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WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE?  
WAAROM DOEN WE HET?

Regionaal Landschap Zuid-Hageland is één 
van de 16 regionale landschappen van Vlaan-
deren. Samen werken wij aan meer kwaliteits-
volle landschappen, geïnspireerd door het 
verleden en klaar voor de toekomst.
 
In het land van Gete en Velpe willen wij 
werken op maat van onze streek. Vanuit 
een integraal landschapsperspectief willen 
we sleutelen aan groenblauwe netwerken, 
toegankelijke natuur, biodiversiteit, ruimte 
voor water en landschappelijk, bouwkundig 
en archeo logisch erfgoed. Een belangrijke 
 missie van Regionaal Landschap Zuid-Hage-
land is het organiseren van verbinding in onze 

streek. Zo leggen we enerzijds linken tussen 
verschillende streekactoren, partners en in-
woners. Anderzijds zorgen we letterlijk voor 
verbindingen in het landschap zodat natuur, 
klimaat en landbouw kunnen samen gaan.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland wil met 
haar werk, streekkennis en expertise een 
hefboom zijn voor de streek. We vertalen 
 Europees, Vlaams, provinciaal en gemeente-
lijk beleid in deze domeinen naar het terrein 
en staan zo garant voor een continue werking 
aan de basiskwaliteit van het landschap, de 
natuur en het aanwezige erfgoed.
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KENGETALLEN (2020)

Oppervlakte (km2) 387

Aantal inwoners 102.187

Inwoners/ha 264

Aantal betrokken gemeenten 9

Effectieve leden vzw 57

Personeelsleden vzw in 2020 (VTE) 10,3

Jaaromzet vzw in 2020 (€) 938.680 
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Feest in de boomgaard van de Melkerhei in Linter, september 2020, waar 
ook de historische weidepoorten hersteld werden. © Pieter-Jan Alles

Heibos Kortenaken © Pieter-Jan Alles
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Wat maakt 
een landschap? Natuur & Landbouw

Bloeiende hagen in de Rettekensstraat, Zoutleeuw

© Wim Bovens

LANDSCHAPSBELEVING
2020 was een bijzonder jaar, met als één 
van de belangrijkste inzichten onze nood 
aan een mooi landschap en toegankelijke 
natuur. De afronding van ons biodiversiteits-
project langs de IJzerenweg in Tienen, Linter, 
Zoutleeuw en Geetbets is een stap in de goe-
de richting. Samen met Natuurpunt Beheer 
werkten we een bovengemeentelijk beheer-
plan uit voor deze 20km lange strook van 
gemiddeld 15m breed. De beheerschema’s 
richten zich op biodiversiteitsversterking meer van het landschap te genieten, worden 

vier 'landschapsperrons', rustplekken met 
een knipoog naar het spoorverleden, langs 
het traject geplaatst. Daar zetten we telkens 
een plant- of diersoort in de kijker.

DOORKRUIS ZUID-
HAGELAND
De IJzerenweg is één lange groene as die ons 
werkingsgebied doorkruist. Daarnaast zijn er 
ontelbare ‘trage wegen’ die uitnodigen om de 
streek verder te ontdekken. In 2020 startten 
we met een trage wegenplan voor Budingen 
(Zoutleeuw). Vertrekkend van de befaamde 
‘Atlas der Buurtwegen’ legden we kaarten 
boven op elkaar en ontstond er een werkkaart 
met maar liefst 67 km aan trage wegen! De 
inventarisatie op het terrein kan beginnen.

Allemaal IJzerenweg! 

Aanplantploeg van De Winning aan 
het werk.

Bloemrijke bermen langs de IJzerenweg 
dankzij een aangepast maaibeheer

en landschaps beleving. Natuurpunt Studie 
voerde een grondige inventarisatie uit van 
de voorkomende vegetaties, planten,  vogels, 
paddenstoelen, wilde bijen, vleermuizen...: 
een ‘nulmoment’ waarop het beheer geënt 
is. Naast biodiversiteitversterking en een 
 focus op zeldzamere soorten werd bij de be-
heeraanpassing ingezet op de realisatie van 
bloemrijke vegetaties ‘van lente tot herfst’. 
Met de waterbeheerder is een gefaseerd 
rietmaaibeheer afgesproken langs het stuk-
je IJzerenweg in Tienen. Door zichtassen te 
creëren in de houtige vegetaties en door 
waardevolle toekomstbomen te selecteren, 
nodigen we uit tot een betere beleving van de 
mooiere omliggende landschappen. Om nog 

Budingen in de Atlas der Buurtwegen

Een landschap is een samenhangend gebied 
met specifieke kenmerken, dat verschilt van 
de gebieden errond. Het karakter van een 
landschap wordt bepaald door geologische, 
biologische en cultuurhistorische elementen. 
‘Kleine landschapselementen’, zoals hagen, 
heggen en houtkanten, knotbomen, hoog-
stamboomgaarden bepalen hoe het land-
schap eruitziet en ervaren wordt. 

Regionaal Landschap Zuid-Hageland zet zich 
blijvend in om deze elementen te behouden 
en te versterken. Ze hebben zowel een bio-
logische waarde als een belevingswaarde: ze 
maken het landschap tot wat het is. 

In 2020 plantten we samen met sociale eco-
nomieploegen 196 bomen, 42.822 haagplant-
jes en 124 fruitbomen in de open ruimte (stuk-
ken grond die op het landschap aansluiten, 
dus niet in een gesloten tuin). 

Ook was er opnieuw de samenaankoop 
 ‘Behaag je Tuin’, goed voor 492 extra bomen 
en 2600m extra hagen in de Zuid-Hagelandse 
tuinen. 

Bomen en hagen planten is één ding, ervoor 
zorgen dat ze er blijven is even belangrijk. 
Duurzaam beheer van het landschap is onze 
prioriteit. Met het ‘Loket Onderhoud Buiten-
gebied’ coördineren we het beheer van het 
landschap, maken we beheerplannen, geven 
we beheeradvies, knotten we bomen met 
vrijwilligers en zetten we ongeveer 3600 uren 
landschapswerken met sociale economie-
ploegen op de teller.

AKKERNATUUR
Na vier jaren ‘Plan Kiekendief’ maakten we een 
balans op. In de Vlaamse leemstreek (Zuid- 
Hageland en Haspengouw) werkten we sa-
men met 44 landbouwers om in totaal 240 ha 
nieuw leefgebied voor de grauwe kieken dief te 
creëren. Andere akkervogels genoten mee van 
deze biodiverse akkers, waar de luzerne bloeit 
en de graskruidenstroken voldoende dekking 
bieden om nesten te maken. Onze conclusie 
na vier jaren? We moeten verder doen, want er 
is nog geen stabiele populatie grauwe kieken-
dieven in Vlaanderen! De komende jaren zet-
ten we in op manieren om de biodiversiteit 
op de leemplateaus op te krikken, door het 
aanleggen van permanente structuren zoals 
doornig struweel of grazige bermen. Met een 
optimaal beheer komt dit zowel de biodiversi-
teit als kleine en middelgrote landbouwbedrij-
ven ten goede. 

LANDBOUWERS 
KOOLSTOFBOUWERS
Samen met de Bodemkundige Dienst van 
België maakten we een ‘koolstofboekhou-
ding’ bij een 5-tal landbouwers in Zuid-Hage-
land: waar en hoeveel koolstof komt binnen 
in het landbouwbedrijf, hoeveel CO2 wordt er 
uitgestoten? We stellen de landbouwers een 
‘koolstofplan’ voor: mogelijke maatregelen, 
op maat van het bedrijf, om meer koolstof in 
de bodem op te slaan. De boeren kiezen uit 
niet-kerende bodembewerking, koolstofbin-
dende teelten, compost- of houtsnipperver-
werking in de bodem of het aanplanten van 
houtkanten: niet alleen goed voor het klimaat, 
maar ook voor de bodemkwaliteit. Water kan 
beter infiltreren in de bodem zodat die in pe-
riodes van droogte minder snel uitdroogt. De 
opbrengsten stijgen vanzelf. De komende ja-
ren maken we een koolstofbalans op bij nog 
20 extra landbouwers in onze streek.
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DS-Infografiek BDN - Bron: Bodemkundige 
Dienst van België (DS 17.02.2021)
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#ONVERGETELIJK!
In 2020 sloten we de eerste fase van het 
strategisch project Getestreek af met een 
gebieds programma voor de streek! Het pro-
gramma zet in op zes transitieopgaven: de 
komende jaren zullen we werken aan een 
klimaatrobuust en biodivers landschap met 
ruimte voor water, levenskrachtige dorpsker-
nen en een hecht dorpsnetwerk creëren, een 
integrale fietscultuur aanmoedigen, inzetten 
op duurzame landbouw en werken aan een 
streek met onverGETElijke belevingswaarde.  
 
 

WONDERLIJK 
WARANDEBOS
De aftrap voor zo’n onverGETElijke streek 
vond plaats in Geetbets, waar we onder coör-
dinatie van de Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst Zuid-Hageland samenwerken 
aan de ontsluiting van het prachtige Waran-
debos, dat verrassende vegetaties bevat die 
groeien op de restanten van de 14de eeuwse 
burcht van Rummen en de grachten daarrond. 

EAU DE VIE
Water geeft leven en is de ‘blauwe draad’ 
van projecten die in de Getestreek startten 
in het kielzog van het strategisch project. Het 
bovengemeentelijk Hemelwaterplan kwam 
in 2020 op kruissnelheid met talrijke (online) 
overlegmomenten om knelpunten en acties 
in kaart te brengen. Twee ‘Blue Deal’-projec-
ten werden goedgekeurd: eentje om een na-
tuurlijk over stromings gebied te creëren nabij 
Zoutleeuw, en een ander om te werken aan 
structuurverbetering langs de oevers van de 
Dormaal beek. Dat is goed om het water ter 
plekke te laten infiltreren, trager te laten af-
stromen, en zo lange periodes van droogte 
beter het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast 
betekent structuurverbetering ook een ver-
betering van de waterkwaliteit. Op de hoger 
gelegen akkers wordt er gewerkt aan bron-
gerichte maatregelen met het uittesten van 
alternatieve teelten ten gunste van bodem 
en water: zo werden in 2020 enkele hectaren 
luzerne in Outgaarden ingezaaid in het kader 
van het demoproject GETEst!

Het erkend natuurreservaat Aronsthoek: een gebied 
van nature overstroombaar (Geetbets - maart 2020)

De samenvloeiing van de Kleine Gete 
en de Dormaalbeek in Zoutleeuw


