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DUWTJE IN DE RUG VOOR DE OEVERZWALUW
De oeverzwaluw (Riparia riparia) is onze kleinste zwaluw. We zien deze vogel niet vaak omdat hij nogal
mensenschuw is. Als natuurlijke nestgelegenheid gebruikt de oeverzwaluw steile afkalvende oevers van rivieren
waarin hij diepe nestgangen bouwt. Ons landschap is de voorbije eeuwen drastisch veranderd waardoor zijn
habitat kleiner werd. Noodgedwongen zochten de diertjes andere opties om te broeden. Zo herbergt een
zandgroeve in gemeente Lubbeek al jaren een grote kolonie oeverzwaluwen. Omdat deze zandgroeve in de
toekomst kan verdwijnen, bouwde Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met natuurpunt Lubbeek en
Ecowerf een oeverzwaluwwand in het natuurgebied De Sloep. Daar kan je de zwaluwen tussen eind maart en
eind augustus scherend door het luchtruim spotten terwijl ze boven de vijvers jagen op insecten.
De Sloep is een recent natuurgebied. Het is een voormalig
huisvuilstort dat is afgedekt en omgevormd door eigenaar
Ecowerf. Natuurpunt Lubbeek zorgt voor het beheer. Door
deze kunstmatige wand te bouwen hopen we de oeverzwaluw
een alternatieve thuis te bieden voor de zandgroeves. In het
ontoegankelijke gebied zitten ze veilig en kunnen ze in alle
rust nestelen en voedsel verzamelen.
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Je kan de oeverzwaluwen ook zelf aan het werk zien. Aan de
rand van het natuurgebied, langs de Oude Lubbeeksebaan,
staat een kijkwand vanwaar je de oeverzwaluwwand kan
observeren. Op deze locatie geven infoborden meer uitleg
over de oeverzwaluw en een tiental andere soorten die
voorkomen in het gebied.

PARTNERS:
Provincie
Natuurpunt Lubbeek

Vlaams-Brabant,

Ecowerf,
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Franjestaart (Myotis nattereri), een zeldzame inheemse vleermuissoort

VLEERMUIZEN IN DE KROCHT
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Het Montfortcollege in Rotselaar herbergt een aantal erfgoed- en natuurschatten. Zo ook de 'Krocht', een
rechthoekig gebouw opgetrokken uit ijzerzandsteen, dat ooit dienst deed als voorraadkelder en later als
pittoreske grot of ‘krocht’. Door de jaren heen heeft het gebouw zijn oorspronkelijke functie verloren en
hebben vleermuizen er een thuis gevonden. Door de dikke muren vormt het een ideale overwinteringsplaats
voor de dieren. Overwinterende vleermuizen zijn erg vatbaar voor verstoring. We namen het initiatief om de
vleermuizen van de nodige rust te voorzien.
In samenwerking met het Montfortcollege, het
Agentschap voor Natuur en Bos en Provincie VlaamsBrabant maakten we het gebouw ontoegankelijk voor
ongewenste gasten. Hierbij zorgden we ervoor dat het
zwermgedrag van de vleermuizen zo min mogelijk
beïnvloed wordt. Enkele kleinere raamopeningen
werden afgedicht. Zo ontstonden nieuwe nissen en
wordt directe tocht verminderd. Een grote poort sluit
de hoofdingang af en een klein deurtje aan de oostkant
werd vervangen door een vaste plaat. De tekening van
deze plaat is gebaseerd op een ontwerp van een leerling
van het Montfortcollege. Bij de ingrepen hielden
we rekening met de hoge erfgoedwaarde van het
gebouw. Alle ingrepen zijn bevestigd zonder schade te
berokkenen aan de oude muren.

PARTNERS: Provincie Vlaams-Brabant, Agentschap
voor Natuur en Bos, Montfortcollege Rotselaar.
Als materiaal voor de afsluitingen werd gekozen voor cortenstaal. Nog even wachten tot het roestproces voltooid is en dan
zal de plaat perfect bij de ijzerzandstenen muren passen
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Professionele boomverzorgers in de weer met dikke touwen.

TOUWBRUGGEN VOOR DE EEKHOORN
In de gemeente Lubbeek werden eind oktober enkele dikke touwen over de Binkomstraat gehangen. Het
idee is enkele jaren geleden gelanceerd vanuit de milieuadviesraad van de gemeente. De actie dient ter
bescherming van de Lubbeekse pluimstaarten.
Onze inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) is een echte bossoort en in Lubbeek vindt hij een thuis in de
bosrijke gebieden langs de Binkomstraat. Deze veelgebruikte verbindingsweg vormt echter een gevaar voor de
eekhoorns: de combinatie van bochten en snel verkeer verrassen regelmatig overstekende dieren.
De aanleg van eekhoornbruggen is een beproefde methode om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.
In Lubbeek bevestigden professionele boomverzorgers een aantal touwen hoog in de bomen. Op de twee
verbindingszones tussen de bossen werden telkens twee touwen geplaatst.
Het gebeurt wel eens dat een mannelijke eekhoorn zo'n
brug als zijn eigendom gaat beschouwen en alle andere
eekhoorns verhindert om er gebruik van te maken.
Daarom installeerden we telkens één extra brug in
eenzelfde zone, ver genoeg van het andere touw zodat
een bazige eekhoorn ze niet gelijktijdig kan inpalmen.

PARTNERS: Gemeente Lubbeek, MAR Lubbeek
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Om de eekhoorns het extra naar hun zin te maken en
het gebruik van de bruggen te promoten, bevestigden we
ook een eekhoornwoonhuis in enkele bomen. Dit is een
nestkast die fungeert als kunstmatige boomholte.
Verder installeerden we ook twee wildcamera’s zodat we
kunnen zien of de bruggen effectief gebruikt worden. Op
de eerste beelden zullen we nog even moeten wachten.
Pas bij een periodieke controle van de brug kunnen de
boomverzorgers de geheugenkaartjes wisselen. De eerste
resultaten hiervan verwachten in het voorjaar van 2021.
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Eén van slechts vier overblijvende plantjes grote tijm (Thymus pulegioides) op een bronlocatie te Scherpenheuvel-Zichem

KLEINE STEKJES, GROTE TIJM
Grote tijm is jammer genoeg bijna volledig verdwenen in onze streek. De plant komt voor op zonbeschenen,
voedselarme plaatsen. Door een veranderd gebruik en beheer van onze bermen en een algemene verrijking met
voedingsstoffen van ons landschap wordt deze soort weggeconcurreerd. Samen met de tijmwerkgroep proberen
we de laatste vindplaatsen binnen ons werkingsgebied te beschermen. Door genetische verarming, wegenwerken
en onaangepast beheer zijn er de laatste jaren toch nog enkele kleine restpopulaties verdwenen.
Hoog tijd voor actie! In samenwerking met de middelbare tuinbouwschool Hasp-O Stadsrand gingen we aan de
slag. De leerlingen sorteerden, labelden en verzorgden zorgvuldig tijmstekken van 9 verschillende bronlocaties
die uitgroeiden tot sterke jonge plantjes. In de herfst van 2020 plantten we een mix van genetisch materiaal uit
op de verschillende bronlocaties en versterkten we zo de
aanwezige populaties.
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Buiten het versterken van de gekende bronpopulaties,
stichtten we ook nieuwe populaties. Zo plantten we
tijmplantjes aan op gronden van het Agenschap voor
Natuur en Bos aan de citadel van Diest. Daarnaast schonken
we honderden plantjes aan Natuurpunt, die ze onder meer
uitplantten op de Wijngaardberg in Wezemaal.
In 2021 wordt het hele proces van oogsten, opkweken
en uitplanten nog eens herhaald en monitoren we de
uitgeplante planten. Hopelijk gedijt de grote tijm goed
op de nieuwe standplaatsen, redden we de Hagelandse
grote tijm van de ondergang en kan dit proefproject in de
toekomst ook gerealiseerd worden voor andere bedreigde
plantensoorten in Noord-Hageland.

PARTNERS: Tijmwerkgroep (Agentschap voor Natuur
en bos, Natuurpunt, INBO, florawerkgroep), Hasp-O
Stadsrand
De talud voor de St-Jozefskapel te Houwaart herbergt één van de
bronlocaties. Met een klein takkenvlechtwerkje berschermen we
de aanplant tegen betreding

MEER WETEN?
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BOUWEN OM TE BAKKEN
Bakovens zijn houtgestookte ovens in baksteen met een koepel van stroleem. Tot midden vorige eeuw werden
deze gebruikt om brood in te bakken. Door jaren van onbruik zijn de meeste in verval geraakt. In het kader
van de 360° erfgoedprojecten wil de dienst erfgoed van de provincie inzetten op restauratie van deze ovens.
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Wij vonden in Holsbeek en Lubbeek twee geschikte ovens die we met behulp van deze subsidie konden
restaureren. Naast het herstellen van het bouwkundige object kijken we ook steeds naar het omringende
landschap. De eigenaars van de ovens engageren zich om de bakoven af en toe open te stellen voor het
brede publiek.
Na
inspectie
van
beide
ovens
door
Monumentenwacht kon het herstel van start
gaan. De aannemer verstevigde op beide locaties
de ovenmonden door middel van een nieuwe
ijzeren constructie. De ovenkoepels kregen een
nieuwe leemlaag omdat deze door de jaren heen
flink verweerd waren. Om de ovenkoepels te
beschermen tegen de elementen werd in beide
gevallen een nieuw dak gelegd. In Holsbeek
zorgde de aannemer voor een betere ventilatie
aan de ovenmond en in Lubbeek haalde hij de
klimop die het bakhuisje overwoekerde weg.
Dankzij de uitgevoerde werken zijn beide ovens
terug operationeel. Nu is het wachten tot we
weer mogen samenkomen. Dan zullen de ovens
gebruikt worden voor activiteiten met de naburige
scholen of jeugdbewegingen.
Eén van de ovenkoepels voor het aanbrengen van een nieuwe leemlaag. De
koepel is opgebouwd uit bakstenen, die hier goed zichtbaar zijn.

PARTNERS: Dienst Erfgoed van Provincie Vlaams-Brabant, Monumentenwacht
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Grazers knabbelen graag aan jong plantgoed. Daarom plaatsen we rond het plantgoed bescherming zodat de dieren er niet bij kunnen.

NATUUR OP DE PAARDENWEIDE
In 2020 namen we enkele paardenweides onder handen. Door de aanplant van hagen, heggen en
hoogstam(fruit)bomen verhogen we de biodiversiteit. De aanplantingen vormen een voedingsbron voor
vogels en kleine zoogdieren. Velen van hen vinden er ook een nestplaats. De vaak lange hagen vormen
bovendien een groene ‘corridor’. Kleine dieren kunnen zich veilig verplaatsen langs dit groene lint zonder
opgemerkt te worden door roofvogels. Een ideale manier om hun leefgebied te vergroten. Ook bestuivers
hebben baat bij groene paardenweides met een variatie aan planten en bloesems. En uiteraard ondervinden
de paarden zelf voordelen bij de vergroening. Hagen en heggen bufferen de wind, zorgen voor schaduw en
houden pesticiden van naburige akkers tegen.
Vroeger vonden we in het landschap veel poelen in de weides om de dieren te voorzien van water. Dit gebruik
herintroduceren we waar mogelijk. De meest zonbeschenen zijde van de poel krijgt een licht hellende oever.
Deze zijde is afgeschermd zodat de paarden de poel daar niet kunnen betreden. Zo kunnen waterplanten
en dieren ongestoord ontwikkelen. Aan de andere zijde kunnen de paarden wel aan het water en hebben
ze zo goed als het hele jaar door een natuurlijke bron van water, een combinatie van grond- en regenwater.

PARTNERS: particulieren
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80 HOOGSTAMFRUITBOMEN AANGEPLANT
11 SOLITAIRE BOMEN AANGEPLANT
32 KNOTBOMEN GEKNOT

1124 m

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

1234 m HAGEN EN
HEGGEN AANGEPLANT
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2020

NATUUR OP SCHOOL
Samen met de provinciale MOS*-medewerker en de Basisschool Buitengewoon Onderwijs Klaverblad hielden
we afgelopen jaar brainstormsessies rond de inrichting van hun speelplaats. Tijdens deze vergaderingen
brachten we verschillende partners samen om na te denken over de ingroening en het plaatsen van
natuurlijke spelelementen.
Na het participatief traject maakten we een masterplan
op waar alle partners achter staan. De uitvoering van de
plannen staat op het programma voor 2021.
De speelplaats krijgt een wilgenhut en diverse
hoogstambomen als schaduwplekken. We breiden de
bestaande moestuinwerking uit met kleinfruit, laagstamen hoogstamfruitbomen. Tot slot bakenen hagen de
natuurlijke speelplaats af.
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Naast de groenelementen focusten we op spelenderwijs
leren. Hiervoor voegden we natuurlijke spelelementen
toe aan het plan. Enkele zit- en klauterstammen, een
bouwzone en een speelheuvel nodigen de kinderen uit
om te ravotten in het groen.

Het masterplan van het Klaverblad

PARTNERS: *MOS (=Milieuzorg Op School) Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant
en de betrokken scholen
IN 2020 STARTTEN WE MET DE REALISATIE VAN VOLGENDE PROJECTEN
•
•
•

Gemeentelijke Basisschool Molenstede, Diest
Buitengewoon Onderwijs het Klaverblad, Scherpenheuvel-Zichem
Basisschool De Kleine Prins in Diest
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De bezoekers konden hun visie delen over de inrichting van het Piervensbos.

PARTICIPATIEF SAMENWERKEN AAN SPEELGROEN
Gemeente Keerbergen heeft in het verleden samen met de bosconsulent een natuurbeheerplan opgemaakt
voor het Piervensbos. Daarbij werd ook gekeken naar sociale functies. Het bos grenst aan een fiets– en
wandelnetwerk en ligt vlakbij de woonkern. De gemeente koos ervoor om in de toekomst een toegankelijke
zone te voorzien in het bos waar rust, natuur en avontuur met elkaar kunnen samenvloeien. Zo kunnen
scholen, verenigingen en omwonenden afzakken naar het bos voor een speelse dag.
Vooraleer we van start gingen met het ontwerp doorliepen we een participatief traject. Net voor de
verstrenging van de coronamaatregelen nodigden we in het bos gezinnen en omwonenden uit om hun
visie te delen.
Door op verschillende
locaties in het bos opdrachtjes mee te geven,
dachten kinderen spelenderwijs na over de
invulling van de speelzone. Zo knutselden
de deelnemers hun droomelement in klei,
zochten ze kriebeldiertjes en namen ze deel
aan een verspringwedstrijd. Daarnaast gaven
ze aan de hand van foto’s en tekeningen aan
welke zaken ze leuk vinden en welke ze liever
niet in het bos zien verschijnen.
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Tenslotte organiseerden we een online
bevraging. Zo verzamelden we info over de
wensen van de verschillende gebruikers. Aan
de hand van deze input tekenden we intussen
een eerste ontwerp. De realisatie van het
speelbos is voor 2021-2022.

PARTNER: gemeente Keerbergen
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Land-art geknutseld door de deelnemers op het
participatief moment
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DEMER - EN LAAKVALLEI
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WANDELEN IN DE DEMERVALLEI
In 2019 en 2020 werkten we samen met Toerisme Vlaams-Brabant en de steden Aarschot, ScherpenheuvelZichem en Diest aan de uitbreiding van wandelnetwerk de Merode. We breidden het netwerk uit met 170 km
nieuwe wandeltrajecten, waardoor het netwek nu meer dan 700 kilometers wandelplezier telt. Het bestaande
netwerk werd bovendien grondig gescreend, trajecten aangepast en de bewegwijzering opgefrist. Kers op de
taart is de nieuwe wandelpublicatie onder de vorm van 2 gebundelde kaarten.

Jaarverslag 2020 - Demer- en laakvallei

Een wandelnetwerk realiseren ten tijde van strenge coronamaatregelen was geen evidentie.
Het duurde dan ook wat langer dan gepland alvorens de 300 palen en 2.000 borden effectief op het terrein
stonden. Half juli openden we het netwerk samen met de partners tijdens een persmoment in Rillaar. Door
deze realisatie kan je in Noord-Hageland dagenlang ononderbroken wandelen op de wandelnetwerken
Hagelandse Heuvels, de Merode en Demer & Dijle.
Het wandelnetwerk verbindt niet alleen de mooiste plekken
in de streek, maar deed tijdens de realisatie ervan ook fijne
samenwerkingen ontstaan tussen de verschillende partners.
We trokken samen met De Merode vzw, Toerisme VlaamsBrabant en de gemeentelijke, provinciale en Vlaamse
overheden aan de kar.
Dankzij de steun van de lokale terreinbeheerders zoals
Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse
Waterweg en van heel wat lokale ‘gebiedskenners’ en
verenigingen die hun knowhow over de streek met ons
deelden, werd dit wandelnetwerk een succesverhaal.
De vernieuwde wandelkaarten.

PARTNERS: De Merode vzw, Toerisme Vlaams-Brabant, Steden Aarschot, Diest en ScherpenheuvelZichem, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg, lokale gebiedskenners en
vrijwilligers
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TWEE MEANDERS AANGESLOTEN OP DE DEMER
Afgelopen jaar zijn opnieuw afgesneden meanders aangesloten op de Demer. De meander aan het kasteel
Nieuwland in Aarschot bleef altijd waterhoudend maar was volledig verborgen in het landschap. De
verbinding met de Demer werd hersteld door aan de uiteindes van de meander de dijk af te graven tot op
het bodempeil. Achter de meander, landinwaarts, werd een nieuwe dijk opgetrokken met een nieuw jaagpad
voor fietsers en wandelaars.
Deze ingreep is onderdeel van het Sigmaplan en wapent de Demervallei tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos willen Vlaanderen zo
beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk de valleinatuur een boost geven. Doordat het water meer
kronkelt, stroomt het trager en wordt er meer water afgevoerd. Naast het voorkomen van wateroverlast zullen
deze ingrepen ook de effecten van droogte in de vallei tijdens de zomermaanden tegengaan. Watervoerende
meanders en aangelegde drempels in Demers zorgen voor een verhoging van het grondwaterpeil in de
vallei. Dit heeft zowel voor natuur en landbouw heel wat voordelen.
In een uitgestrekt projectgebied van 2500 hectare tussen Werchter en Diest worden de komende jaren nog
tientallen oude Demermeanders opnieuw met de rivier verbonden.

NIEUWE KAJAK - EN KANOROUTE
In juni openden Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Lydia Peeters samen met Sport Vlaanderen het nieuwe kajak- en kanotraject op de Demer. Het
traject loopt van Diest tot Werchter, waar de Demer in de Dijle uitmondt en is 35 kilometer lang.
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Door de aankoppeling van meanders aan de Demer en andere ingrepen in het kader van het Sigmaplan
Demervallei kan je elk jaar nieuwe trajecten ontdekken. Zo spelen een groot deel van deze meanders niet
enkel een rol in het verhogen van de waterveiligheid, het tegengaan van verdroging en het ecologisch
herstel van de waterloop en oevers, maar zijn ze eveneens een troef in het recreatieve netwerk.
De Demervallei is een mooi voorbeeld in Vlaanderen waarbij waterveiligheid, natuurontwikkeling en
recreatie op een duurzame manier gecombineerd kunnen worden. De Demer en haar vallei worden meer
weerbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk ontstaat er een prachtig landschap om in te
fietsen, te wandelen of te kajakken.
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Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
016 63 59 54 . info@rlnh.be . www.rlnh.be

© RLD

SENSIBILISATIE, EDUCATIE EN COMMUNICATIE
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WAT BEN IK?
De vijf regionale landschappen in Vlaams-Brabant werkten het afgelopen jaar samen aan ‘Wat ben ik?’, een
educatief spel voor kinderen. Via dit spel maken kinderen tussen 3 en 12 jaar kennis met planten en dieren.
We maakten twee versies: De eerste versie kadert in de provinciale campagne ‘Leve de tuin’ en nodigt
kinderen uit om op ontdekking te gaan in eigen tuin. Een tweede versie rond dagvlinders werd gekoppeld
aan De Grote Vlindertelling van Natuurpunt.
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Elke speler trekt een geheime figuur en probeert met behulp van ja- en nee vragen uit te vinden wie de
geheime figuur van de tegenstander is. Leuke weetjes op de trekkaartjes zorgen voor extra informatie over
de soort en het spel moedigt kinderen aan om na afloop op zoek te gaan naar de soort die ze net gevonden
hebben.
Het spel is op onze website te downloaden en zelf te printen. Daarnaast verdeelden we ook gedrukte
exemplaren via de gemeenten in het werkingsgebied. In 2021 herwerken we dit spel tot een grotere versie
voor op publieksmomenten.

PARTNERS: Provincie Vlaams-Brabant, Regionale Landschappen Dijleland, Brabantse Kouters, Pajottenland en Zennevallei en Zuid-Hageland
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WAT? Lessenreeks ‘Hoogstamfruitbomen en kleinfruit: aanplant, kweek, snoei en verzorging’
WAAR? Noord- en Zuid-Hageland
WANNEER? 10 lesdagen doorheen het jaar
PARTNERS? Nationale Boomgaardenstichting (NBS), Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH)
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In 2020 organiseerden we samen met de NBS en RLZH een langdurende lessenreeks. De cursisten konden hun
kennis over hoogstamfruitbomen en kleinfruit bijspijkeren. De theorielessen rond aanplant, kweek, snoei en
verzorging werden tijdens een aantal sessies in praktijk omgezet. Na afloop namen de 25 deelnemers deel aan
een examen en kregen ze een getuigschrift afgeleverd door het Ministerie van Land- en Tuinbouw.

WAT? Persmoment ‘Snoezeltuin voor Het Balanske’
WAAR? Het Balanske, Tielt-Winge
WANNEER? Dinsdag 6 oktober 2020
PARTNERS? LEADER: Europa, Vlaamse overheid, Provincie Vlaams-Brabant, Het Balanske
In aanwezigheid van prominenten gaven we het startschot voor de werken aan een snoezeltuin voor Het Balanske.
Het activiteitencentrum voor mensen met een beperking krijgt een buitenruimte met ‘snoezelobjecten’ zoals een
muziekinstrument, een buitenspiegel of een voelboom. Het initiatief werd als plattelandsproject ingediend bij
het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontvangt hiervoor 19.770
euro subsidies.
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