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Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw wordt financieel gesteund door Europa, Vlaanderen, provincie Vlaams-
Brabant en de gemeenten Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en 
Zoutleeuw.

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 kwali-
teitsvolle landschappen, geïnspireerd door 
het verleden en klaar voor de toekomst.

In het land van Gete en Velpe werken we 
op maat van onze streek. Vanuit een inte-
graal landschapsperspectief sleutelen we 
aan groenblauwe netwerken, toegankelijke 
 natuur, biodiversiteit, sponslandschappen 
en landschappelijk, bouwkundig en archeo-
logisch erfgoed. 

Een belangrijke missie van Regionaal Land-
schap Zuid-Hageland is het creëren van 
 verbinding in onze streek. 

Zo leggen we enerzijds linken tussen verschil-
lende streekactoren, partners en inwoners. 
Anderzijds zorgen we letterlijk voor verbin-
dingen 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 de erfgoedparels van onze streek.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw
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KENGETALLEN (2022)

Oppervlakte (km2) 387

Aantal inwoners 102.580

Inwoners/ha 265

Aantal betrokken gemeenten 9

Effectieve leden vzw 42

Personeelsleden vzw in 2022 (VTE) 11,2

Jaaromzet vzw in 2022 (€) 1.185.962

KORTENAKEN GEETBETS

ZOUTLEEUW

LANDEN

LINTER

GLABBEEK

TIENEN

HOEGAARDEN

BOUTERSEM

CIJFERS 
& FEITEN
2022

VERDEELD VIA Behaag je tuin

15.557
       STUKS KLEIN PLANTGOED

IN HAGEN, 
HEGGEN, 
HOUTKANTEN 
EN BOS 
AANGEPLANT

255
  BOMEN

3.500
AAN LANDSCHAPSACTIVITEITEN

deelnemers

152
BESTELLERS

&

6.200
LANDSCHAPSBEHEER 

DOOR SOCIALE  
ECONOMIE

UREN

111 7
hoogstamfruitbomen

BOOMGAARDENGEPLANT IN

201 327
(FRUIT)BOMEN

EN

PAKKETTEN

Anneleen
Doorhalen



DE KUNST VAN HET HAGEN VLECHTEN: 
OOK JIJ KAN HET LEREN! 
Door de komst van prikkeldraad verdwenen steeds meer gevlochten 
hagen, hagen waarbij takken of twijgen gebogen zijn en vervolgens in 
elkaar gevlochten, uit ons landschap. Gelukkig is het tij de laatste jaren 
gekeerd en zetten steeds meer mensen zich opnieuw in voor het haag-
vlechten of heggen leggen. Op 19 maart organiseerden we een cursus 
‘Hagen vlechten’. Er kwam een divers publiek op af: van landbouwers 
en particulieren tot zelfstandige landschapsbeheerders die met deze 
traditionele techniek aan de slag willen gaan. 

Gevlochten hagen werden vroeger als veekering gebruikt om het vee in de wei te houden. Ook bij 
alleenstaande boerderijen was de techniek populair als ondoordringbare afscheiding. Deze prachtige 
groene lijnen in het landschap bieden ook een thuis voor allerlei vogels, insecten en kleine zoog-
dieren. De techniek is dus verweven met landbouw, landgebruik, streekkarakter en biodiversiteit.
Met onze projecten "Schaduwbomen in veeweiden" en "Voedergroen" werken we samen met land-
bouwers aan extra multifunctionele hagen in het landschap.

2022 in beeld

AUG

KINDEREN IN GEETBETS BEPALEN HOE HUN SPEELWEEFSEL 
ERUIT ZAL ZIEN. IN 2022 EN 2023 REALISEREN WE SAMEN 
MET DE GEMEENTE 5 GROENE SPEELPLEKKEN.

OPLEIDING "BEGELEIDINGSSNOEI VAN BOMEN" 
VOOR GEMEENTELIJKE GROENPLOEGEN VAN 
ZUID-HAGELAND IN HOEGAARDEN

<<

<> >SCHOP IN DE GROND: 
STARTSCHOT VOOR ALWEER EEN 

NIEUW AANPLANTSEIZOEN

VAN GRAUWE KIEKENDIEF TOT AKKERVIOOLTJE: 
SAMEN MET LANDBOUWERS STRIJDEN VOOR 
AGROBIODIVERSITEIT 
“Akkervogels en agrobiodiversiteit.” Onder die titel vond op 3 mei 2022 een symposium plaats in 
Alden Biesen (Bilzen), georganiseerd door Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Haspengouw 
& Voeren. Biodiversiteit vind je namelijk niet enkel in natuurgebieden. Heel wat typische soorten, 
zoals akkervogels, zoeken bewust landbouwgebied op. Helaas wil dat niet automatisch zeggen dat 
ze zich hier goed kunnen handhaven. Gelukkig zijn er organisaties, overheden en landbouwers die 
zich inzetten om het tij te keren. Op dit symposium bespraken ze de inspanningen van de afgelopen 
jaren en de grote uitdagingen waar ze nog voor staan.  

Het is absoluut een work in progress, deze ‘ biodiverse 
akker landschappen’. Daarom blijven de project-
partners en de deelnemende landbouwers inzetten 
op ge varieerde landschappen waar heel wat soorten 
zich thuis voelen op en in een gezonde bodem. En zo is 
de cirkel rond, want een goede bodem levert kwaliteits-
volle en duurzame producten en daar profiteert ook 
de landbouwer en bij uitbreiding iedereen van. Samen 
gaan we voor gevarieerde landschappen met een rijke 
bio diversiteit en gezonde voedselproductie.

LANDSCHAPPEN VOOR HET LEVEN:  
SYMPOSIUM VAN DE REGIONALE LANDSCHAPPEN 
MET 300 DEELNEMERS
Op de Internationale dag van het landschap, 20 oktober, 
reflecteerdende16regionalelandschappenvanVlaanderen
samen met partners en breed publiek over onze landschappen. 
We verwachten met z’n allen immers veel van het landschap. 
Regionale landschappen zijn ervan overtuigd dat het land-
schap en de veelzijdige en integrale ‘landschapsbenadering’ 
een antwoord biedt op de complexe uitdagingen van vandaag: 
klimaatverandering, energienoden, gezondheid en veiligheid, 
voedselzekerheid, urbanisatie en migratie. Kers op de taart die dag was de ondertekening van 
een charter ‘landschapsbeheer’ door maar liefst 32 partners vanuit overheden en middenveld. 
Voorheteerstbevestigenzoveelpartnersvanuitverschillendebevoegdhedenenwerkterreinen
hun inzet voor sterke landschappen, die door kwaliteitsvol beheer ten volle kunnen bijdragen 
aan welvaart en welzijn.

5 JAAR ERFGOEDWERKING  
MET IOED ZUID-HAGELAND
IOEDZuid-Hagelandisnietmeerwegtedenkenuitonslandschap.Vijf
jaar geleden ontstaan vanuit de schoot van het regionaal landschap, 
groeide de IOED snel uit tot een vaste waarde voor succesvolle pu-
blieksevenementen en een onmisbare partner voor de gemeenten 
Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen in hun erfgoedbeleid. 
Een greep uit de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaren: de digitale 
vestenwandeling in Zoutleeuw die in tijden van corona populair was, 
het lopende project rond het Warandebos met haar ecologische en 

archeologische schatten 
in Rummen (Geetbets), het 
coördineren van de res-
tauratie van de kapel van 
Ransberg (Kortenaken), de 
metaaldetectie in Wange 
(Landen), de jaarlijkse pu-
blieksevenementen tijdens 
de Open Monumentenda-
gen en de Archeologieda-
gen… lang zullen ze leven!

DE 150STE HOOGSTAMBOOMGAARD 
VAN REGIONAAL LANDSCHAP 
ZUID-HAGELAND IS EEN FEIT
Hoogstamboomgaarden zijn al eeuwen waardevolle streekeigen landschaps
elementen. Noem hen gerust het ‘grootste monument van Vlaanderen’. 
Regionaal Landschap ZuidHageland wil hun dan ook een toekomst geven 
in een dynamisch landschap. Hoogstamboomgaarden leveren niet alleen 
tonnen fruit en een even grote bijdrage aan de biodiversiteit door het vele 
leven dat ze huisvesten, ze zijn ook inpasbaar in landbouwbedrijven, bv. als 
vorm van agroforestry of om te combineren met veeteelt. In ZuidHageland 
plantten we de 150ste hoogstamboomgaard bij een bioboerin in Kortenaken, 
een pareltje met 38 bomen waaronder appel, pruim en kersenbomen.

START! SAMEN WERKEN AAN EEN 
KLIMAATROBUUSTE VELPEVALLEI 
Op 23 september ondertekenden de zes Velpegemeenten en partners uit het 
midden veld het Velpecharter. Met een subsidiepot van ongeveer 1 miljoen euro 
willen de partners onder het trekkerschap van het regionaal landschap werken aan 
een klimaatrobuuste vallei met een groot waterbergend vermogen en aandacht 
voor droogte. Acties zoals het (her)meanderen van beken in Boutersem, het op-
heffen van drainages in graslanden of het verhogen van beekbodems van zij beken 
in alle gemeenten, zijn gericht op de vertraagde afvoer van hemel- en grondwater, 
en waterinfiltratie bovenstrooms en op de valleiflanken. Stroom opwaarts in de 
vallei (regio Bierbeek en Bouter sem) 
wil de gebiedscoalitie de natuur-
lijke overstromingsgebieden van 
vroeger, waar mogelijk, herstellen. 
Met biodiversiteitsversterkende 
acties zal ook de waterkwaliteit en 
de biodiversiteit (o.a. het vis- en 
weidevogel bestand) verbeteren. 
Andere acties zijn gericht op water-
infiltratie in landbouwgronden en op 
waterbeleving in de Velpevallei.

OP ZOEK NAAR KANSEN VOOR 
NATTE NATUUR IN DE KLEINE 
GETEVALLEI
Sponslandschappen, wetlands, natte natuur, ruimte voor 
water… de klimaatverandering met bijbehorende extremere 
weersomstandigheden zorgt ervoor dat we in een stroom
versnelling zijn gaan werken aan acties die waterinfiltratie 
in de bomen bevorderen, en vertraagde water afvoer moge
lijk maken: de druppel dringt in de bodem waar hij valt. Zo 
vang je zowel lange periodes van droogte als  hevige regen
episodes op. Het regionaal landschap screende in 2022 de 
vallei van de Kleine Gete op zoek naar kansen voor struc
tuurverbetering van de waterloop en werkt het komende 
jaar verder aan kansrijke projecten.

EERSTE WERKEN AAN HET 
VRUENPARK IN WAANRODE 

(KORTENAKEN)

LANDSCHAPSBEHEER: 
DE PLOEGEN MAAIEN 
DE WANDELPADEN

VOEDSELBOSSEN ZIJN HOT!
Mensen willen opnieuw weten waar hun voedsel vandaan komt. Meer 
nog, sommigen willen dat voedsel op een ecologische manier zelf 
produceren. En de durvers, die planten dan een ‘voedselbos’ aan. 
In een Europees Plattelandsproject (LEADER) werkt het regionaal 
landschap samen met Avansa, Velt en Natuurpunt aan een aantal 
voedselboscommunities, planten we voedselbossen in een gelaagd 
systeem met passend fruit en bomen, en bouwen we een lerend 
netwerk op. In Vissenaken zijn Rogier en Carolina met hun Sint-Pie-
tershof de trekkers van wat binnen enkele jaren een prachtig eetbaar 
bos vol overvloed zal zijn…
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