. De Laak is als 
een van de veertien geselecteerde initiatieven naar voor geschoven om hieraan 
mee invulling te geven.

Bezoekers ontdekten de vijf Demertrefplaatsen tijdens de zomerse Demerdagen. 
Een dag vol activiteiten op en rond het water in elke Demergemeente. Het hoogte-
pad in Werchter werd officieel geopend tijdens de eerste Demerdag op 6 mei 2018.

... 192 hoogstamfruitbomen aangeplant en hersteld.

... 105 solitaire bomen aangeplant Voorjaarse kleurenpracht dankzij de bosanemoon.

... 35 knotbomen geknot

We begonnen met lichte snoeiwerken 
aan de twee lindes en ook de  
opschietende acacia’s snoeiden we bij.

Op 19 april verwelkomden we in de 
boomgaard van Huize Hageland meer 
dan 170 genodigden. 

In de zomer elke vrijdagavond op 
stap met vrijwilligers van Pasar: meer 
dan 900 deelnemers ontdekten zo de 
mooiste streekplekjes!

... 13.292 stuks bosplantgoed geplant

De kapel kreeg een nieuw zinken dak 
met verluchting. Het raamwerk en de 
bezetting werd hersteld en opnieuw 
geverfd.

In elke gemeente informeerden 10 
infopanelen de inwoners 3 weken lang 
over onze werking en de opvallendste 
realisaties van de voorbije 25 jaar.

Als blijvend aandenken aan ons 
feestjaar schonken we aan elk van onze 
gemeenten een groot bijenhotel met 
infobord.

SNOEZELTUIN HET BALANSKE

‘Snoezelen’ is een beproefde educatieve methodiek op 
maat van mensen met een beperking. Activiteiten- 
centrum Het Balanske wil dit ook in open lucht toe-
passen via een snoezeltuin. Deze inspiratietuin zal 
groene belevingsplekken en snoezelobjecten zoals een 
voelboom bevatten. Omdat kleuren effect hebben op 
ons brein, houden we rekening met de bloeikleur van 
de beplantingen.

Door de kinderen zelf de handen uit de mouwen te 
laten steken, hopen we dat ze betrokken blijven met 
hun eigen stukje bos en dat er liefde groeit voor het 
bos in het algemeen. Onze bossen wereldwijd hebben 
het immers hard te verduren en kunnen alle zorg  
gebruiken van onze nieuwe generaties.

Een participatieve aanpak staat centraal! We werkten noden en wensen samen 
uit tot een grondplan dat in 2019 zal uitgevoerd worden.

RusthoekjeEducatief hoekje

Onder het trotse oog van (groot)ouders gingen zo’n 60 vierjarige kleuters aan 
de slag met hun schopje achter het kabouterbos aan Huize Hageland. Ze vulden 
samen zo’n 120 plantgaten met jonge boompjes zoals zomer- en winterlinde, beuk 
en boskers.

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Molenstede plantten op 8 maart 
hun eigen speel- en leerbos aan. Deze actie kadert in een ‘Natuur op School’- 
project.

BIODIVERSITEIT EN  
SOORTEN

1 LANDSCHAPSZORG2

BOS 

DOELGROEPEN DEMERVALLEI EN LAAK

SENSIBILISATIE, EDUCATIE
EN COMMUNICATIE

3

4 5

6
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