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Regionaal Landschap Zuid-Hageland is één 
van de 16 regionale landschappen in Vlaan-
deren. Elke regio heeft haar eigen karakter 
of identiteit, actoren en dynamiek. Daarom 
heeft elke streek een eigen regionaal land-
schap dat deze streekidentiteit versterkt en 
gedragen is door de actoren uit de regio.

Mensen, landschap, natuur en erfgoed 
met elkaar verbinden, dat is de rode draad 
die door al onze projecten loopt. Dankzij een 
goede samenwerking met inwoners, gemeen-
ten en tal van partnerorganisaties zijn we er 
ook dit jaar in geslaagd om met terreinrealisa-
ties het verschil te maken voor het landschap 
in Zuid-Hageland. 

Onze thema’s gebiedsgericht en boven-
gemeentelijk inzetten is ons doel. Zo is er de 
laatste jaren een sterke dynamiek ontstaan 

rond de Getestreek, waar bijvoorbeeld het 
Loket Onderhoud Buitengebied samen 
met sociale economieploegen zorgt voor een 
aantrekkelijk en goed onderhouden land-
schap waar plant, dier en mens van genieten. 
Binnen het strategisch project Getestreek 
krijgt de waterkwaliteit van de Getes veel 
aandacht. Op de Brabantse leemplateaus 
werken we aan projecten rond akkervogels, 
klimaat en biodiversiteit met landbouwers, 
en in de  Velpevallei zetten we in op bos, 
bio diversiteit, trage wegen, toegankelijk land-
schap en natuurverbindingen. Daarnaast is 
het thema klimaat niet meer weg te den-
ken uit de actualiteit. Regionaal Landschap 
Zuid- Hageland engageert zich daarom om 
vanuit haar werking rond natuur en land-
schap maximaal te werken aan draagvlak 
en nature- based solutions voor klimaat
buffering. 
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KENGETALLEN (2019)

Oppervlakte (km2) 387
Aantal inwoners 101.007
Inwoners/ha 2.6
Aantal betrokken gemeenten 9
Effectieve leden vzw 57
Personeelsleden vzw in 2019 (VTE) 10
Jaaromzet vzw in 2019 (€) 966.000 
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Het strategisch project Getestreek liet toe om 
projecten in de streek rond leefbare dorpen 
en open ruimte te starten. Het startschot 
voor een bovengemeentelijk hemelwaterplan 
(een unicum in Vlaanderen!) werd in 2019 ge-
geven en pilootprojecten met landbouwers 
rond waterkwaliteit vormgegeven. We maken 
werk van een bovengemeentelijk beeldkwali-
teitsplan voor de Getestreek gericht op vitale 
dorpskernen en kwaliteitsvolle landschap-
pen. Terwijl het coördinatieteam naarstig ver-
der werkte aan een visiekaart en de opstart 
van pilootprojecten, kon het grote publiek in 
juni alvast zalig ‘zomeren aan de Gete’. 

Groenblauwe verbindingen 
in het landschap

Gemeentebesturen van de Zuid-Hagelandse gemeenten en provincie Vlaams-Brabant vieren 
de aanplant van het 100.000ste plantje op het domein van de Kasteelhoeve in Wange (Landen). 
Sociale economieploegen staan in voor de aanplanten van de regionale landschappen.

Getestreek

ZORG VOOR LANDSCHAP 
EN ERFGOED
In 2019 werkten we samen met drie boom-
verzorgers om 104 waardevolle bomen in de 
streek te verzorgen. Oude bomen bepalen het 
beeld in ons landschap. Ze zijn ook hotspots 
van biodiversiteit en belangrijke opslagplaat-
sen van CO2. 

Andere hoogtepunten in 2019 waren de op-
knapbeurt van de kapel van Sint-Odulphus 
in Zoutleeuw, de themadag van de Interge-
meentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) 
Zuid-Hageland rond historische hoeves in de 
Kasteelhoeve van Wange (700 bezoekers) en 
het geleid bezoek aan het kasteel van Terle-
nen in Geetbets op Open Monumentendag 
met 400 deelnemers. 

NATUUR EN LANDBOUW
Zuid-Hageland is een echte landbouwstreek. 
In 2019 schakelden we een versnelling hoger 
in onze samenwerking met landbouwers. Met 
het ‘noodplan voor de grauwe gors’, het soort-
beschermingsprogramma ‘Plan Kiekendief’ en 
het klimaatproject ‘landbouwers koolstofbou-
wers’ werken we samen aan meer biodiver-
siteit, groenblauwe dooradering en klimaat-
robuustheid van onze landbouwgebieden. 

De zendering van ‘Anna’, een blauwe kieken-
dief uit Zuid-Hageland, vormde een hoogte-
punt. Dankzij Anna’s zender kunnen we het 
landschapsgebruik van kiekendieven in onze 
regio beter bestuderen en onze maatregelen 
erop afstemmen. Zo creëren we nieuw leef-
gebied voor de grauwe kiekendief in de vorm 
van tijdelijke beheerovereenkomsten met 
landbouwers (in totaal werden in Zuid-Ha-
geland al 130 ha aangelegd), en zorgen aan-
plantingen voor een permanente habitat 
voor akkervogels. In Hoegaarden werden in 
de winter van 2019 al 570 stuks plantgoed in 
akkergebied aangeplant. Daarnaast werden, 
na overleg met de gemeente, heel wat plek-
ken uitgerasterd, zodat aanwezig plantgoed 
vanzelf kan uit groeien tot waardevol struweel 
o.a. voor insecten en (akker)vogels.

Een boomverzorger die de oude es in de voortuin van 
de pastorie van Hakendover verzorgt.

Veel belangstelling voor het kasteel van Terlenen op 
Open Monumentendag. Coördinator van IOED Zuid-
Hageland Tom Cornelissen geeft tekst en uitleg.

In augustus 2019 kon Werkgroep Grauwe Gors 
in opdracht van RLZH een GPS/GSM datalogger 
bevestigen op een vrouwtje blauwe kiekendief. 
Ze kreeg de naam Anna naar de eerste dochter 
van landbouwer Kobe Ruell, die in hetzelfde 
jaar geboren werd. Kobe Ruell uit Boutersem 
werkt sinds het eerste uur enthousiast mee aan 
het kiekendiefproject in zijn gemeente.

In de winter van 2019 stak Regionaal Land-
schap Zuid-Hageland het 100.000ste stuk 
plantgoed in de grond! Op die manier geven 
we typische landschapselementen in het Ha-
geland een toekomst, creëren we groene ver-
bindingen in het landschap en versterken we 
de bio diversiteit. Tussen 2012 en 2019 plant-
te RLZH ongeveer 28 km hagen, heggen en 
houtkanten aan op 150 verschillende locaties 
in de negen gemeenten van Zuid-Hageland, 
met behulp van sociale economieploegen en 
provinciale subsidies. 

In 2019 werden in totaal 11 nieuwe hoogstam-
boomgaarden aangeplant, heel wat adviezen 
gegeven en een 8,5 km nieuwe hagen, heg-
gen en houtkanten aangeplant. Vijf poelen zijn 
gegraven ter versterking van de biodiversiteit Jaarlijks geven we ‘boomgaardlessen’ 

aan lagere schoolkinderen, hier op 
het domein Maagdendal in Oplinter.

voor onder meer amfibieën. De samenaan-
koop ‘Behaag je tuin’ zorgde daarnaast voor 
meer dan 3436 extra inheemse plantjes in 
Zuid-Hagelandse tuinen.

Een wilde berm voor wilde bijen en andere insecten. 
Boordnodig in tijden waarin 40% van de insecten met 
uitsterven bedreigd zijn!

BIODIVERSITEIT
Een belangrijke groene verbinding in onze 
streek is de IJzerenweg, de oude spoorweg-
bedding, in de Getevallei. Het bovengemeen-
telijk beheerplan voor de IJzerenweg kreeg in 
2019 vorm. Samen met de gemeenten en met 
Natuurpunt tekenden we toekomstbeelden en 
dachten we na over natuureducatie en op bio-
diversiteit en soorten gericht natuurbeheer. 

LOKET ONDERHOUD 
BUITENGEBIED
Voor een duurzaam beheer van het land-
schap richtte RLZH het Loket Onderhoud Bui-
tengebied op: ook in 2019 coördineerden we 
op vraag van de gemeenten het landschaps-
beheer met ongeveer 3600 uren groenjobs, 
vrijwillige knotteams, en het Eerste Hulp Bij 
Bacterievuur-team. 

Samen met InterLeuven begonnen we in 2019 
ook aan een klimaatproject ‘Biomassa in de 
Getevallei’, om houtsnippers, het product van 
het landschapsbeheer, een tweede leven te 
geven in de streek. Gemeentelijke houtkanten 
krijgen een duurzaam beheerplan, met fruit-
telers kijken we naar de valorisatie van hun 
snoei- en afvalhout. 

Een goed onderhouden landschap lokt men-
sen naar buiten om van het landschap en de 
natuur te genieten. Jaarlijks openen we op 
vraag van de gemeenten enkele trage wegen 
en versterken we ons wandelnetwerk. In 2019 
openden we bijvoorbeeld het ‘Wijngaardpad’ 
in Zoutleeuw (zie foto). 

Een originele rustplek op het Wijngaardpad. Op de achter-
grond werkt een arbeider van De Winning verder aan de 
openstelling van dit Zoutleeuwse wandelpad.

Paardenhouders zijn belangrijke landschapsbouwers

De IJzerenweg in de Getevallei: een groen lint van 
meer dan 30km met veel kansen voor biodiversiteit

23 juni 2019: prachtig weer om te 
zomeren aan de Kleine Gete in Landen

Wilde bijen en bermen  
in Zuid-Hageland

In mei 2019 sloten we het Europese Interreg-
project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ af. Met 
120 fruittelers in Vlaanderen en Nederland 
werkten we drie jaren samen aan het opbou-
wen van een stabiele populatie metselbijen in 
de plantages. In Zuid-Hageland werden bij 30 
fruittelers 195 bijenhotels geplaatst en 1,5 km 
gemengde heg aangeplant om extra bloeiende 

planten op de plantage te brengen. De wilde 
bijen, die voor fruittelers bestuivingszekerheid 
en een betere fruitkwaliteit geven, hebben 
onze hulp nodig. Met enkele gemeenten en 
telers werken we verder aan biodiversiteit in 
de fruitplantages. Ook blijven we ons inzetten 
voor een bermbeheer gericht op biodiversiteit 
en het aantrekken van zoveel mogelijk insecten. 

Daarnaast werkten we in 2019 ook met 10 
paardeneigenaars aan een meer biodiverse 
inrichting van hun paardenweide. Het aan-
planten van hagen, heggen, houtkanten en 
bomen die veilig zijn voor paarden, het creë-
ren van een kruidenrijke graasweide, aanleg-
gen van poelen of een baadplek … zijn enkele 
ingrepen die een verschil maken.  

Knotboom zoekt knotter!


