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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 Vlaanderen. Samen werken wij aan meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het
verleden en klaar voor de toekomst.

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

In het land van Gete en Velpe werken we 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 m
 issie van
Regionaal Landschap Zuid-Hageland is het
organiseren van verbinding in onze streek.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland wil met
haar werk, streekkennis en expertise een
hefboom zijn voor de streek. We vertalen
Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk 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.

Oppervlakte (km2)

387

Aantal inwoners

102.187

Inwoners/ha

264

Aantal betrokken gemeenten

9

Effectieve leden vzw

57

Personeelsleden vzw in 2021 (VTE)

11,4

Jaaromzet vzw in 2021 (€)

1.043.201
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AKKERVOGELS OP DE ZUID-HAGELANDSE LEEMPLATEAUS

Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw wordt financieel gesteund door Europa, Vlaanderen, provincie VlaamsBrabant en de gemeenten Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en
Zoutleeuw.
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2021 in beeld

BERMEN ALS NATUURRIJKE
VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP

Onze streek kent een rijk bomenpatrimonium: hoog tijd om dat te eren
en te zorgen voor deze houtige getuigen van ons verleden. We gingen in
de winter op pad in Glabbeek en Tienen om een inventaris van de oudste
bomen in deze gemeenten te maken. We ontdekten onder andere dat
de oudste bomen in Tienen vaak lindes zijn, en vonden enkele bomen
die dringend ‘intensieve zorgen’ nodig hadden (dankjewel boomverzorgers!). Deze inventaris laat de gemeenten toe om een bomenbeheerplan
te maken zodat de toekomst van deze oude knarren nog vele jaren gewaarborgd blijft, maar ook om nieuwe aanplanten af te stemmen op de
huidige soorten en variatie in het bomenbestand te brengen.

JAN

FEB

LANDSCHAPSBEHEER LANGS
DE IJZERENWEG
Al enkele jaren coör
dineer t Regionaal
L andschap Zuid Hageland het beheer
langs de IJzerenweg
in de Getevallei in
functie van het her
stellen en versterken
van de biodiversi
teit: een groen lint van meer dan 20km lang! Veel
landschapsbeheer gebeurt in de winter, wanneer
de sapstroom stilgevallen is en de vogels niet aan
het broeden zijn. Hier in de Laterbroeken in Tienen
wordt er gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd
om de bodem niet te verrijken. Zo krijgen meer soor
ten een kans. Het gaat om de uitvoering van een ge
faseerd beheer van rietkragen in samenwerking met
Natuurpunt en Stad Tienen. Laat die Blue Deal van
Vlaanderen maar komen, zodat de sponswerking van
de vallei weer wat verhoogd kan worden!

MAA

KLIMAATROBUUSTE
LANDBOUW IN ZUIDHAGELAND
Negen landbouwers deden in 2021 mee
met het project ‘landbouwers koolstof
bouwers’. Samen met de Bodemkundige
Dienst van België ondersteunen we land
bouwers om de klimaatverandering tegen
te gaan. Boeren kunnen uit verschillende
ingrepen kiezen om het koolstofgehalte
in hun bodems te verhogen. Gevolg: er
wordt CO2 uit de lucht gehaald, en de
vruchtbaarheid en waterdoorlaatbaar
heid van de bodem verhoogt.

COMPOST WORDT TOEGEVOEGD AAN DE BODEM.

SINDS MAART 2021 MAAKT
LANDSCHAPSARCHITECT
LEENDERT QUINTENS DEEL UIT
VAN ONS TEAM!

De vijf meanders zorgen voor een verbetering van de natuurlijke structuur en ecologische
toestand van het gebied. De nieuwe meandering loopt in grote lijnen gelijk met de originele
loop van de Kleine Gete vooraleer die in 1969 werd rechtgetrokken.
LOOPT HIER BINNENKORT
EEN NIEUWE WANDELWEG?
HET TRAGE WEGENPLAN VAN
BUDINGEN KRIJGT VORM

APR

EVEN HALT HOUDEN…
Vier landschapsperrons langs de IJzerenweg,
rustplekken die het spoorwegverleden van het
traject evoceren, vormen het sluitstuk van een
provinciaal biodiversiteitsproject met partners
Natuurpunt Studie en Natuurpunt Beheer. Aan
elk landschapsperron staat een dier- of plantensoort in de kijker, die typisch is voor die specifieke locatie. Zo krijg je in Geetbets informatie over
de dwergvleermuis,
gaat het in Zoutleeuw
over de levendbarende hagedis, in Linter
over beemdkroon en
kan je aan de Laterbroeken in Tienen
zoeken naar de grote
gele kwikstaart.

MEI

OUDE EN NIEUWE VORMEN VAN
LANDBOUWGEMEENSCHAPPEN

De Kleine Gete, die Eliksem en Wange verbindt, is in opdracht
van de Vlaamse Milieumaatschappij ter hoogte van de Kasteelhoeve gedeeltelijk terug in haar oorspronkelijke bedding
gelegd. Na een overlegproces waarin het regionaal landschap bemiddelde tussen alle partijen, startten de graafwerken in augustus 2021. IOED Zuid-Hageland begeleidde
een metaaldetectie op een deel van de site. Een unieke kans,
want de plek is bekend in de militaire geschiedenis: op 29 juli
1693 vond in deze omgeving de Slag bij Neerwinden plaats.

In april en mei staan onze bermen volop in bloei: kilometers bloemen sieren dan onze wegen op deze schijnbaar onbeduidende
‘randen’. Met een nieuwe methodiek bepalen we het toekomstig maaibeheer van de bermen in Kortenaken en Geetbets in
functie van de biodiversiteit. Dat wordt afgestemd op de huidige
bloemenrijkdom - bloemrijke bermen kunnen later in het najaar
gemaaid kunnen worden en zo hun zaden verspreiden. Andere bermen worden dan weer geselecteerd om bij voorkeur voor
15 juni te maaien: maatwerk op z'n best!

JUN

JUL

PLAN KIEKENDIEF
WERKT – EN NIET
ALLEEN VOOR DE
(GRAUWE) KIEKENDIEF
Na vier jaren ‘Plan
Kiekendief’ sloten
we de eerste fase
van dit soortbeschermingspro gramma af met
een bezoekje van
minis ter Zuhal
Demir aan Zuid-Hageland én met meer
dan 400ha nieuw leefgebied voor grauwe
kiekendieven: landbouwers legden vooral
‘vogelakkers’ aan, stroken van luzerne en
kruidenrijke grasstroken. Er werden regelmatig kiekendieven waargenomen, maar
ook veldleeuweriken en grauwe gorzen
kwamen opnieuw meer naar onze streken!

AUG

NOOD AAN WATERBERGING

© REINT JAKOB SCHUT, BUITENBEELD

DE OUDSTEN, DE MOOISTEN 

HERMEANDERING VAN DE KLEINE GETE IN WANGE

De natte maand
juli zorgde voor
veel watersnood
in de Gete- en
Velpevallei. Meer
dan ooit werden
we met de neus
op de klimaatverandering gedrukt. Met onze deelname aan de Vlaamse projecten ‘Water+Land+Schap’ en ‘Blue Deal’ brengen we
gebiedscoalities rond de tafel om een gebiedsgerichte analyse van de noden te maken, een visie te
formuleren en actieprogramma’s op te stellen. Doel
van dit complexe proces: meer water stroomopwaarts laten infiltreren in de bodem, structuurherstel aan de waterlopen en werken aan waterkwaliteit en biodiversiteit in de vallei door bijvoorbeeld
oeverzones aan te leggen.

SEP

VEEL VOLK VOOR WATER,
LANDSCHAP EN ERFGOED
De Demerdag bracht, ondanks corona, op 27
september een kleine 200 geïnteresseerden
samen in de Getevallei. Van boeiende sprekers
kregen we inspiratie om valleibreed aan na
tuurlijke oplossingen te denken, om plannen te
maken voor ontharding en infiltratie, om geen
tijd meer te verliezen. De deelnemers trokken
daarna de Getestreek in om projecten en mo
gelijkheden voor natte natuur te bekijken. Een
organisatie van het bekkensecretariaat Demer
bekken, Natuur
punt Oost-Brabant,
Region aal Land
schap Zuid-Hage
land en de Gete
gemeenten, in de
prachtige Kasteel
hoeve van Wange.

WELKOM ELIEN!
IN SEPTEMBER VOEGDE
AGRO-ECOLOOG ELIEN
ZICH BIJ ONS TEAM.
ZIJ COÖRDINEERT
PROJECTEN ROND
NATUUR EN LANDBOUW
IN ZUID-HAGELAND.

De grote open akkerlandschappen die we
in Brabants Haspengouw aantreffen bestonden al in de Romeinse tijd en kwamen
tot bloei in de middeleeuwen. Ze zorgden
voor unieke samenwerkingsvormen tussen landbouwers – zo leerden we op de
landschapscontactdag die we samen met
het Agentschap Onroerend Erfgoed in
Landen organiseerden. Maar ook een meer hedendaags gemeenschappelijk landschapsgebruik, het ‘voedselbos’, leidt tot fijne samenwerkingen. In
partnerschap met Avansa, Natuurpunt, Velt en Commons Lab startten we
met een nieuw project rond gemeenschaps-, kennis- en praktijkopbouw van
‘fruitige voedselbossen’ in de streek, en voegden de daad al bij het woord
met een aanplant van een voedselbos in Vissenaken!

OKT

WIJ GRAVEN UW POELEN!
Poelen zijn onmisbaar als voortplantingsplaats
voor kikkers, padden en salamanders. Deze
diertjes brengen een groot deel van het jaar
op het land door, maar elk voorjaar zoeken
ze waterplassen op om zich voort te planten.
Vaak trekken ze naar dezelfde poel als waar
ze geboren zijn. In november begon het plantseizoen en startten we met de aanplant van
13.271 plantjes en bomen in Zuid-Hagelandse
bodem, maar we groeven ook zes extra poelen
en ruimden we vier bestaande poelen in de
regio, nog enkele ‘parels in het landschap’.

NOV

DEC

SCHADUWBOMEN IN
VEEWEIDEN
Tijdens de hittegolven van de voorbije
jaren werd de nood
aan beschutting voor
runderen en andere
begrazingsdieren ex
tra duidelijk. Daarom startten we een project op om gericht extra
bomen en struiken in veeweides aan te planten.
Bomen zorgen niet alleen voor verkoeling, maar
ook voor betere waterinfiltratie. Sommige boom
soorten zijn ook insectenwerend. Bladeren en twijgen bieden een aanvulling op het rantsoen. Doel
van dit project: meer biodiversiteit op de weide,
een mooier landschap en meer comfort voor de
dieren. Tijdens de loop van dit project zullen we op
minstens 18 locaties extra bomen aanplanten. In
2021 werd er al geplant op zes locaties.

