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Beste,

Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw besloot om voor het jaar 2018 geen gedrukte 
folder van het jaarverslag uit te brengen. In plaats daarvan stellen wij u graag via enkele 
highlights onze realisaties van 2018 voor. Een uitgebreid jaarverslag kan u downloaden op 
onze website.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland is een samenwerkingsverband van negen gemeent-
en: Tienen, Landen, Zoutleeuw, Geetbets, Linter, Hoegaarden, Kortenaken, Glabbeek en 
Boutersem, kortom: de gemeenten waar Gete en Velpe stromen. Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland is één van de 16 regionale landschappen van Vlaanderen. Een enthousiast 
team van 11 mensen zet zich dagelijks in voor meer (verbinding tussen) natuur, landschap 
en erfgoed. 



2 Biodiversiteit
Ook in 2018 nam Regionaal Landschap Zuid-Hageland heel wat maatregelen ter herstel 
en versterking van de biodiversiteit in de streek. Daarbij werken we projectmatig met 
verschillende doelgroepen. Een greep uit de realisaties: 

•  Fruittelers: Met het Europese project ‘Meer Natuur voor Pittig Fruit’ werken we via 
het plaatsen van bijenkasten, het invoeren van aangepast maaibeheer en het aanplanten 
van gemengde hagen aan het aantrekken en opbouwen van een stabiele populatie wilde 
bijen (metselbijen) ter versterking van de biodiversiteit en verbetering van de bestuiv-
ing: een win-win voor landbouw en natuur! 2018… 

•  Paardeneigenaars: ‘Paarden natuurlijk!’ wil paardeneigenaars helpen met het 
landschappelijk en biodivers inkleden van hun paardenweide. Geen kale paardenweides 
meer in Zuid-Hageland! We begonnen in 2018 met een tiental adviezen die uitmondden 
in 4 aanplantprojecten; goed voor 2500 stuks plantgoed.

•  Plan kiekendief: Met vandaag in totaal 175 ha habitat voor de grauwe kiekendief in 
landbouwgebied creëren we nieuw leefgebied voor deze in Vlaanderen quasi verdwenen 
roofvogel. De grauwe kiekendief is paraplusoort voor een hele groep akkervogels die 
het tegenwoordig moeilijk hebben. We zijn daarom blij dat veel landbouwers geïnteres-
seerd zijn in een beheerovereenkomst ‘vogelakker’! Zij telen dan ook luzerne, een in-
heems gewas dat prima veevoeder is. Voor LIFE BNIP maakten we een prachtig filmpje 
over dit project, ‘Vlieg mee met de grauwe kiekendief’:  
www.plankiekendief.be

1 Getestreek
Het strategisch project in de Getestreek zorgt voor veel dynamiek. De Getestreek is 
gekozen als één van de 14 projecten ‘Water-Land-Schap’ in Vlaanderen. Acties rond 
waterkwaliteit zullen komende jaren gerealiseerd worden. Een onderzoek naar versterking 
van de dorpskernen kende zijn start vanuit het strategisch project.  
Het Loket Onderhoud Buitengebied voerde landschapsbeheer uit, in samenwerking met 
de sociale economieploegen. De knotteams knotten voor het eerst, trage wegen werden 
opengesteld en met aanplanten ingericht, wandelpaden gemaaid en het EHBB-team 
(Eerste Hulp bij Bacterievuur) trok er verschillende keren op uit om besmet plantgoed te 
verzorgen. En het avonturenpad in Drieslinter is gebouwd! In 2018 ontstond een nieuwe 
wandelkaart, ‘Wandelen tussen Grote en Kleine Gete’, met verbonden wandellussen in 
Hoegaarden, Tienen en Landen.  
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Schop in de grond!

Landschap & erfgoed

Begin 2018 plantte Regionaal Landschap Zuid-Hageland haar 100ste hoogstamboomgaard 
aan! Een feestmoment dat motiveert om naarstig verder te gaan met aanplanten om het 
landschap in te kleden, aan klimaatbuffering en biodiversiteit te werken, en het streekei-
gen karakter te versterken. In 2018 werden in totaal 16 nieuwe hoogstamboomgaarden 
aangeplant, heel wat adviezen gegeven, boomverzorgingen uitgevoerd, en een 8-tal km 
nieuwe hagen, heggen en houtkanten aangeplant. Goed voor ongeveer 240 werkdagen 
voor sociale economie. De samenaankoop ‘Behaag je tuin’, die we met alle regionale 
landschappen van Vlaams-Brabant organiseerden, zorgde voor meer dan 4000 extra in-
heemse plantjes in Zuid-Hagelandse tuinen. 

In 2018 ging de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland van start. 
Naast het ontwikkelen van een basiswerking, werd in de gemeenten Kortenaken, Geetbets, 
Zoutleeuw en Landen in samenwerking met het Centrum Agrarische Geschiedenis een 
onderzoek naar de typische hoeves van de streek uitgevoerd. ‘Fier op de hoeve van hier’ 
was een project in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en kende 
veel interesse. De IOED organiseerde op Open Monumentendag ook vier fietszoektochten 
langs historische hoeves. 

Dankzij een 360° erfgoedproject konden we in 2018 in Boutersem de bakoven van de 
Tympelhoeve in Boutersem restaureren. Meer dan 500 mensen waren aanwezig op een 
feestelijk bakmoment om de heropbouw van de oven te vieren!

Het historische landschap van Zuid-Hageland en onze landschapswerking in haar ge-
heel werden in 2018 belicht en bezocht tijdens de eerste provinciale landschapsdag, die 
doorging in de Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets. 

3 Bos
In 2018 plantte Regionaal Landschap Zuid-Hageland twee stukjes bos aan: het historische 
Gasthuisbos in Kortenaken werd met 13 are uitgebreid, en samen met vele partners gin-
gen we van start met de ontwikkeling van een stadsrandbos in Tienen: sociale economie, 
Tienenaars en kinderen van de nabijgelegen school plantten 44 are nieuw bos aan, als start 
van een groter ‘bospark’-project dat de komende jaren vorm zal krijgen.

• Biodiversiteit langs de IJzerenweg: De oude spoorweg in de Getevallei, nu een veel-
gebruikt fiets- ruiter- en wandelpad, is een prachtig groen lint in onze streek. Samen met 
Natuurpunt en de gemeenten ontwikkelen we een bovengemeentelijk beheerplan gericht 
op biodiversiteit en een aantal doelsoorten. 
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CIJFERS & FEITEN 2018

24.239
stuks plantgoed geplant 

in hagen, heggen en  
houtkanten

3.600
uren groenjobs werden ingezet 

voor landschapszorg in 6 
gemeenten

232
hoogstamfruitbomen 

geplant in 16  
boomgaarden

4
projecten herstelbeheer 

merkwaardige bomen en 
knotbomen

175
ha maatregelen voor 
grauwe kiekendief

7.700
deelnemers aan  

activiteiten
56

vormingen, infosessies 
en publieksmomenten 
(mee)georganiseerd

449 leerlingen van het basisonderwijs  
namen deel aan educatieve  
activiteiten

6 scholen waarmee samengewerkt werd om 
hun speelplaats tot een groene speeloase 
te maken

57 are bos aangeplant


