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VOORWOORD 
 

Beste landschapspartner, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 en de jaarplanning 2022 van Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw. Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland is één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen met als gemeenschappelijke 
missie:  

“Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, 
geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst”. 

 

Elke regio heeft haar eigen karakter of identiteit, actoren en dynamiek. Daarom heeft elke streek ook een eigen 
regionaal landschap dat deze streekidentiteit versterkt en gedragen is door de actoren uit de regio. Ondertussen is 
bijna elke gemeente in Vlaanderen lid van het regionaal landschap van zijn streek. Samen met de twee 
‘stadlandschappen’ in West-Vlaanderen, zijn we tegen 2024 gebiedsdekkend en kan er dus overal in Vlaanderen 
gewerkt worden aan een stevige landschapskwaliteit.  

 

Vlaamse regionale landschappen anno 2022 
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Regionale landschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen alle actoren in het buitengebied: overheden, natuur-, 
landbouw- en streekverenigingen, gebruikers van de open ruimte. Als vzw is ons model uniek: bij elk project werken 
regionale landschappen toe naar terreinrealisaties met een maximaal draagvlak. 

 

Ook in Zuid-Hageland blijven we inzetten op een sterke terreinwerking vanuit een gedragen en integrale 
gebiedsvisie. We doen dus zowel aan visieontwikkeling en procesbegeleiding van alle partners hierin, als aan de 
concrete uitvoering van deze landschapsvisies. We werken daarbij zoveel mogelijk gebiedsgericht en 
bovengemeentelijk.  

In de Getestreek heerst al enkele jaren een sterke streekdynamiek, die door de verlenging van het strategisch 
project in 2021 werd bevestigd. De partners engageerden zich om verder te werken aan de transitieopgaven voor de 
streek en concreet in te zetten op enkele belangrijke hefboomprojecten, waarover u in dit verslag meer kan lezen.  

Dankzij de goedkeuring van de projectaanvraag ‘Water+Land+Schap Velpevallei’ kan nu ook de gebiedswerking in de 
Velpevallei een versnelling hoger schakelen. Met het oog op waterberging en natuur- en landschapsontwikkeling in 
de vallei, werken de partners in 2022 aan een gebiedsprogramma dat de komende jaren (2023-2025) ook uitgevoerd 
zal worden.  

Op de leemplateaus van ‘Brabants Haspengouw’ zetten we verder in op onze werking rond akkervogels en 
biodiversiteit in het landbouwgebied. We ondersteunen landbouwers op gebieds- én op bedrijfsniveau met 
verschillende projecten in hun streven naar een toekomstgerichte, klimaatrobuuste landbouw die inzet op 
biodiversiteitsherstel. 

In ons hele werkingsgebied hebben we met het Loket Onderhoud Buitengebied een aanbod naar gemeenten toe 
rond landschapsbeheer. Ook hier werken we van plan tot en met uitvoering op het terrein. Denk aan het onderhoud 
van holle wegen en houtkanten, het organiseren van extra opleidingen voor groendiensten en technische diensten, 
het opstellen van bermbeheerplannen in functie van biodiversiteit, en het onderhoud van wandelwegen. 
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Ondanks het tweede coronajaar toonden we, samen met en dankzij onze partners, veel ambities. De Getevallei 
stelde zich kandidaat om erkend te worden als ‘Landschapspark’, we ontwikkelden een aanbod voor de gemeenten 
om hen maximaal te ondersteunen in de uitvoering van het Vlaams Klimaatpact, en we maakten plannen om de 
streekdynamiek in de Velpevallei te versterken.  

Het is opnieuw een bijzonder jaar geweest voor iedereen, maar we zijn met het ganse team dankbaar dat we 
hebben kunnen doorwerken in goede gezondheid en met de blijvende steun van onze partners en bestuursleden. De 
thema’s natuur, water, klimaat en overkoepelend ‘landschap’ winnen alleen maar aan belang. We hopen dan ook 
nog heel veel jaren samen met u verder te werken om dit in onze prachtige streek waar te maken.  

Dit document geeft een overzicht van de acties die het Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw heeft gerealiseerd in 
2021 en welke de geplande acties zijn bij aanvang van het nieuwe werkjaar 2022. Voor de duidelijkheid hebben we 
deze vormgegeven als ‘projectfiches’ die allemaal op dezelfde manier zijn opgebouwd. Met opmerkingen, 
bekommernissen en vragen kan u steeds terecht bij ons team, via info@rlzh.be of onze individuele contactgegevens 
die op de website te vinden zijn: www.rlzh.be.  

We wensen u alvast veel leesplezier en hopen dat u ook in 2022 de missie van het regionaal landschap mee 
uitdraagt! 

 

Marc Wijnants, voorzitter     Kristien Justaert, coördinator 

            

  

mailto:info@rlzh.be
http://www.rlzh.be/
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1 ORGANISATIE EN STRUCTUUR  

1.1 WERKINGSGEBIED 
 
Het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland ligt in het zuidoosten van de provincie Vlaams-
Brabant en strekt zich uit over negen gemeenten: Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, 
Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. Alle gemeenten behoren tot het arrondissement Leuven.   

  
Werkingsgebied Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw  

 
In het oosten grenst het werkingsgebied aan de Provincie Limburg en in het zuiden aan het Waals Gewest. Ten 
noorden sluit RLZH aan op Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) en aan de westzijde wordt het geflankeerd 
door Regionaal Landschap Dijleland (RLD). Indien inhoudelijk relevant vinden wij snel de weg naar onze nabijgelegen 
collega’s voor een grensoverschrijdende werking. Zo werken we in het soortbeschermingsprogramma Grauwe 
Kiekendief samen met de collega’s in Wallonië en bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, en werken we 
samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland rond het thema fruitteelt. Via onze werking rond waterkwaliteit in 
de Getestreek hebben we ook nauw contact met het Waalse Contrat-Rivière Dyle-Gette.  

 
De totale oppervlakte van het werkingsgebied van RLZH bedraagt 38.706 ha.   
 

Gemeente  Oppervlakte (ha)  Oppervlakteaandeel 
(%)  

Aantal inwoners  Inwoners (%)  

Tienen  7277,37  18,8  35.935  35  
Landen  5333,14  13,8  16.143  15.7  

Kortenaken  4943,72  12,8  7.918  7.7 
Zoutleeuw  4685,91  12,1  8.583  8.5  

Linter  3687,01  9,5  7.273  7.1  
Geetbets  3550,28  9,2  6.194 6.0 

Hoegaarden  3418,26  8,8  6.812  6.6 
Boutersem  3113,65  8  8.381 8.2 
Glabbeek  2697,18  7  5.341  5.2  

Totaal RLZH  38.706,52  100%  102.580 100%  
Oppervlakte en inwonersaantallen per gemeente op 1 januari 2022 
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1.2 BESTUUR 

Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw heeft een Algemene Vergadering waaruit de leden voor de Raad van 
Bestuur en Dagelijks Bestuur worden verkozen. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Provincie Vlaams-
Brabant, alle aangesloten gemeenten (groep 1), de erkende verenigingen voor natuur (groep 2) en de verenigingen 
voor landbouw, recreatie en de wildbeheereenheden (groep 3). Nieuwe leden kunnen hun kandidatuur voorleggen 
aan de Algemene Vergadering, die jaarlijks samenkomt.  

De verhouding tussen groep 1, 2 en 3 in de raad van bestuur is statutair bepaald, waarbij minstens 1/3 van de leden 
uit groep 1 en minstens 1/3 van de leden uit groep 2 moeten zetelen. Naast de leden van de Raad van Bestuur is ook 
steeds de coördinator van het regionaal landschap aanwezig. Naargelang de inhoud van de agenda kunnen ook 
medewerkers van Regionaal Landschap Zuid-Hageland of derden uitgenodigd worden. De verslagen van de raad van 
bestuur kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij het secretariaat van het regionaal landschap. 

De Raad van Bestuur verdeelt onder haar leden de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester. Samen met de coördinator vormen zij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt een viertal 
keer per jaar samen en wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of coördinator. Het dagelijks bestuur vergadert 
ongeacht het aantal aanwezigen en beslist bij consensus. 
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1.3 PERSONEEL 
  
Naam  VTE  Organisatie  Functie  In dienst  

Eigen personeel RLZH  
Kristien 
Justaert   

0.9  RLZH  Coördinator  1/8/2017  

Joachim 
Lambrechts   

0.8  RLZH  Landschapsanimator  1/4/2009  

Maud Davadan  1  RLZH  Strategisch Project Getestreek  17/4/2017  
Egbert 
Asselman  

1 (vanaf 
1/1/2022 
0.6)  
  

RLZH  Biodiversiteitsmedewerker 19/8/2013  

Dolf Imbrechts  1  RLZH  Natuur en Landschap, Getevallei   01/04/2014  
Leendert 
Quintens  

0,8  RLZH  Natuur en Landschap, toegankelijke 
natuur  

01/03/2021  

Elien Van 
hunsel  

0,8  RLZH  Projectcoördinator natuur en 
landbouw   

01/09/2021  

Maarten 
Vanderhallen  

1  RLZH  Projectmedewerker Getevallei en 
Loket Onderhoud Buitengebied  

19/05/2016  

Anneleen Roels  1   RLZH  Natuur en Landschap, educatie en 
communicatie  

01/05/2016  

Chris De Backer  0,8  RLZH  Administratie en boekhouding  1/10/2016  
Tom 
Cornelissen  

1  RLZH  Erfgoedcoördinator IOED Zuid-
Hageland  

1/1/2018  

Marijke 
Wouters  

1  RLZH  Erfgoedconsulent IOED Zuid-
Hageland  

1/5/2020  

Toegewezen aan RLZH  
Marijke Smans  0.8  Provincie Vlaams-

Brabant  
Bosgroep Vlaams-Brabant vzw  1/6/2017  

Greet De Prins  0.8  RLBK/Provincie 
Vlaams-Brabant  

Communicatiemedewerker RLen 
Vlaams-Brabant  

1/4/2017  

Sven Jardin en 
Janne 
Tjampens   

  Vlaamse 
Landmaatschappij  

Bedrijfsplanners    

Tabel 1 Personeel 

1.4 WERKINGSTHEMA’S EN GEBIEDSGERICHTE WERKING 

1.4.1 Werkingsthema’s, werkwijze en waarden 

Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw werkt rond de thema’s landschap (behoud, versterking, verbinding en 
beheer), natuur (klimaat en biodiversiteit), erfgoed (klein bouwkundig en landschappelijk), streekidentiteit en 
educatie & recreatie. We werken gebiedsgericht vanuit een concrete landschaps- en natuurvisie die afgetoetst is of 
wordt bij alle partners.  

In ons werkingsgebied onderscheiden we de riviervalleien, de valleien van de Grote en Kleine Gete enerzijds en de 
Velpevallei anderzijds, met elk hun eigenheden met betrekking tot natuur, landschap en erfgoed, en daarnaast de 
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hoger gelegen akkerplateaus die al eeuwenlang voornamelijk in landbouwgebruik zijn. In deze gebieden wil RLZH 
werken met een proactieve benadering en gericht zoeken naar overleg en afstemming ter realisatie van 
vooropgestelde doelen.  

 

1.4.1.1 KWALITEITSZORG VOOR DUURZAME REALISATIES OP HET TERREIN 

Kwaliteitsvolle acties en een goede nazorg worden hoog in het vaandel gedragen door RLZH. Iedereen heeft er baat 
bij dat de uitgevoerde acties duurzaam zijn en over voldoende draagvlak beschikken. In de onderstaande figuur 
worden onze kernwaarden gevisualiseerd: 

 

 

1.4.1.1.1 SAMENWERKING 

Acties ontstaan vanuit overleg tussen partners, vanuit een visie die opgebouwd werd en/of vanuit concrete noden, 
waarbij er wordt gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak bij alle betrokkenen. Breed gedragen acties zijn 
immers duurzame acties. Alvorens een terreinactie tot uitvoering komt, wordt deze getoetst aan criteria verbonden 
aan landschappelijke kwaliteit, meerwaarde voor biodiversiteit en cultuurhistorische achtergrond.  
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1.4.1.1.2 STREEKEIGEN PLANTGOED 

Regionaal Landschap Zuid-Hageland wil bijdragen aan de instandhouding van autochtone bomen 
en struiken uit de streek door autochtoon plantgoed te voorzien voor (op termijn alle) plantacties 
binnen het werkingsgebied. In het bestek voor hagen, heggen en houtkanten is de aard van het 
plantgoed opgenomen als een gunningscriterium bij kwaliteitszorg. Zo kan het regionaal landschap 
bedrijven selecteren die werken met kwekers van autochtoon plantgoed. Ook bij technische 
bepalingen wordt aangemoedigd om te zorgen voor de aanlevering van autochtoon plantgoed 
(bijvoorbeeld met het label ‘Plant van Hier’).  

 

1.4.1.1.3 NAZORG  

- Voor elke boomgaard, poel, haag of houtkant die wordt hersteld of aangeplant, wordt door RLZH in 
samenspraak met de eigenaar/beheerder een duurzaam beheer vooropgesteld. De gewenste 
beheermaatregelen worden aangegeven, evenals suggesties over hoe de omgeving kan worden versterkt in 
functie van de natuur- en landschapskwaliteiten (door bvb. graslandbeheer). 

- RLZH verdeelt de brochures over de nazorg en het beheer van kleine landschapselementen om eigenaars te 
betrekken bij het beheer ervan. Deze landschapselementen worden ook door RLZH verder opgevolgd. 
Hieruit kan bijvoorbeeld verder advies volgen rond beheer, het betrekken van de eigenaars bij toekomstige 
vormingen, de aanleg van hagen, heggen of houtkanten op naburige percelen, … . 

- Reeds gerealiseerde projecten worden ad hoc opgevolgd. Vaak is de aanleiding een concrete vraag van de 
eigenaar/beheerder over het beheer. 

- Onder bepaalde voorwaarden levert RLZH ook plantgoed voor de inboet van door RLZH uitgevoerde 
projecten 

- Eventuele subsidiekanalen (vb. gemeentelijk reglement; beheerovereenkomsten voor landbouwers, NOS, …) 
worden, indien relevant, toegelicht.  

- Voor de eigenaars waar een boomgaard werd aangelegd of hersteld, wordt er jaarlijks in het voorjaar een 
basiscursus hoogstamboomgaarden georganiseerd, waarin de eigenaars over theorie en praktijk van 
boomgaardbeheer kunnen leren.  
 

1.4.1.1.4 MONITORING 

Het ontbreekt RLZH aan middelen om een structurele monitoring van de projecten te organiseren. Niettemin vinden 
we dit soort wetenschappelijk onderzoek van groot belang om de zinvolheid van onze terreinacties te onderbouwen 
of bij te sturen indien nodig. Waar mogelijk wordt er bij opstart van een nieuwe actie een nulmeting uitgevoerd (vb. 
inventarisatie zwaluwnesten in 2009, inventarisatie knotbomen in 2011). Daarnaast is er rond verschillende thema’s 
een samenwerking met lokale natuurverenigingen (Natuurpunt, Vogelwerkgroep, Werkgroep Grauwe Gors) waarbij 
RLZH mag beschikken over de gegevens van monitoring. Bij opportuniteiten wordt een deelse monitoring uitgevoerd 
door studenten (vb. monitoring maatregelen huiszwaluw door Merel Beeckmans in 2017), en waar mogelijk werken 
we samen met Natuurpunt Studie om in het kader van projecten aan biodiversiteitsmonitoring te doen (bv. tijdens 
het provinciaal biodiversiteitsproject langs de IJzerenweg (2018-2020)). 

Daarnaast is er via www.waarnemingen.be steeds meer en betere informatie beschikbaar. 

1.4.2 Gebiedsgerichte werking 

1.4.2.1 DE GETEVALLEI 

 

http://www.waarnemingen.be/
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De Getevallei van Hoegaarden tot Geetbets vormt een relatief intacte riviervallei waar vochtige graslanden, bossen, 
waterpartijen en landbouwareaal elkaar afwisselen. Het laatste decennium is er al veel in beweging gezet in de 
Getevallei wat versterking van natuur betreft: door de provincie Vlaams-Brabant met het provinciaal 
natuurontwikkelingsgebied Grote Getevallei en door Natuurpunt met de verwerving van tal van natuurgebieden. Zo 
is de Getevallei naar Vlaamse normen een gebied geworden met uitzonderlijke kansen op vlak van natuur, 
natuurbeleving en zachte recreatie.  

Na een periode van voorbereidende projecten en overlegprocessen, waarbij het wandelnetwerk Getevallei tot stand 
kwam en waarbij gewerkt werd rond habitat voor de kamsalamander, startte in juni 2017 het Strategisch Project 
Getestreek op, met een coördinatieteam vanuit RLZH en provincie Vlaams-Brabant en in partnerschap met de zes 
Getegemeenten, Boerenbond, Hageland+, Natuurpunt, het Bekkensecretariaat Demerbekken en Toerisme Vlaams-
Brabant. In oktober 2020 werd de eerste fase van het strategisch project afgerond met een gebiedsprogramma voor 
de streek dat opgebouwd is rond zes transitieopgaven: een klimaatrobuust en biodivers landschap, levenskrachtige 
dorpen, een netwerk van dorpen, een integrale fietscultuur, een productieve streek en een onverGETElijke beleving. 

 

Zes transitieopgaven en twee hefboomprojecten die verschillende transitieopgaven tegelijk aanpakken. 

Tijdens de 2de fase van het strategisch project, die van 2021-2024 zal lopen, wordt gewerkt aan twee 
hefboomprojecten, die in de figuur zichtbaar zijn. Zij bieden een antwoord op verschillende transitieopgaven 
tegelijk: het Groene Spoor, een project dat de IJzerenweg/het fruitspoor als een kwalitatieve fietsverbinding en een 
hoogwaardige natuurverbinding in de streek wil ontwikkelen, en de robuuste Dormaalbeek, de versterking van een 
belevingsvol groenblauw lint van bron tot monding. Daarnaast zijn er verschillende lopende projecten die 
voortvloeien uit het strategisch project, zoals het bovengemeentelijk Hemelwaterplan en Water+Land+Schap, een 
landinrichtingsproject waar waterkwaliteit en -berging in landbouwgebied centraal staan. 

 

1.4.2.2 DE VELPEVALLEI 

In de Velpevallei loopt vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en meer bepaald het Bekkensecretariaat 
Demerbekken het ‘Integraal Project Velpe’, waarbij RLZH betrokken is omwille van haar terreinkennis. In overleg met 
vele actoren wordt naar actiepunten en kansen gezocht om de gewenste waterkwaliteit te behalen. De Velpe is 
immers ‘aandachtsgebied’, wat wil zeggen dat deze rivier de Europese norm voor een goede waterkwaliteit moet 
behalen tegen 2027. RLZH zet zich mee in om hieraan te werken. In 2021 werd de projectaanvraag 
‘Water+Land+Schap Velpevallei’ door Vlaanderen goedgekeurd. In 2022 zullen de actoren een gebiedsprogramma 
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voor de vallei opmaken, waarna uitvoering tussen 2023-2025 van enkele cruciale acties zal volgen (zie verder, 
projectfiche).  

Daarnaast liggen in de Velpegemeenten Kortenaken, Glabbeek en Boutersem een aantal oude Hagelandse 
boskernen, waar Regionaal Landschap zuid-Hageland in samenwerking met Bosgroep Vlaams-Brabant voor het 
aspect bosuitbreiding naar mogelijkheden tot ontsluiting, extra bebossing en natuurverbindingen zoekt (o.a. in 
functie van verschillende soorten vleermuizen). We werken ook aan de uitvoering van trage wegenplannen.  

Met enkele tientallen fruittelers werken we sinds 2014 aan het versterken van biodiversiteit in de fruitplantages, 
onder meer door maatregelen te nemen om een stabiele populatie wilde bijen op te bouwen, en om natuurlijke 
plaagbestrijding te bevorderen. Daarnaast zullen we de komende jaren projectmatig samenwerken met 
landbouwers om maatregelen te treffen voor een klimaatbestendige landbouw in de Velpevallei. Ook fruittelers en 
landbouwers uit de Getestreek worden hierbij betrokken. 

Tot slot werken we in de Velpevallei met gemeenten en particulieren rond kleine landschapselementen, met 
aandacht voor de gekende knotbomen-traditie in de vallei (als projecten ‘landschapszorg’), en maken we plannen 
om een aantal trage wegen opnieuw te ontsluiten. We dromen van een natuurlijk en onverhard ‘Velpepad’ langs de 
rivier, zodat mens en dier kan genieten van dit prachtig stukje natuur.  

 

Dromen van een Velpepad… 

 

1.4.2.3 BRABANTSE LEEMPLATEAUS: GROENBLAUWE DOORADERING VAN HET LANDBOUWGEBIED VOOR 
BIODIVERSITEITSVERSTERKING   

 

Grote delen van het werkingsgebied van Regionaal Landschap Zuid-Hageland zijn van cruciaal belang voor het 
behoud van akkersoorten, meer bepaald in de leemstreek (gemeenten Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter en 
Landen). Op Vlaams niveau is deze regio van belang voor het behoud van leefbare populaties van onder meer 
grauwe gors, veldleeuwerik en kwartel. Ook voor de Rode Lijstsoorten is er aandacht: de regio heeft het potentieel 
om (terug) een geschikt habitat te bieden aan de grauwe kiekendief en van de blauwe kiekendief is het de enige 
plaats in Vlaanderen waar deze soort recent tot broeden kwam.  
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Met de vaststelling van het soortbeschermingsprogramma voor grauwe kiekendief engageert RLZH zich sinds 2016 
ook specifiek voor maatregelen ten gunste van deze soort. Draagvlakverbreding, waarbij afstemming gebeurt tussen 
gemeenten, natuurverenigingen, jagers en recreanten zowel naar acties als creatie van meer betrokkenheid, blijft 
een permanent aandachtspunt.  

De komende jaren wil Regionaal Landschap Zuid-Hageland zich in samenwerking met landbouwers blijven inzetten 
voor het creëren van habitats voor akkervogels in het algemeen, en meer bedreigde soorten in het bijzonder. De 
zorg voor akkervogels kadert in een bredere visie op regeneratieve en korte ketenlandbouw (agro-ecologie), 
waarbij we blijvend voor draagvlak zoeken in de streek om mee te werken aan een klimaatbestendige en duurzame 
landbouw in Zuid-Hageland.  

Het groenblauwe netwerk van waterlopen, hagen, houtkanten, bermen, … en andere stukjes openbaar domein 
vormt hierbij een soort skelet. Bij een goed beheer zorgen zulke structuren voor een uitvalsbasis voor o.a. insecten. 
Van deze laatste is geweten dat de populaties in West-Europees landbouwgebied sterk dalen. Hetzelfde geldt voor 
heel wat (akker)vogels in deze gebieden. Dergelijke structuren kunnen een belangrijke rol spelen in het vast houden 
van sediment, de regulatie van water, … Daarom verdienen ze onze aandacht en zet het regionaal landschap in op 
een lokale optimalisatie en -waar mogelijk- uitbreiding van deze structuren. 

In onze projecten werken we vanuit twee perspectieven: we werken gebiedsgericht vanuit de nood aan meer 
biodiversiteit samen met landbouwers (bv. rond akkervogels) en gaan daarbij op zoek naar win-winprojecten, maar 
we werken ook op bedrijfsniveau, vanuit de noden en vragen van de landbouwer om meer klimaatrobuust aan 
duurzame landbouw te doen: op maat van het bedrijf kijken we bv. naar maatregelen om meer koolstof in de bodem 
op te slaan.  

 

1.5 STRUCTURELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

1.5.1 Provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu 

De verschillende acties, volgens algemene en operationele doelstellingen, uitgevoerd met de middelen van de 
provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu worden jaarlijks in een overzichtstabel gerapporteerd.  

In de projectfiches kan u lezen welke projecten gefinancierd of mede gefinancierd worden door Provincie Vlaams-
Brabant, dienst leefmilieu. 

1.5.2 Provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed - Landschapszorg  

Onder deze hoofding wordt beknopt een overzicht gegeven van de landschapswerking uitgevoerd met de middelen 
van de provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed. 

Kader en doelstellingen 

Sinds 1 januari 2014 wordt de landschapswerking (‘landschapsanimatie’) gefinancierd en aangestuurd door de 
provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed. Regionaal Landschap Zuid-Hageland geeft met deze landschapswerking 
mee uitvoering aan het provinciaal landschapsbeleid. 

De globale doelstelling is het streven naar kwaliteitsvolle landschappen, via algemene landschapszorg en het 
behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische, fysisch-geografische en esthetische landschapswaarden, 
alsook van de kleine landschapselementen. Bijzondere focus ligt op de cultuurhistorische component van het 
landschap.  
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De landschapswerking mikt zowel op directe terreinrealisaties in eigen regie als op een brede sensibilisatie, 
draagvlakvorming, adviesverlening en samenwerking m.b.t. landschappelijke waarden.  

Hieronder wordt bij 4 gerealiseerde voorbeeldprojecten wat meer duiding gegeven bij de historische component van 
het project (klemtoon op erfgoedaspect): zie cursieve tekst.  

Gerealiseerd in 2021  
 

1. ‘360° erfgoed’: werking klein bouwkundig erfgoed gekoppeld aan de landschappelijke omgeving: 
weinig terreinuitvoeringen in 2021, wel enerzijds afwerking en nazorg van een eerder uitgevoerd project 
en anderzijds selectie, opstart en voorbereiding van reeks nieuwe projecten:  

o Laatste afwerking en nazorg van project ‘Kasteelstraat Neerlinter’ (uit periode 2017-2019): 
laatste snoeifase van hoogstamboomgaard (spreiding van snoeiwerken over meerdere jaren 
aangewezen) en opvolging evolutie hagen, poel, en jonge fruitbomen  
o Poortgebouw Budingen: akkoord voor uitwerking dossier; overleg met eigenaar; inspectie 
door Monumentenwacht  
o Serre Hooleyck Landen: verzamelen historische info; overleg met eigenaar  
o Pastorietuin Hakendover: opstellen historische nota + voorstellen maatregelen; overleg met 
Stad Tienen en kerkfabriek;  
o Windmolenromp Willebringen: eerste terreinbezoek; uitwisselen info historiek; verkenning 
mogelijkheden molenromp; doorverwijzing naar Monumentenwacht; opstellen beplantingplan 
voor boomgaard en heg (met zichtassen op windmolenromp)  

2. Samenwerking IOED Zuid-Hageland:   
o Co-organisatie van Open Monumentendag op 15/09/2021 in kasteelpark van Kersbeek: 
rondleidingen voor ca 700 bezoekers, rond kasteel en kasteelpark.   
o Co-organisatie Landschapscontactdag Agentschap Onroerend Erfgoed in Landen (okt 2021)  
o Uitwisselingen ideeën en adviezen diverse thema’s  
o Terreinacties historische parken en tuinen – boomverzorging  

3. Terreinrealisaties kleine landschapselementen: zie diverse terreinrealisaties onder ‘aanleg en herstel 
hoogstamboomgaarden’, ‘aanleg en herstel hagen, heggen en houtkanten’ en ‘herstelbeheer 
merkwaardige bomen en knotbomen’  

o Voorbeeldproject 1: HHH/2021-2022/J3: aanplant van verschillende landschapselementen 
aan kasteeldomein van Kerkom (Boutersem): een bomenrij langs de toegangsweg (22 bomen, 
waaronder fladderiepen, een verwijzing naar de monumentale iependreef uit de 19de eeuw), een 
heg en hagen langs beide zijden van de toegangsweg (streefbeeld: geschoren doornhagen)  
o Voorbeeldproject 2: (HSBG/2021-20212/J4): Herstel van hoogstamboomgaard te Kerkom: 
Aanplant van 10 hoogstammige fruitbomen op huiskavel van voormalige hoeve. Uit de nog 
aanwezige hoogstammen en historische kaarten leiden we af dat dit een hoogstamboomgaard 
was. De nieuwe eigenaars wensen de boomgaard te herstellen en uit te breiden.  

4. Sensibilisatie en draagvlakvorming kleine landschapselementen met erfgoedwaarde  
o Vormingen en sensibilisatie Hoogstamfruit: basiscursus (online) + cursus zomersnoei  
o Digitale landschapswandeling Zoutleeuw (‘ZEN in Zoutleeuw’)  
o Gegidste rondleiding zandgroeve Kerkom, met o.a. aandacht voor kleine 
landschapselementen en geologie. 

5. Boombeheer & historische parken en tuinen:   
o Uitvoering van 4 boomverzorgingsprojecten via boomverzorgers, in regie van RLZH: 
boomverzorgingswerken aan in totaal 30 bomen op 12 locaties, van kapelbomen tot 
pastorijtuinen en parkbomen.   
o Voorbeeldproject 3: (BOOM/2020-4): Inventarisatie, diagnostiek, boombeheer en 
adviesbeheer van 15 monumentale parkbomen in het kapellegoed Sterreborne te Butsel 
(Bouterserem), in opdracht van gemeente Boutersem en kerkfabriek: de 19de -eeuwse bomen 
bepalen sterk de karakter van het parkje maar hadden wat extra aandacht nodig, o.a. naar 
veiligheid langs de straat en paden.   
o Adviesverlening private en publieke historische parken en tuinen: 6-tal locaties  
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o Extra aandacht voor inventarisatie, sensibilisatie en beheerplanning. In 3 projecten werd een 
inventaris van bijzondere bomen (veelal met erfgoedwaarde) opgesteld, als start voor een 
bewuster en planmatig bomenbeheer:  
o Voorbeeldproject 4: (BOOM_2021-1): Domein Mariadal (Hoegaarden): Voor dit parkdomein 
rond het klooster van Mariadal wordt momenteel gewerkt aan een masterplan voor de site, 
onder coördinatie van Parcum. RLZH is hierin betrokken voor wat het parkgedeelte betreft en liet 
door DeBeer&DeVos een inventaris van de aanwezige parkbomen opstellen. 235 bomen werden 
via GPS gelokaliseerd en beschreven. Deze inventaris is mede-sturend voor nieuwe 
ontwikkelingen in het masterplan. Ook worden concrete beheermaatregelen uitgewerkt voor een 
selectie van de bomen.   

Focus in 2022  
In 2022 wordt verder gewerkt binnen bovenstaande clusters, met volgende klemtonen:  

6. ‘360° erfgoed’:   
o Voorbereiding en uitvoering terreinmaatregelen dossier ‘poortgebouw Budingen’   
o Overleg, voorbereiding van 3 mogelijke dossiers voor periode 2021-2025: Serre Hooleyck 
Landen; Pastorietuin Hakendover, windmolenromp Willebringen; …  

7. Focus op kleine landschapselementen (KLE’s): versterkt inzetten op o.a. houtige KLE’s die 
landschapsbepalend zijn voor de regio vanuit historisch perspectief (vb. knotbomen, kapelbomen, 
hoeveboomgaarden, oude hagen, …)  o.a. via inventarissen bijzondere bomen, maar ook opleidingen 
rond het beheer van bomen en hagen . Daarnaast wordt ook rond bomen en KLE’s gewerkt vanuit de 
klimaatoptiek.  
8. Ontsluiting van erfgoed:  

o Waterhoffeest Melkwezer, in samenwerking met Erfgoedstichting Vlaams-Brabant (30 april 
2022) 
o In samenwerking met IOED Zuid-Hageland: activiteiten rond het Warandebos/burcht van 
Rummen in Geetbets en ontwikkeling totaalvisie bezoekerscentrum Zoutleeuw, met focus op de 
landschappelijke geschiedenis van de Getevallei 
o Acties mee afhankelijk van evolutie covid-maatregelen  

  

1.5.3 Samenwerkingsovereenkomst Provincie Vlaams-Brabant - Agentschap Natuur & Bos – 
Vlaamse Landmaatschappij 

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij sloten voor de periode 2020-2024 een 
samenwerkingsovereenkomst af met de provincies, om via de bosgroepen en de regionale landschappen te werken 
rond de uitvoering van de Vlaamse beleidsdoelstellingen. De regionale landschappen en bosgroepen werken in deze 
samenwerkingsovereenkomst rond de volgende doelstellingen te werken: 

Projectdoelstellingen voor de regionale landschappen: 

• De instandhoudingsdoelstellingen (natuurdoelen voor habitat of populatie) 
• Boscompensatie en bebossing (deze doelstelling wordt voornamelijk door de bosgroepen opgenomen) 
• Het verhogen van de recreatieve toegankelijkheid en de natuur- en landschapsbeleving, inclusief het 

voorzien van bijkomende speelzones; 
• Het bevorderen van meer en beter groen in en aan de rand van steden en woonkernen; 
• Uitvoering geven aan de goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma's.  
• Uitbouwen van een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ 
• Werken rond streekidentiteit 
• Groenblauwe netwerken 

Voor een meer uitgebreid verslag van de acties binnen deze samenwerkingsovereenkomst verwijzen we naar de 
projectfiches.  



 

 

Onze missie:  

 

 

SAMEN VOOR MEER KWALITEITSVOLLE 
LANDSCHAPPEN, 

GEÏNSPIREERD DOOR HET VERLEDEN, 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST! 
 



 

2 GEÏNTEGREERDE & GEBIEDSGERICHTE WERKING 

2.1 STRATEGISCH PROJECT GETESTREEK 

 

Gemeenten Linter, Landen, Geetbets, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden 

Partners Provincie Vlaams-Brabant, gemeente Linter, stad Landen, gemeente Geetbets, stad 
Tienen, stad Zoutleeuw, gemeente Hoegaarden, Natuurpunt, Boerenbond, 
Hageland+, Bekkensecretariaat Demerbekken en Regionaal Landschap Zuid-
Hageland vzw 

Periode 1 juni 2017 – 31 mei 2020 (fase 1)  

1oktober 2021 – 30 september 2024 (fase 2) 

Financiering Ruimte Vlaanderen, gemeenten 

Team Coördinator An Steegen vanuit de provincie Vlaams-Brabant en Maud Davadan 
vanuit RLZH 

 

Omschrijving 

De gebiedscoalitie in de Getestreek wenst een krachtig antwoord te geven op de transitieopgaven die zij voor de 
streek stelt. Met het gebiedsprogramma OnverGETElijk!, het resultaat van het afgelopen strategisch project, 
engageren de partners zich voor: 

• Een klimaatrobuust waterlandschap 
• Levenskrachtige dorpskernen  
• Een hecht dorpsnetwerk  
• Een integrale fietscultuur 
• Een streek met onverGETElijke belevingswaarde 
• De productieve streek van morgen 

Vanuit het gebiedsprogramma zetten de partners nu samen hun schouders onder twee bovengemeentelijke 
hefboomprojecten en maken deze opgaven voor de Getestreek concreet.  

Het Groene Spoor wordt de multifunctionele groenblauwe ruggengraat van de Getestreek en verzoent de 
optimalisering van bestaande fietsinfrastructuur (IJzerenweg en Ravel) met een versterking van omgeving, 
nabijgelegen dorpskernen, natuur en landschap. Het strategisch project zorgt voor een sector- en 
gemeentegrensoverschrijdend traject en een aanpak op maat die visies rond duurzame mobiliteit, biodiversiteit, 
landbouw en landschap op elkaar afstemt en leidt tot samenwerking en resultaten op het terrein. 

De Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei van bron tot monding wordt een voorbeeldproject van een beleefbaar 
en multifunctioneel groenblauw netwerk met ruimte voor water, natuur en landbouw tot in de dorpskernen. Het 
strategisch project coördineert bestaande initiatieven, initieert nieuwe acties en zet ruimte voor water voorop 
binnen een samenhangende ecologische valleistructuur. 

Deze projecten zijn hefbomen voor de streek: ze zijn complementair wat betreft hun ligging in de streek en de 
transitieopgaven die aangepakt worden.. Bijzondere aandacht gaat uit naar de onthardingsopgave en naar ruimte 
voor water. 

Drie thematische trajecten, ontstaan in de schoot van het eerste strategisch project, versterken de 
hefboomprojecten: ‘Waterlandschap’, met maatregelen voor waterkwaliteit en –kwantiteit, ‘Dorpenlandschap’, een 
visie en actieplan rond dorpskwaliteit en dorpskernverdichting in de geest van de bouwshift en ‘Voedsellandschap’, 
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dat lokale productieve en duurzame landbouw en korteketeninitiatieven verder uitbouwt, verankert en tot in de 
dorpen brengt. 

 

 Verslag 2021 

 

Het jaar 2021 fungeerde als transitiejaar tussen de twee fases van het strategisch project. De kandidatuur als 
landschapspark ‘Grenzeloze Getevallei’ werd een centrale taak in deze tussen periode en vroeg veel voorbereiding 
en overleg met alle partners. Het dossier werd in augustus ingediend. Voorts werd er in de eerste helft van het jaar 
verder gewerkt aan de reeds lopende trajecten zoals Water+Land+Schap, het bovengemeentelijk Hemelwaterplan  
en de Blue Deal projecten of aan het zoeken van nieuwe kansen om concrete acties vanuit het gebiedsprogramma 
‘OnverGETElijk!’ te realiseren: zo werd bijvoorbeeld het project ‘Landen Breek Uit!’ ingediend met doel om de 
groenblauwe dooradering van de Zijpvallei doorheen het centrum van Landen te versterken. We dienden ook een 
onthardingsproject voor de Getestreek in bij provincie Vlaams-Brabant als klimaatproject. Bij goedkeuring betekent 
dit een concrete realisatie vanuit de studie ‘leefbare dorpen’.   

De ‘onverGETElijke’ Demerdag vond plaats in de Kasteelhoeve Wange op 27 september 2021 en diende als 
scharniermoment tussen de twee fases van het strategisch project: dit Vlaams evenement georganiseerd in 
samenwerking met het Bekkensecretariaat Demerbekken officialiseerde het einde van de eerste fase en kondigde de 
tweede fase aan.  Op 1 oktober 2021 startte  officieel het strategisch project 2.0en Er werd kennisgemaakt met de 
nieuwe coördinator (aangesteld vanuit de provincie). In de laatste maanden van het jaar werden overlegmomenten 
en bilaterale gesprekken met alle partners georganiseerd om de nieuwe fase van het project in goede banen te 
leiden.   

 

Demerdag – Hermeandering van de Kleine Gete 

Voor meer informatie verwijzen we naar het gebiedsprogramma voor de Getestreek, te verkrijgen via info@rlzh.be.  

Planning 2022 

In 2022 wordt er actief gewerkt aan de twee hefboomprojecten ‘Groen Spoor’ en ‘Robuuste Natuurlijke 
Dormaalbeekvallei’ en aan de drie thematische landschappen (waterlandschap, dorpenlandschap, voedsellandschap) 

mailto:info@rlzh.be


21 

 

via het opstarten van drie werkgroepen. Voor het project ‘Groen Spoor’ wordt een studie uitgevoerd (aanbesteding 
in het voorjaar) met doel om een inrichtingsvisie te ontwikkelen voor het fietspad en zijn omgeving. Er wordt 
gekeken naar de beste oplossingen voor mobiliteit en veiligheid, natuur, water, landbouw, beleving en verbinding 
met de dorpskernen. Binnen het project van de Dormaalbeekvallei wordt er verder gewerkt aan de reeds lopende 
trajecten. De volgende projecten vormen stapstenen in de vallei: het gaat over de projecten van de Molenbeekvallei, 
Landen Breekt Uit!, Aan het Panbrugge en Den Bruel. Voorts zullen de missing links onderzocht worden met doel om 
de groenblauwe valleistructuur te versterken. Ook de valleiflanken en naastliggende plateaus worden mee in de 
oefening genomen. 

2.1.1 Groenblauwe dooradering in Linter: Getestrand, Waterhof en Voetbalveld 
Wommersom 

 

Gemeenten Linter 

Partners Gemeente Linter 

Periode 2021-2022 

Financiering Gemeente Linter 

Projectteam 
RLZH 

Anneleen Roels, Joachim Lambrechts, Maarten Vanderhallen, Maud Davadan 

 

Omschrijving 

De gemeente Linter wenst de 3 locaties, Getestrand (Orsmaal), Waterhof (Melkwezer) en Voetbalveld 
(Wommersom) als groenblauwe dooradering te ontwikkelen. Deze 3 sites werden in het kader van het 
strategisch project verworven. De gemeente gaf daarbij opdracht aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland 
om de uitvoering van deze projecten te coördineren en in goede banen te leiden. 

RLZH zal vanuit haar missie ‘samen werken aan meer kwalitatief landschap, natuur en erfgoed, geïnspireerd door het 
verleden en klaar voor de toekomst’ de volgende taken coördineren en uitvoeren voor de drie 
bovengenoemde dossiers: 

- Begeleiding en advies aan de gemeente in de dossiers 
- Integratie van de projecten met de andere lopende projecten in het kader van het gebiedsprogramma 

‘onverGETElijk’ 
- Ontwerp/inrichtingsplan voor de site dag gedragen is door alle betrokkenen 
- Uitvoering van het ontwerp coördineren wat betreft de landschapswerken 
- Zoeken naar extra subsidies voor de terreinrealisaties (met partners zoals de provincie, VLM, VMM,…) 
- Communicatie naar de streek toe 
- Draagvlak bij de inwoners zoeken met participatie- en infomomenten 
- Overlegtafel organiseren met betrokken partijen en experten zoals de erosiecoördinator, 

waterbeheerder, departement Omgeving, bosmedewerker, provinciale diensten, Fluvius, VMM, VLM, 
departement Landbouw & Visserij, Agentschap Onroerend Erfgoed, Portiva,… 

Verslag 2021 
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Getestrand: er werd in 2021 samen met VMM gewerkt aan een inrichtingsvisie voor het perceel op vlak van 
waterbeheer. Vanuit RLZH werd er gekeken naar de gewenste inrichtingen mbt landschap, beleving, streekidentiteit, 
en sociale functie. 

Waterhof: naast verschillende terreinbezoeken om de site te analyseren, werd er een overlegtafel georganiseerd 
met doel om de ontwikkeling van de site (inclusief de renovatie van het gebouw) in goede banen te leiden. Voor dit 
project wordt samengewerkt met de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant. 

Voetbalveld: er werd een analyse gemaakt van de waterproblematiek op het perceel en in de bredere omgeving.  De 
kansen naar nieuwe functies werden gescreend. Ook de opportuniteit om extra erosiebestrijding en waterbuffering 
te voorzien wordt onderzocht. Een 1ste inrichtingsplan werd opgemaakt. 

Planning 2022 

 

Getestrand: in 2022 wordt door een privé bureau (in opdracht van VMM) een inrichtingsplan opgemaakt mbt 
structuurverbetering van de Kleine Gete. RLZH werkt mee aan het inrichtingsplan door haar expertise te brengen 
wat betreft de andere functies van het perceel en zorgt voor draagvlak bij de inwoners door het organiseren van 
participatie en infomomenten.  

Waterhof:  in samenwerking met de Erfgoedstichting wordt op 30 april 2022 een participatief moment 
georganiseerd om het project toe te lichten en de wensen van de toekomstige gebruikers te horen. Er wordt gewerkt 
aan een inrichtingsplan van het perceel rekening houdend met de renovatie van het gebouw. 

Voetbalveld: het inrichtingsplan wordt verder uitgewerkt en er wordt gezocht naar partnerschap en middelen om 
het plan uit te voeren. De 1ste werken zouden volgend winter kunnen plaats vinden. 
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2.2 WATER+LAND+SCHAP GETESTREEK 

 

Gemeenten Linter, Landen, Geetbets, Tienen, Zoutleeuw, Hoegaarden 

Partners Kernpartners: Provincie Vlaams-Brabant, gemeente Linter, stad Landen, 
gemeente Geetbets, stad Tienen, stad Zoutleeuw, gemeente Hoegaarden, 
Natuurpunt, Boerenbond, Bekkensecretariaat Demerbekken en Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland vzw  

Uitgebreide gebiedscoalitie: Natuurpunt, Boerenbond, wateringen, 
buurtcomité ‘wateroverlast’  

Periode 2018-ca2031 

Financiering Ruimte Vlaanderen 

Projectteam RLZH Maud Davadan 

 

Omschrijving 

Het programma Water+Land+Schap in de Getestreek beoogt een klimaatrobuuste landbouw, een duurzame 
watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in 
openruimtegebieden en kwaliteitsvolle landschappen. Met dit programma vormde Water+Land+Schap een 
belangrijke springplank voor het uitwerken van de visie op open ruimte, het opmaken van een breed actieplan en in 
het realiseren van één of meerdere pilootprojecten. Met een brede betrokkenheid van alle partners werd een 
projectvoorstel onder de paraplu van het strategisch project uitgewerkt met als titel: “Water als bondgenoot in de 
Getestreek: geïntegreerde oplossingen op maat voor Grote en Kleine Gete”.  

De algemene doelstellingen van het project zijn: 

• Werken aan een gebiedsvisie via een integrale aanpak van waterproblematieken, maar ook via 
grensoverschrijdende samenwerking, waardoor meer ruimte voor water wordt bepaald ;  

• Door het ontwikkelen en implementeren van een gedragen, integrale gebiedsvisie en door het nemen van 
maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren (riolering, aanpak diffuse verontreiniging, verbeteren zelfzuiverend 
vermogen waterlopen) het gebied waardig maken om in volgende stroomgebiedbeheerplannen als aandachtsgebied 
te kunnen worden aangeduid ;  

• Het voorkomen van overstromingen en modderoverlast, met als doel woonzones te vrijwaren van overstromingen 
én de landbouw activiteiten te vrijwaren ;  

• Het bewaren en versterken van de biodiversiteit en de ecologie in het valleisysteem ;  

• Het sensibiliseren over waterproblematieken.  

Verslag 2021 

In 2021 werd er aan volgende deelprojecten gewerkt: 

1- Demoproject ‘GETEst in Hoegaarden’: dit uitvoeringsinitiatief zal innovatieve teelten en 
landbouwpraktijken uittesten ter bevordering van waterinfiltratie en -conservering en 
bodemkwaliteit. Zo werden 3,82ha beheerovereenkomst ‘Bodem en Water met luzerne’ ingezaaid 
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op de leemplateaus van Outgaarden. De teelt wordt tot augustus 2023 in stand gehouden en de 
impact op bodem en water wordt door de Bodemkundige dienst van België gemonitord. 

2- Blue Deal-project ‘Den Bruel’ te Zoutleeuw: het project heeft als doel het inrichten van een 
natuurlijk overstromingsgebied aan de samenvloeiing van de Dormaalbeek en de Kleine Gete. De 
uitvoering gebeurt in samenwerking met de VMM (tegen 2024). In 2021 werd er intens gewerkt aan 
visievorming met alle belanghebbenden. De zonvloed van juli toonde aan hoe strategisch dit gebied 
in de toekomst zal zijn in de strijd tegen wateroverlast: er werden na de zware overstromingen 
nieuwe data verzameld en geanalyseerd.  

3- Blue Deal-project ‘Aan het Panbrugge’ te Zoutleeuw: via dit project willen we de vallei van de 
Dormaalbeek versterken:  verschillende maatregelen worden voorzien om de waterinfiltratie te 
versterken, de bufferingcapaciteit te verhogen, het sedimenttransport te vermijden en de 
afspoelende nutriënten zo veel mogelijk te bufferen. In 2021 werd er naar concrete afspraken met 
de eigenaars en landbouwers gezocht. 

4- Landinrichtingsproject (LIP): er werd een 1ste onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid 
uitgevoerd met doel om de kansen tot LIP in kaart te brengen.  

Planning 2022 

In 2022 worden deze trajecten verder gezet met een extra inspanning op het landinrichtingsproject. Een werkgroep 
Water wordt in maart opgericht met als doel om tegen eind 2022 tot de landinrichtingsnota te komen. Het traject 
vraagt tijd en inzet van alle partners en hangt samen met het totaalplan ‘Ruimte voor de waterlopen Kleine en Grote 
Gete’ van VMM: verschillende scenario’s dienen overwogen te worden. 

De twee Blue Deal-projecten worden verder uitgevoerd met het opmaken van een gedetailleerd inrichting- en 
beheerplan. Het aanleggen van de 1ste maatregelen wordt in het najaar ingepland.  
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2.3 WATER+LAND+SCHAP VELPEVALLEI 

 

Gemeenten Bierbeek, Tienen, Boutersem, Glabbeek, Kortenaken, Halen 

Partners Regionaal Landschap Zuid-Hageland (initiatiefnemer), Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt Oost-Brabant vzw, 
Watering Het Velpedal, Agentschap Natuur en Bos, Boerenbond vzw, 
provinciale dienst waterlopen, erosiecoördinator Vlaams-Brabant, Vlaamse 
Landmaatschappij en de ‘Velpegemeenten’ Bierbeek, Boutersem, Tienen, 
Glabbeek, Kortenaken en Halen. 

Periode 2022-2025 

Financiering Vlaanderen 

Projectteam RLZH Elien Van hunsel, Maarten Vanderhallen 

 

Omschrijving 

De Velpe is een laaglandbeek die voornamelijk stroomt door het Hageland en een stukje in Haspengouw met een 
zuidwest-noordoost oriëntatie (van Bierbeek tot Halen). Het stroomgebied van de Velpe maakt deel uit van het 
Demerbekken en de lengte van het bekken bedraagt ongeveer 32 km, met een gemiddelde breedte van 5 km.  

De gebiedscoalitie wil door middel van samenwerking met landbouwers en andere grondeigenaars en -beheerders 
(inclusief Natuurpunt Oost-Brabant vzw, de Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap Natuur en Bos) in het 
afstroomgebied van de Velpe werken aan (1) een klimaatrobuuste vallei met een groot waterbergend vermogen 
waar (2) natuurverbindingen de biodiversiteit, de landschapskwaliteit en klimaatrobuustheid versterken met 
aandacht voor het verbeteren van (3) de waterkwaliteit en (4) de belevingskwaliteit.  

Daarmee wil de gebiedscoalitie een antwoord bieden op een aantal knelpunten en uitdagingen, zoals 
overstromingsrisico’s, overmatige drainage/ontwatering die zorgt voor uitdroging van de vallei en bijbehorende 
bedreiging van een aantal soorten (bv. de roodborsttapuit, de sprinkhaanzanger en de moerasparelvlinder), 
vermesting en gebrek aan buffering die zorgt voor de uitspoeling van voornamelijk stikstof en fosfor in het water en 
de achteruitgang van kleine landschapselementen en biodiversiteit in het algemeen.  

Het afstroomgebied zal opgedeeld worden in 3 deelgebieden, volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas zones: 
bovenloop (Boutersem, Bierbeek), middenloop (Glabbeek, Tienen), onderloop (Halen, Kortenaken). Enkele mogelijke 
acties waarvan de haalbaarheid onderzocht zal worden, zijn het aanleggen van oeverzones ‘op maat’ langs de Velpe 
met verschillende functies (structuurherstel, buffering, vernatting en biodiversiteitsversterking), een overstroombaar 
en natuurlijk (onverhard) Velpepad in de vallei ingebed in een kwalitatief landschap versterkt met kleine 
landschapselementen en het wegnemen van drainages bij pionier-landbouwers om zo verdroging tegen te gaan. 

Planning 2022 

In 2021 werd een aanvraagdossier voorbereid voor het programmateam ‘Water+Land+Schap Velpevallei: Wet 
Nature DeVELPment: waterberging, waterkwaliteit en waterbeleving in de Velpevallei’.  

Voor 2022 staat de opmaak van een gebiedsprogramma op de planning. Dit programma bestaat uit een analysefase, 
een visievorming en een actieprogramma. Het gebiedsprogramma wordt opgemaakt door de hele gebiedscoalitie 
(Velpegemeenten, grondeigenaren, actoren uit het middenveld en Vlaamse overheid).   
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2.4 KANSEN VOOR DE GETE - OPDRACHT ROND WATER VAN DE VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ 

 

Gemeenten Landen, Linter, Zoutleeuw, Hoegaarden, Tienen, Geetbets 

Partners VMM 

Periode 2021-2023 

Financiering VMM 

Projectteam RLZH Egbert Asselman, Dolf Imbrechts, Maarten Vanderhallen, Leendert Quintens, 
Maud Davadan 

 

Omschrijving 

RLZH onderzoekt in opdracht van VMM de kansen voor buffering en hermeandering, structuurherstel en -
verbetering van de 1ste categorie waterlopen in de Getevallei: de Kleine Gete, Dormaalbeek, Gete Delta en 
Melsterbeek in hun geheel worden onder de loep genomen. 

Via deze coördinatieopdracht kunnen de mogelijkheden verkend worden om op langere termijn een gebiedscoalitie 
te vormen en doelstellingen rond natuurverbinding en ontsnippering, landschappelijke inrichting, ontharding, 
waterkwaliteit, -beheer en –beleving, klimaatbestendigheid en ontsluiting voor zachte recreatie op een 
geïntegreerde manier te realiseren in meerdere deelstroombekkens in het werkingsgebied van RLZH. Dit kan in 
aanvulling op het proces dat reeds loopt via de stuurgroep van het strategisch project Getestreek. 

Verslag 2021 

Grondige terreinbezoeken gekoppeld aan een overlegtafel met VMM en de kernactoren hebben geleid tot een 
gedetailleerde analyse van de kansen in de Kleine Getevallei: de mogelijke kansen werden aangekaart, van de 
taalgrens tot aan de samenvloeiing in Budingen, met prioritering en analyse van de haalbaarheid.  

De Getedelta bevindt zich tussen Budingen en Halen: enkele jaren geleden maakte VMM een visie voor dit gebied. 
Na de overstromingen van deze zomer komen nieuwe uitdagingen en de facto nieuwe plannen van VMM. RLZH 
werkt mee aan deze plannen door haar expertise in het proces te brengen en de partners samen te brengen. 

Op grondgebied van Geetbets werd het project van de Melsterbeek-Gaglestraat opgestart: er werd eerst aan een 
overeenkomst tussen VMM en Geetbets gewerkt en daarna aan een studieopdracht. 

Planning 2022 

Op basis van de inventarisatie uitgevoerd in de Kleine Getevallei wordt er dragvlak bij de landeigenaars en -
gebruikers gezocht. Waar er bereidheid van de belanghebbenden is, zal er verder aan een inrichtingsvisie gewerkt 
worden. Een aantal locaties maken kans om de komende jaren als pilootprojecten ontwikkeld te worden. 

RLZH volgt op en ondersteunt het project van de Melsterbeek-Galgestraat in Geetbets. 
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2.5 PLAN KIEKENDIEF - SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA GRAUWE KIEKENDIEF 

 

Gemeenten Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Landen, Gingelom, Heers, Tongeren, 
Herstappe, Riemst 

Partners Agentschap Natuur en Bos, Werkgroep Grauwe Gors vzw, Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren vzw, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, 
Vlaamse Landmaatschappij 

Periode 2017-2021 

Financiering Agentschap Natuur en Bos (Vlaanderen) 

Projectteam 
RLZH 

Hanne Vandewaerde (voorjaar 2021), Elien Van hunsel (sinds 1/9/2021) 

 

Omschrijving 

Veel soorten zijn bedreigd in hun voortbestaan en het is niet altijd duidelijk wat moet gedaan worden om ze te 
behouden. Voor deze soorten wordt dan een soortbeschermingsprogramma opgesteld door wetenschappers en 
andere organisaties. Zij pluizen uit waarom die soort bedreigd is, wat ze nodig heeft om te overleven en hoe we de 
bescherming praktisch kunnen aanpakken. Een soortbeschermings-programma kan zowel voor ‘Europees te 
beschermen soorten’ als voor andere ‘Vlaamse prioritaire soorten’ worden opgesteld. 

In Vlaanderen zijn er al enkele opgemaakt. Voor de Grauwe kiekendief stelde minister Schauvliege op 21 december 
2015 het soortbeschermingsprogramma vast.  

Het soortbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief wordt algemeen gecoördineerd door het Agentschap Natuur 
en Bos. Het doel is om tegen 2021 minimum 86,5 à 112,5 ha nieuw leefgebied te creëren voor de Grauwe kiekendief 
in vijf afgebakende kernzones in Vlaanderen: 

- de Moeren 
- de Mangelbeek militair domein Houthalen, 
- Gingelom 
- Groot-Hoegaarden  
- de akkerplateaus Heers-Riemst 

De doelstellingen: 

Op 5 februari 2017 werd de gebiedscoördinatie voor de maatregelen Grauwe kiekendief in de Leemstreek officieel 
opgestart. Het Vlaamse deel van de Leemstreek omvat 3 van de 5 Vlaamse kerngebieden: Groot-Hoegaarden, 
Gingelom en de akkerplateaus van Heers tot Riemst. Het doel voor de Leemstreek is om tegen eind 2020 minimum 
90 ha leefgebied te creëren, bij voorkeur in de 16 prioritaire zones. Dit zou in theorie opnieuw 3 broedparen Grauwe 
kiekendief moeten kunnen verwelkomen. Het einddoel voor de Leemstreek is 360 ha nieuw leefgebied en 9 à 12 
broedkoppels. 

De maatregelen 

80% van het leefgebied voor Grauwe kiekendief wordt gerealiseerd aan de hand van vrijwillige 
beheerovereenkomsten met landbouwers. Dit zijn tijdelijke maatregelen die gesloten worden voor een periode van 
5 jaar. Hiervoor werden in 2016 drie nieuwe pakketten ontwikkeld door de VLM: vogelakker, wisselteelt zomer en 
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wisselteelt winter. Voor de overige 20% van de oppervlakte gaan we op zoek naar de inrichting en optimalisatie van 
structureel ecologische maatregelen. 

Verslag 2021 

2021 was een overgangsjaar voor de uitvoering van dit SBP.  De huidige projectpartners werkten een extra jaar aan 
dit project. De structureel verankerde elementen waren de hoofdfocus, alsook verdere inhoudelijke opvolging en 
bijsturing (waar nodig) van de tijdelijke maatregelen. De gebiedsplannen werden verder uitgewerkt met de kansen 
voor deze groene en blauwe infrastructuur. Op die manier kunnen we vertrekken van een wensbeeld om concrete 
acties op touw te zetten, waar mogelijk.  

Verloop: 

- Gebiedsgerichte werking en gebiedsplannen 
Algemeen gaan we bij de opmaak en vorming van deze planning uit van het ecologische kader. De nadruk ligt 
voornamelijk op de inzet van een zo divers mogelijke combinatie van verschillende maatregelen. In elk van de 
gebieden wordt een mix van vogelakker en wisselteelt nagestreefd. Daarnaast wordt ook de link gemaakt met 
Grauwe gors, aangezien deze soort op enkele van deze open plateaus nog voor komt. Samen met verbetering 
en/of uitbreiding van vaste structuren zou de kwaliteit van de afgebakende akkerplateaus op die manier 
opnieuw meer kansen moeten bieden aan leefbare populaties van akkervogels. Zo kan men uiteindelijk ook 
gericht nieuwe koppels van Grauwe kiekendief aantrekken. 

Overzicht per actieve prioritaire maatregelenzone (PMZ) 

 
GK = grauwe kiekendief; GG = grauwe gors; VA = vogelakker; WT = wisselteelt, BO = beheerovereenkomst 

Wat betreft de doelstellingen voor de aanleg van extra tijdelijke maatregelen voor (grauwe) kiekendief werd de 
doelstelling voor 2021 inmiddels behaald. In twee van de drie kernzones werd zelfs het einddoel al behaald wat 
betreft deze oppervlakte. 
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In 2021 werd er gewerkt aan de ecologisch verankerde elementen:  

- RLZH volgt nauw de ontwikkelingen op van de ruilverkaveling in Willebringen. Zo ging RLZH ook met de drie 
verschillende gemeenten praten om hen ervan te overtuigen deze gronden in eigendom te nemen. Er zal ten 
vroegste in 2023-2024 beheeradvies gegeven worden over 3 akkernatuurstroken.  

- Daarnaast startte RLZH via haar basiswerking verschillende aanplantprojecten op in Hoegaarden en Landen. 
In het plantseizoen 2021-2022 werden twee bermen in de prioritaire zone Outgaarden beplant op 16 en 18 
februari 2022 met 635 stuks plantgoed.  

- In de prioritaire maatregelenzones (PMZ) wordt de oefening gemaakt waar er mogelijkheden zijn voor 
ecologisch verankerde elementen op gemeentelijke eigendommen. In het najaar van 2021 werd er gefocust 
op de Limburgse gemeenten (Gingelom, Tongeren, Heers en Riemst). Er werd overlegd met Provinciaal 
Natuurcentrum Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw-Voeren en met de milieuambtenaren van de 4 
gemeenten. Er werden GIS-gegevens opgevraagd over de gemeentelijke eigendommen en ontvangen van 
Heers, Tongeren en Riemst. Er werd reeds een kaartoefening gedaan (bermen en wachtbekkens) in Riemst 
samen met de milieuambtenaren en een plaatselijk betrokken lid van de Werkgroep Grauwe Gors vzw. Dit 
voorstel zal uitgewerkt worden en voorgesteld worden op het schepencollege. 

 
Voorbeeld van een kaartoefening in 1 van de prioritaire zones van Riemst 

Er werd een SWOT-analyse gemaakt van de eerste fase van Plan Kiekendief waarin de sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen werden beschreven. Een intern rapport werd overgemaakt aan ANB en een samenvatting werd 
besproken met RLZH ANB, VLM en WGG op 15/02/2021. 

- Draagvlak en communicatie 
o Voorjaar 2021: Het eindverslag van de eerste fase van Plan Kiekendief werd in een eindpublicatie 

gegoten met als doel alle partners en betrokkenen van de afgelopen vier jaar een overzicht te geven 
van hetgeen o.a. in de Vlaamse Leemstreek georganiseerd werd rond de uitvoering van dit 
soortbeschermingsprogramma.  

o Leemstreek: overleg met de sectorale vertegenwoordigers via een jaarlijkse klankbordgroep 
 Afsluitende klankbordgroep op 25/01/2021 – einde projectfase 1 
 Klankbordgroep overgangsfase op 14/01/2022 

o Lokaal: contact met betrokkenen op het terrein (landbouwers, gemeenten, natuurverenigingen en 
jacht): in 2021 in iets mindere mate dan de jaren ervoor door de corona pandemie 

o Communicatie verliep via verschillende kanalen: publicatie van artikels in o.a. de landschapskrant, 
lokale gemeentebladen, themanummer akkervogels van Oriolus, … Er werden enkele persteksten 
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verspreid en er werd input geleverd voor een nieuwe brochure van de VLM. In 2018 werd ook een 
facebookpagina geactiveerd voor dit project, alsook de website www.plankiekendief.be gelanceerd. 
Er verscheen een persbericht VLM op 22/06/2021.  

o Lezingen: Er werd een presentatie gegeven op de BRAKONA contactdag op 6/02/2021, alsook op de 
landschapscontactdag op 8/10/2021. 

o Podcast: In juni 2021 werd er een podcast opgenomen ‘Fwiet Fwiet’ samen met Begijn Le Bleu, Zuhal 
Demir en Hanne Vandewaerde. De podcast is op soundcloud te vinden.  

o Sociale media: Bij het schrijven van dit verslag wordt de facebook pagina ‘Plan Kiekendief’ door 841 
mensen gevolgd, dat is 165 meer dan in 2020.  
 

- Monitoring (zie activiteitenrapport Werkgroep Grauwe Gors vzw) 
o “Samengevat kan worden geconcludeerd dat 2021 een relatief mager kiekendieven-jaar was voor 

alvast grauwe kiekendief en zonder bevestigde broedgevallen van blauwe en bruine kiekendief. 
Uiteraard dient zo’n uitspraak genuanceerd te worden. Enerzijds omdat prospectie bemoeilijkt werd 
door covid-maatregelen en omdat in sommige periodes andere prioriteiten rond het terreinwerk 
gelden (nestbescherming grauwe gors).” 

o Prospectie en samenwerking in kader van zenderproject INBO/WGG: meest kansrijke plaatsen (april-
mei-juni-juli), opvolging slaapplekken blauwe kiekendieven in voorjaar 2021, zendering 4 blauwe 
kiekendieven, rapporteren vogels in waarnemingen.be en lokale whatsapp-groepen. 

o Zes vangpogingen in het voorjaar van 2021 waarvan 3 succesvol (zendervogels Ebe, Raven, Alina), 
opvolging zenderkiekendieven door WGG vrijwilligers in de ruime omgeving. 

o Webinar omtrent het zenderwerk en het opfrissen van vergaarde kennis op 6/4/2021 door WGG-
freelancer. 

o Waarnemingen Grauwe Kiekendief in de Leemstreek op 4-5-2021 (Riemst), 6-5-2021 (Boutersem), 
23-5-2021 (Neerlanden), 4-7-2021 (Tongeren) 

o Organisatie van 2 zoekdagen (synchrone zoekacties op 10-tal uitkijkpunten gedurende telkens één 
uur) op 16-4-2021 en 6-6-2021 

o Door de wijzigende corona-maatregelen en slechte weersomstandigheden kon geen editie van Kiek 
’n Gors 2021 doorgaan (ondanks de voorgestelde data van 21-23 mei 2021).  

o Terreinopvolging speerpuntmaatregelen (vogelakkers en BO wisselbeheer): opvolgen status van 
beheer en resultaten (muizenstand, aanwezigheid fauna en insecten, …) doorheen alle seizoenen 

o Adhoc adviesverlening bedrijfsplanners bij uitrol maatregelen en terreinbezoeken 
o Informatie uitwisseling 

  
- Opvolging internationale situatie: Contacten en veldbezoeken met Natagora, Natagriwal 

 

Planning 2022 

In 2022 wordt er een symposium georganiseerd ‘Akkervogels en agrobiodiversiteit’ op dinsdag 3 mei 2022 in Alden 
Biesen te Bilzen. Online deelname zal ook mogelijk zijn. In de voormiddag zijn er lezingen in drie thematische 
blokken door onder andere Werkgroep Grauwe Gors, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij… In de 
namiddag worden er excursies georganiseerd. In de pauzes zijn er postersessies. In het voorjaar 2022 wordt het 
programma voorgesteld en afgewerkt, worden uitnodigen uitgestuurd en volgt de verdere organisatie.  

Daarnaast zal er verder gewerkt worden aan de ecologisch verankerde structuren op gemeentelijke eigendommen in 
de Limburgse gemeenten en zal er verder gewerkt worden aan de samenwerking met landbouwers rond 

http://www.plankiekendief.be/
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biodiversiteitsstimulerende projecten. Er zal input gegeven worden voor de tweede fase van het 
soortbeschermingsprogramma Grauwe Kiekendief. Ook werd er een projectaanvraag geschreven met als doel om 
meer agro-ecologisch geteelde granen in het landschap te brengen.  

In 2023 zal Natuur en Bos de opdracht voor de uitvoering van de tweede fase van dit soortbeschermingsprogramma 
opnieuw aanbesteden. Om het gat tussen deze twee fasen te dichten, zal er in 2022 het 
soortbeschermingsprogramma Akkervogels starten. 

 

 

Cover van de eindpublicatie Plan Kiekendief fase 1 (2017-2020), vanaf april 2021 te downloaden op www.rlzh.be. 
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2.6 NOODPLAN GRAUWE GORS - GRAUWE GORS IN EEN DUURZAAM AKKERLAND 

Gemeenten Landen, Hoegaarden 

Partners Werkgroep Grauwe Gors vzw, VLM 

Periode Juni 2019 - Oktober 2022 

Financiering Subsidie Duurzame biodiversiteitsprojecten, Provincie Vlaams-Brabant 

Co-financiering vanuit basiswerking RLZH 

Projectteam 
RLZH 

Elien Van hunsel, Anneleen Roels 

 

Omschrijving 

De Grauwe gors is nagenoeg verdwenen uit ons Vlaamse akkerland. Op enkele plaatsen in het zuidoosten van 
Vlaanderen (Vlaamse Leemstreek) houdt de soort zich nog op. In Hoegaarden en Landen bevinden zich nog twee 
belangrijke bolwerken. In beide zones willen we via dit project inzetten op een aantal maatregelen die de Grauwe 
gors ten goede komen, zodat op z’n minst een stabilisatie van deze laatste populaties bekomen wordt. 

Met dit project willen we enerzijds aanvullend werken op de gebiedsgerichte werking binnen Plan Kiekendief en de 
reguliere werking van de VLM in de afgebakende open akkerplateaus van Hoegaarden en Landen. Dit gebeurt deels 
op experimentele wijze waardoor bijvoorbeeld ingezet wordt op het inzaaien of bij zaaien van kolen in tijdelijke 
maatregelen voor akkervogels of Grauwe kiekendief. Door dit maatwerk hopen we een onbespoten, gezond en veilig 
leefgebied te creëren voor de laatste Grauwe gorzen op deze plateaus. Daarnaast willen we inzetten op actieve 
nestdetectie en –bescherming van de Grauwe gors met speciale aandacht voor nesten in ecologische vallen. 
Tenslotte zal via een educatief traject voor kinderen van de derde graad uit het basisonderwijs ingezet worden op 
betrokkenheid en draagvlak voor deze soort en het landbouwkundig kader van de dag van vandaag. 

Projectdoelstellingen: 

[1] Verhogen van de aanwezigheid van kwalitatief leefgebied 

[2] Inzetten op actieve nestdetectie en –bescherming, ingrijpen op ecologische vallen  

[3] Vergroten van het draagvlak voornamelijk via een educatief traject voor kinderen uit de lagere school (3de graad) 
bij natuurbeschermers en landbouwers  

Verslag 2021 

- We streven naar de tweedejaars situatie van de kolen (= ecologisch het meest interessant omwille van de 
cyclus van de rupsen die op hun beurt als zomervoedsel dienen voor de jongen van de grauwe gors). 

- In 2021 werd er een overeenkomst met kolenstroken (0,5 ha) verlengd in Landen.  
- In het najaar 2022 werden landbouwers gecontacteerd over een samenwerkingsovereenkomst ‘aanhouden 

van groenbemesters’. Er werd een overeenkomst gesloten met een landbouwer om 5 ha groenbemester aan 
te houden tot 1 augustus 2022. Dit perceel werd maandelijks opgevolgd (dichtheid, plant grootte…) en er 
werd een fotoreportage gemaakt. 

- De totale oppervlakte van maatregelen gedurende de projectduur is 8,8 ha.  
- April – augustus: nestdetectie, bescherming, opvolging effect ecologische val, … door Werkgroep Grauwe 

Gors 
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Planning 2022 

- In de lente van 2022 zetten we met 2 scholen een educatief traject in de praktijk op in Landen. Concreet zal 
RLZH een dagprogramma voorstellen aan de scholen en contact opnemen met landbouwers die we met de 
leerlingen kunnen bezoeken. 

- RLZH plant 2 tot 3 ‘akkercafés’ rond het brede thema ‘natuur en landbouw’, telkens met een specifieke 
focus, verspreid over de resterende projectperiode (zomer en herfst 2022) waarvan het programma in zijn 
geheel aangekondigd wordt in de lente van 2022. 

- RLZH plant landschapszoekkaarten te (laten) maken als toevoeging bij het educatief traject 
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2.7 INTERGEMEENTELIJKE ONROEREND ERFGOEDDIENST 

 

Gemeenten Geetbets, Kortenaken, Landen, Zoutleeuw 

Partners Gemeente Geetbets, gemeente Kortenaken, Stad Landen, Stad Zoutleeuw 

Periode Erkenning sinds 1/1/2017, werking sinds 1/1/2018 

Financiering Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaanderen), gemeentelijke bijdrage (Geetbets, 
Kortenaken, Landen en Zoutleeuw) 

Team Tom Cornelissen, Marijke Wouters 

 

Omschrijving 

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Zuid-Hageland (IOED) is een samenwerkingsverband tussen 
de gemeenten Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw. De IOED werkt rond archeologisch, bouwkundig en 
landschappelijk erfgoed. Deze samenwerking  zorgt ervoor dat het talrijke onroerend erfgoed in het gebied 
behouden blijft, versterkt wordt en dichter bij de mensen komt. De projectvereniging is permanent erkend door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. De IOED zit in haar tweede beleidsperiode (2021-2026) en ontvangt voor de 
basiswerking een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Overheid (€ 82.088,11). De IOED-gemeenten dragen in 2022 
samen € 31.500 euro bij, op basis van een verdeelsleutel.  

Doelstelling: 

De leden van de projectvereniging Zuid-Hageland zijn ervan overtuigd dat onroerend erfgoed essentieel is voor een 
kwaliteitsvolle en harmonieuze leefomgeving, nu en in de toekomst. Door de inzet van een deskundige 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst stimuleert het samenwerkingsverband het behoud en beheer van dat 
erfgoed voor bewoners en bezoekers. De IOED is een proactieve trekker en bemiddelaar, die door samenwerking 
met besturen en betrokkenen en door verbreding van het draagvlak werkt aan een weloverwogen ontwikkeling van 
het onroerend erfgoed.  

Verslag 2021 

- Organisatie werking: 
o schaalvergroting en wijziging financiering IOED’s: Inhoudelijke bijdrage aan uitwerking Vlaams 

beleid, Interne visievorming met Raad van Bestuur en opstart van contacten in referentieregio Oost-
Brabant 

o uitbouw website (www.ioedzuidhageland.be)  
- Adviesverlening: 

o Ondersteuning van eigenaars en beheerders: plaatsbezoeken, overleg, opmaak van 
toelatingsaanvragen en subsidie- en premieaanvragen,… 

o Ondersteuning bij beheer van openbaar erfgoedpatrimonium: enkel voorbeelden 
 Geetbets: kerk Geetbets, Sint-Rochuskapel 
 Kortenaken: kerkhofmuren Waanrode en Kersbeek, kerk Ransberg, kapel Ransberg 
 Landen: tumuli, Longa en park Rufferdinge 
 Zoutleeuw: historisch stadhuis, lakenhalle en heksenkot 

o Inhoudelijke ondersteuning van onderzoeksbureaus en archeologen opmaak van beheerplannen en 
archeologienota’s 

http://www.ioedzuidhageland.be/
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o Adviesverlening in vergunningsdossiers, beoordeling van meldingen 
o Inhoudelijke ondersteuning van handhavingsdossiers 
o Begeleiding herbestemming kerken van Wange, Rummen en Hoeleden 

- Expertise-opbouw: 
o Bijwonen van lezingen, workshops, intervisie, uitwisseling en netwerkmomenten 
o Organisatie Vlaamse Landschapscontactdag ism Agentschap Onroerend Erfgoed: thema Open Fields 

(Landen) – ca. 100 deelnemers 
o Uitwerking en test aanpak herinventarisatie kapellen en kruisen 
o Uitwerking en test inventarisatie graftekens op begraafplaatsen 

- Publieks- en vrijwilligerswerking 
o Open Monumentendag (12 september): rondleidingen in kasteel en kasteelpark van Kersbeek 

(Kortenaken) - ism RLZH - ca. 700 bezoekers  
o Pilootproject erfgoededucatie ism VBS Sint-Leonardus: lesinspiratiefiches rond erfgoed in de eigen 

omgeving 
o Archeologiedag: rondleidingen Bortombe (Landen) – ca. 100 bezoekers 
o Metaaldetectieonderzoek bij hermeandering Kleine Gete in Wange 
o Inhoudelijke voorbereiding project digitale slagveldwandelingen rond de Eerste Slag bij Neerwinden 

- Projecten: 
o PDPO-project Warandebos-Burcht van Rummen: zie aparte projectfiche 
o Samenwerkingsovereenkomst rond Erfgoed en natuur in Zoutleeuw: 

 Ondersteuning toeristische balie tijdens toeristisch seizoen 
 Digitale ontsluiting sacramentstoren Sint-Leonarduskerk 
 Digitale wandeling met aandacht voor historisch landschap en meditatie 
 Vernieuwing permanente tentoonstelling geschiedenis Zoutleeuw: inventarisatie collectie, 

ontwikkeling toekomstvisie, uitbesteding totaalconcept voor gefaseerde uitbouw 
bezoekerscentrum 

Planning 2022 

- Organisatie werking: 
o Verlenging contract Marijke 
o Schaalvergroting en wijziging financiering IOED’s:  

 vertaling van Vlaams kader naar intergemeentelijke praktijk  
 versterken van de banden met werkingen in referentieregio Oost-Brabant 

- Adviesverlening: 
o Ondersteuning van eigenaars en beheerders  
o Ondersteuning bij beheer openbaar erfgoedpatrimonium  
o Inhoudelijke ondersteuning van onderzoeksbureaus en archeologen 
o Adviesverlening in vergunningsdossiers, beoordeling van meldingen 
o Inhoudelijke ondersteuning van handhavingsdossiers 
o Ondersteuning herbestemming kerken van Rummen en Geetbets 
o Ondersteuning van de lokale besturen bij de opmaak van de budgetten voor onroerend erfgoed bij 

begrotingsopmaak 2023 
- Expertise-opbouw: 

o Bijwonen van lezingen, workshops, intervisie, uitwisseling en netwerkmomenten 
o Herinventarisatie kapellen en kruisen Kortenaken 
o (ondersteuning bij) inventarisatie van waardevolle graftekens op begraafplaatsen en opbouw van 

ervaring vergroening kerkhoven 
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o Opmaak van stand van zaken archeologisch onderzoek in Geetbets en Kortenaken 
- Publieks- en vrijwilligerswerking: 

o Lezingenreeks ‘Verleden Beleven’: 5 lezingen met focus op de stad Zoutleeuw en het omliggende 
landschap in de periode 16e-18e eeuw 

o Open Monumentendag: Burcht van Rummen (Geetbets) 
o Archeologiedagen: schoolactiviteit en rondleidingen Burcht van Rummen (Geetbets) en 

ondersteuning provinciale activiteit in het Vinne 
o Inhoudelijke begeleiding van de uitwerking van digitale Slagveldwandelingen rond de Eerste Slag bij 

Neerwinden 
o Educatie: lesinspiratiefiches, bezoek proefsleuvenonderzoek Middenschool Zoutleeuw 

- Projecten 
o 360° erfgoedproject: restauratie poorttoren pachthof de Pitteurs (Budingen) en opwaardering 

omgeving ism RLZH 
o Samenwerkingsovereenkomst rond Erfgoed en natuur in Zoutleeuw: 

 Bezoekerscentrum : 
• Begeleiding uitwerking totaalconcept bezoekerscentrum 
• opstart uitbouw tentoonstelling over de geschiedenis van de Getestreek 

 verdere uitbouw van toeristisch aanbod rond natuur- en erfgoed 
o voorbereiding project inventarisatie houtig erfgoed ism RLZH 
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3 LANDSCHAPSZORG EN STREEKEIGEN KARAKTER 

3.1 AANLEG EN HERSTEL HOOGSTAMBOOMGAARDEN 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Nationale Boomgaardenstichting, lokale besturen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Provincie 
Vlaams-Brabant, Boomverzorger 

Periode 2009-… 

Financiering De realisaties van hoogstamboomgaarden (uitvoering en dossierbegeleiding) worden 
gefinancierd via het provinciaal projectenfonds (Leefmilieu) en de landschapswerking 
gefinancierd door provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed. Eigenaars/beheerders van de 
betrokken percelen staan in voor 50% van de kosten.  

Projectteam 
RLZH 

Joachim Lambrechts, Maarten Vanderhallen, Dolf Imbrechts, Leendert Quintens, Anneleen 
Roels 

 

Omschrijving 

Binnen het werkingsgebied van RLZH zijn er momenteel nog relatief veel oude hoogstamboomgaarden aanwezig, 
maar de meeste ervan zijn relatief oud, aftakelend en dreigen te verdwijnen. De hoogstamboomgaarden vormen 
een belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarde.  

De boomgaarden en de hele cultuurhistorie er rond vormen een belangrijk element in de streekidentiteit en 
verdienen dan ook ruime aandacht binnen de werking van RLZH.  

Binnen de terreinacties zijn er 2 soorten projecten:  

- Aanplantproject: RLZH maakt in overleg met de eigenaar/beheerder een beplantingsplan en een 
overeenkomst op, geeft info over het project, de nazorg en financiering en staat in voor de regie van de 
werken. De aanplant wordt uitgevoerd door een maatwerkbedrijf.  
 

- Project herstelbeheer: Door het achterstallig beheer uit te voeren, wordt de eigenaar (opnieuw) betrokken 
en gemotiveerd om het reguliere beheer van de boomgaard opnieuw op te nemen, ev. in combinatie met 
extra aanplant. De herstelwerken (vooral snoei) worden uitgevoerd door een ervaren boomverzorger, die 
tevens aan de eigenaar uitlegt hoe het reguliere beheer verder best wordt uitgevoerd.  

 

Verslag 2021 

- Aanplant van 15 hoogstamboomgaarden in 9 gemeenten, met in totaal nieuwe 249 hoogstamfruitbomen. In 
totaal goed voor naar schatting 50 werkdagen voor sociale economie (uitvoering door Natuur en 
Boomgaarden Sociale Werkplaats – NBSW). Binnen het startende duurzame biodiversiteitsproject 
‘Schaduwbomen in veeweiden’ kon er extra aandacht en middelen gaan naar schaduwbomen in veeweiden. 
Zo werden er 3 boomgaarden in graslanden van landbouwers geplant, met doelstelling om extra beschutting 
voor het vee te creëren.  

ID Gemeente Deelgemeent
e 

Info LA/DL** Aantal 
bomen 

20-21/M2 Kortenaken  Miskom herstel boomgaard paardenweide LA 19 
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20-21/M3 Landen Rumsdorp gemengde aanplant boomgaard en 
hagen 

DL 10 

20-21/M4 Glabbeek Attenrode aanleg gemengde boomgaard DL 10 

20-21/J7 Landen Ezemaal Aanplant nieuwe 
liefhebbersboomgaard 

DL 23 

21-22/D1 Zoutleeuw Bos heraanplant boomgaard rand dorp LA 9 

21-22/M4 Linter Wommersom  aanplant gemengde boomgaard 
dorpsrand 

LA 17 

21-22/M11 Glabbeek Attenrode uitbreiding hoogstamboomgaard LA 10 

21-22/L1 Tienen Oplinter uitbreiding hoogstamboomgaard 
valleiflank 

LA 10 

21-22/J1 Hoegaarden  Nerm Landschappelijke boomgaard 
schapenweide 

Schaduw 35 

21-22/J2 Boutersem Willebringen aanplant boomgaard pitfruit 
schapenweide 

Schaduw 30 

21-22/J3 Geetbets Hulsbeek gemengde klassieke boomgaard bij 
hoeve 

LA 19 

21-22/J4 Boutersem  Kerkom herstel hoogstamboomgaard LA 10 

21-22/J5 Tienen Kumtich gemeenschapsboomgaard en 
houtkant 

DL 10 

21-22/J6 Kortenaken Kersbeek Aanplant fruitbomen -  
schaduwbomen 

Schaduw 10 

21-22/J7 Glabbeek Kapellen aanplant boomgaard dorpssite LA 27 
** financiering via provinciale Dienst Leefmilieu (DL) of Dienst Erfgoed (LA) of provinciaal Duurzaam Biodiversiteitsproject ‘Schaduwbomen in 
veeweiden’ (Schaduw) 
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Aanplant hoogstamboomgaard en houtkant in ‘Onzen Hof’ te Kumtich (dec 2021) 

 

- Herstelbeheer van hoogstamboomgaarden: herstelsnoei van ca. 178 hoogstamfruitbomen in 3 boomgaarden. 
Uitvoering door ’t Fruitratje (Bram Steeno), toegewezen via nieuwe gunningsprocedure in 2021. Voor 
sommige projecten meerdere snoeifasen (winter- en zomersnoei). Advies en doorverwijzing 8-tal andere 
boomgaarden die niet in aanmerking komen voor een RLZH-terreinproject. 
 

ID Gemeente Deel-
gemeente 

Info LA/DL** Aantal 
bomen 

HSBG_snoei_
2013_03 

Tienen Vissenaken Herstelbeheer gemengde boomgaard LA 23 

HSBG_snoei_
2019_03 

Linter  Neerlinter herstelbeheer grote boomgaard appel 
en peer 

LA 70 

HSBG_snoei_
2020_01 

Zoutleeuw Zoutleeuw 48 bomen 10 jaar oud + 45 bomen 
ouder 

LA 85 

** financiering via provinciale Dienst Leefmilieu (DL) of Dienst Erfgoed (LA) 

- Advies op maat aan particulieren en gemeenten over aanplant en beheer van hoogstamboomgaarden: 7 
adviezen bij particulieren met terreinbezoek; 9-tal adviezen zonder terreinbezoek.  

- Nazorg: advies op maat (mail / telefoon / terreinbezoek) ivm nazorg, in het bijzonder over beheer in eerste 
jaren na aanplant; levering van fruitbomen (voor inboet) en veebescherming aan 6 personen 

- Via de Behaag je tuin actie (zie verder) werden 204 hoogstamfruitbomen verdeeld. Na advies planten de 
eigenaars/beheerders hun fruitbomen zelf in eigen tuin / boomgaard. Via deze weg werd ook plantgoed 
geleverd in kader van nazorg (inboet) van door RLZH aangeplante boomgaarden. 
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- Organisatie van basiscursus hoogstamfruit: theorieles ging online door omwille van corona (maart 2021) maar 
de zomersnoei (juni 2021) ging wel fysiek door (Vissenaken).  

 

Cursus zomersnoei in Vissenaken (05/09/2021) 

 

Planning 2022 

Verderzetting van de werking rond hoogstamfruit. De interesse in zowel aanplantprojecten als herstelsnoei neemt 
niet af. Deze maatregelen zullen ook extra onder de aandacht gebracht worden als klimaatacties (CO2-captatie, 
klimaatbuffering, fruit uit eigen tuin – korte keten).  

In 2022 kan deze werking een extra impuls krijgen via verderzetting van  het biodiversiteitsproject ‘Schaduwbomen’ 
en via het startende project ‘Voedergroen – Biodivers rantsoen voor rundvee’. Dan zou er extra worden ingezet op 
aanplant van (fruit)bomen in weilanden van landbouwers.  
We voorzien sowieso een communicatie-initiatief rond de aanplant van de 150ste hoogstamboomgaard door RLZH.  
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3.2 AANLEG EN HERSTEL HAGEN, HEGGEN EN HOUTKANTEN 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Provincie Vlaams-Brabant (dienst Leefmilieu en dienst Erfgoed), Agentschap 
voor Natuur en Bos, lokale overheden, INL -ploegen, particuliere en 
openbare grondeigenaars 

Periode 2012-… 

Financiering Provincie Vlaams-Brabant (middelen biodiversiteit en landschapszorg), 
Vlaamse Overheid via ‘Groenjobs’ (vanaf 2015); restfinanciering van 50% 
door particulieren. Verhoogde subsidie (70%) vanaf 2021 voor (quasi) 
permanent toegankelijk terreinen met demo-waarde. Bij projecten op 
percelen van lokale overheden of landbouwers wordt op maat onderzocht 
of andere financieringskanalen (provinciale projectmiddelen voor gemeente, 
VLIF-steun voor landbouwers) kunnen aangewend worden. 

Projectteam RLZH Joachim Lambrechts, Maarten Vanderhallen, Dolf Imbrechts, Anneleen 
Roels, Hanne Vandewaerde, Egbert Asselman, Leendert Quintens, Elien Van 
hunsel 

 

 

Omschrijving 

Hagen, heggen en houtkanten bepalen in sterke mate het karakter van het Hageland. Het zijn groene linten in het 
landschap die de openheid breken en belangrijke verbindingen vormen in het gefragmenteerd buitengebied. De 
houtige kleine landschapselementen hebben een hoge biodiversiteit- en landschapswaarde en verwijzen naar de 
historische percelering die op vele plaatsen (bv. in de Getevallei, de aanduiding van de ankerplaats werd er mede 
gemotiveerd vanuit de perceelsrandbegroeiing) opmerkelijk goed bewaard is gebleven. In eerste instantie streeft 
RLZH naar het behoud en beheer van bestaande hagen en houtkanten. Het is immers belangrijk dat de bestaande 
lineaire elementen goed beheerd worden, om ze duurzaam te kunnen behouden zonder conflicten met andere 
ruimtegebruikers.  

Er worden een aantal voorwaarden opgelegd, onder meer aangaande de ligging, de soorten en het beheer: 
aanplanten louter in de tuinsfeer zijn niet mogelijk, en een minimum van 250 planten en/of 10 bomen per aanplant 
is vereist. Er wordt gepolst naar de intentie van de eigenaar. Vanuit het RLZH wordt een eerste aanzet gegeven met 
een zo groot mogelijke meerwaarde voor biodiversiteit en landschap, in functie van de omgeving.  

Vanuit natuurlijk en cultuurhistorisch oogpunt verkiezen we haag/hegsoorten die van oudsher in onze regio 
voorkomen. Meidoorn en sleedoorn zijn wellicht de bekendste soorten, maar ook gelderse roos, hazelaar, 
hondsroos, iep, rode kornoelje, veldesdoorn en haagbeuk zijn streekeigen soorten. 

Doelstellingen: 

- Leggen van verbindingen en stapstenen voor biodiversiteit in het landschap 
- Behoud, herstel en aanleg van hagen en houtkanten met het oog op behoud van streekeigen 

cultuurhistorisch landschap 
- Promotie en sensibilisatie van streekeigen plantgoed  
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Verslag 2021 

Uitvoering van 29 aanplantdossiers via plantploegen in opdracht van RLZH, met in totaal 12842 stuks plantgoed en 
186 bomen, verspreid over de 9 gemeenten van het werkingsgebied. Naast de reguliere aanplantprojecten met de 
middelen van de provincie Vlaams-Brabant (Leefmilieu en Erfgoed), werden er ook een reeks aanplanten uitgevoerd 
in het kader van Natuur In Je Buurt (Vlaamse middelen, via ANB), via Natuur Op School (NOS) en met de groenjobs. 
In totaal goed voor naar schatting 300 werkdagen voor sociale economie.  

 

ID Gemeente Deel-
gemeente 

Info Finan-
ciering ** 

Aantal 
stuks 

plantgoed 

Aantal 
bomen 
geplant 

20-21/A1 Landen Landen houtkant en solitaire bomen DL 187 9 

20-21/A2 Geetbets Geetbets houtkant en solitaire boom aan rusthuis DL 90 1 

20-21/M4 Linter Neerlinter inrichting paardenweide  DL 100 15 

20-21/A5 Hoegaarden Hoegaarden 3 locaties; deels inboet deels nieuw NIJB 370 2 

20-21/D8 Zoutleeuw Helen-Bos spoorwegzate Stad Zoutleeuw - herstel geen 1290 8 

20-21/D13 Glabbeek Wever hagen paardenweide DL 1976 0 

20-21/D14 Tienen Grimde Inboet/uitbreiding houtkanten en bomen DL 484 4 

20-21/H2 Landen Neerwinden  struikentoefjes wachtbekken ea DL 280 0 

20-21/M3bis Landen Rumsdorp struikengordel om paardenweide DL 300 0 

20-21/M11 Kortenaken   paardenproject DL 575 5 

20-21/M12 Kortenaken  Miskom houtkant/bosrand + solitaire bomen DL 615 6 

20-21/M13 Landen Wange houtkant zwarte els DL 175 0 

20-21/J8 Linter Orsmaal houtkant als grensbeplanting DL 274 0 

20-21/J9 Kortenaken Hoeleden aanplant haag rond boomgaard DL 356 0 

21-22/A1 Tienen Tienen Ingroening speelplaats: hagen, speelbosje, bomen NOS 137 7 

21-22/A2 Kortenaken Glabbeek Ingroening speelplaats: hagen, speelbosje, bomen NOS 249 1 

21-22/A3 Tienen Vissenaken Hagen, speelbosje, bomen op speelterrein DL 551 3 

21-22/D2 Tienen   aanplanten ijzerenweg DL 128 6 

21-22/L3 Tienen Tienen Inrichting rustplek met heggen en solitaire boom DL 102 1 

21-22/L4 Boutersem Vertrijk Aanplanten van gemengde heg DL 301 0 

21-22/M4 Linter Wommersom  lange dubbele heggen LA 530 0 

21-22/M8a Hoegaarden divers gemengde beplanting holle wegen - 10 locaties DL 1315 5 

21-22/M8b Hoegaarden divers gemengde beplanting geen 465 1 

21-22/M10 Tienen Vissenaken aanleg KLE in voedselbos-project Voedselbos 260 9 

21-22/J1 Tienen Oplinter vervangen populierenrij door gemengde bomenrijen DL  0 81 

21-22/J2 Boutersem Kerkom aanplant heggen - struweel in voormalige zandgroeve geen 227 0 

21-22/J2bis Boutersem Kerkom aanplant houtkant op hersteld talud holle weg DL 210 0 

21-22/J3 Boutersem Kerkom aanplant bomenrij en haag tss kasteel en kerk LA 894 22 

21-22/J8 Geetbets Geetbets aanplant/herstel hagen en heg kasteeldomein DL 401 0 

** financiering via provinciale Dienst Leefmilieu (DL) of Dienst Erfgoed (LA), duurzaam biodiversiteitsproject ‘Schaduwbomen in veeweiden’, 
Natuur In Je Buurt (NIJB; via ANB), Natuur Op School (NOS), project voedselbos 
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- Advies aan minimaal 20 eigenaars (privaat en publiek) i.v.m. aanleg en beheer van hagen, heggen en 
houtkanten; meerdere dossiers met advies over verplichting tot heraanplantingen in kader van 
vergunningsdossier 

- Ondersteuning m.b.t. inboet van aanplant: bestelling van plantgoed, doorverwijzen naar Behaag je tuin, 
adviezen …  bestelling van 7080 stuks plantgoed + 115 loofbomen via samenaankoop Behaag je tuin 

- Verspreiding van flyer aanplantactie, verspreiding brochure, … 
- Organisatie van infoavond over ‘De juiste boom voor jouw tuin’, met een lezing van Prof. Martin Hermy, 15 

september 2021 in Boutersem: volzet met 38 deelnemers (beperkt aantal omwille van corona) 

            

Aanplant van een heg in Wommersom (22/11/2021)                                                   Aanplant van bomenrijen in Tienen (dec 2021) 
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Planning 2022 

Verderzetting van de werking rond hagen, heggen en houtkanten.   
Het project ‘Schaduwbomen in veeweides’ dat werd ingediend als biodiversiteitsproject van de provincie Vlaams-
Brabant, zal ook voor een extra impuls zorgen. Een extra ingediend project ‘Voedergroen – biodivers rantsoen voor 
runderen biedt – na goedkeuring ook extra mogelijkheden. Ook na officiële afronding van het project ‘Paarden 
natuurlijk!’ wordt met de opgedane ervaring verder gewerkt aan landschappelijke inrichting van paardenweides.  

In oktober 2021 tekenden de 9 gemeenten van RLZH in voor het klimaatpact. Dit biedt extra middelen voor o.a. 
aanplant van bomen en KLE’s.  

  



45 

 

3.3 HERSTELBEHEER MERKWAARDIGE BOMEN EN KNOTBOMEN 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Onroerend Erfgoed, Intergemeentelijk 
Onroerend Erfgoeddiensten (IOED’s), lokale besturen, kerkfabrieken, 
particulieren, landbouwers, … 

Periode 2012-… 

Financiering Projectmiddelen Onroerend Erfgoed of Provinciale projectmiddelen, dienst 
leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant, Eigenaar 

Projectteam RLZH Joachim Lambrechts, Maarten Vanderhallen, Dolf Imbrechts, Tom Cornelissen 

 

Omschrijving 

Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het Zuid-Hagelandse cultuurlandschap. De jongste decennia 
dreigen deze door de mens gevormde bomen echter uit ons landschap te verdwijnen.   

Het herstel en de heraanleg van deze cultuurhistorisch belangrijke kleine landschapselementen sluit perfect aan bij 
de missie van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Ook het historisch gebruik van kleine landschapselementen als 
bron van geriefhout, als veevoer, in functie van ontwatering, als grensmarkeerder, biedt interessante mogelijkheden 
om mens, cultuur en landschap weer met elkaar te verbinden en deze oeroude relatie nieuw leven in te blazen. 
Ambachtelijke technieken zoals het maken van vlechtwerkconstructies met wilgentenen, hout als hernieuwbare 
brandstof via het oprichten van knotteams, … zijn onder meer interessante insteken.  Doelstellingen: 

- Behoud van streekeigen rijkdom aan merkwaardige bomen en knotbomen. 

- Laagdrempelige en haalbare oplossingen aanreiken voor het herstel en onderhoud van deze bomen;  
- Behoud en versterking van biodiversiteit gebonden aan oude bomen en knotbomen (holenbroedende 

vogels, e.a.) 

- Erfgoedwaarden als extra hefboom voor bomenbeheer  

Verslag 2021 

• Uitvoering van 4 boomverzorgingsprojecten via boomverzorgers, in regie van RLZH: boomverzorgingswerken 
aan in totaal 30 bomen op 12 locaties, van kapelbomen tot pastorijtuinen en parkbomen.  
 

ID  Gemeente  Deel-
gemeente  

Opdrachtgever  Omschrijving werken  Financ. 
**  

Aantal 
bomen  

BOOM_2020-
1  

Hoegaarden  Hautem  gemeente 
Hoegaarden  

Boomverzorging 
lindes aan kapel  

LA  2  

BOOM_2020-
4 

Boutersem Butsel Gemeente/Kerkfabriek 
– Sterreborne 

Boombeheer LA 15 

BOOM_2021-
2  

Hoegaarden  Meerdere 
locaties  

gemeente 
Hoegaarden  

Boomverzorging 
erfgoedbomen  

LA  13 

BOOM_2021-
1  

Hoegaarden Hoegaarden Domein Mariadal inventarisatie en 
analyse bomen op 
domein Mariadal 

LA 235 

** financiering via provinciale Dienst Leefmilieu (DL) of Dienst Erfgoed (LA),  



46 

 

   
•   Extra aandacht voor inventarisatie, sensibilisatie en beheerplanning. In 3 projecten werd een inventaris van 
bijzondere bomen (veelal met erfgoedwaarde) opgesteld, als start voor een bewuster en planmatig 
bomenbeheer: 

• Domein Mariadal: Voor dit parkdomein rond het klooster van Mariadal wordt momenteel gewerkt 
aan een masterplan voor de site, onder coördinatie van Parcum. RLZH is hierin betrokken voor wat 
het parkgedeelte betreft en liet door DeBeer&DeVos een inventaris van de aanwezige parkbomen 
opstellen. 235 bomen werden via GPS gelokaliseerd en beschreven. Vervolgens worden 
beheermaatregelen uitgewerkt voor een selectie van de bomen.  

• Inventaris bijzondere bomen Tienen: opmaak van inventaris van bijzondere bomen op openbaar 
domein van de stad Tienen. 575 bomen werden geïnventariseerd met lokalisatie, fiche, foto’s … door 
een stagestudent van RLZH (tuin- en landschapsarchitect; stage in kader van master erfgoedstudies). 
De resultaten werden verwerkt in kaarten, diagrammen, tabellen en gepresenteerd aan de 
stadsdiensten en Milieuadviesraad. Het geheel werd overgemaakt aan de stadsdiensten;  

• Inventaris bijzondere bomen Glabbeek: opmaak van inventaris van bijzondere bomen op openbaar 
domein van de gemeente Glabbeek. Op een gelijkaardige manier als voor Tienen werd door een 
andere stagiaire een inventaris met 259 bomen in Glabbeek opgesteld. Ook hier werd het geheel 
voorgesteld en overgemaakt aan de gemeentediensten;  

•  
   

• Doorverwijzen naar boomverzorgers (oa bij stormschade)  
• Knotten van knotbomen via knotteams (zie verder: LOB)  

 

  

Inventarisatie bomen park Mariadal (Hoegaarden)    Boomverzorgingswerken lindes kapel Hautem  (07/2021) 

 

Planning 2022 

Verderzetting van concrete terreinacties met boomverzorgingswerken. 
 
Sterker inzetten op planmatige aanpak van bijzondere bomen op openbaar domein. Sensibilisatie en opleiding in 
functie van een planmatig en doordacht beheer van bijzondere bomen. 
Via meerdere initiatieven vestigen we extra aandacht op de waardevolle bomen die al aanwezig zijn en de nood aan 
maatregelen voor deze bomen.   
Hierbij wordt o.a. gedacht een opleiding voor gemeentelijke groenarbeiders over begeleidingssnoei van 
(laan)bomen. 
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3.4 LANDSCHAPSBEHEER – LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED 

 

Gemeenten Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw 

Partners Gemeenten Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw, 
alsook Boerennatuur Vlaanderen, Bekkensecretariaat Demerbekken, de 
Wateringen, … 

Periode 2016-… 

Financiering Vanaf 2020 ontstaat er een klaverbladfinanciering voor de activiteiten van het 
LOB: voorlopig ontvangen we financiële ondersteuning vanuit de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Natuur en Bos en vanuit de 
gemeenten, bv. voor een werking rond trage wegen en/of het coördineren van 
het beheer van het buitengebied met groenjobs. We zoeken verder naar het 
vervolledigen van het ‘klaverblad’ om nog meer te kunnen inzetten op het 
duurzaam beheer van ons landschap.  

Projectteam 
RLZH 

Maarten Vanderhallen, Dolf Imbrechts 

 

Omschrijving 

Het project "Loket Onderhoud Buitengebied Getevallei" zet in op een beter beheer van het landschap in deze regio. 
De projectpartners zetten de schouders onder een efficiënter organiseren van het beheer van landschappelijke en 
recreatieve infrastructuur: recreatieve routes, kleine landschapselementen en waterlopen. Door inwoners van de 
streek in te schakelen (landbouwers, vrijwilligers) in het beheer van het landschap, ontstaat er een breder draagvlak, 
wordt de sociale cohesie versterkt, groeit het streekgevoel en voelen mensen zich sterker verbonden met het 
landschap. In eerste instantie legt dit project de focus op het openbaar domein, naast kleine landschapselementen 
en waterlopen in landbouwgebied.   

Verslag 2021 

EHBB-werking werd verdergezet in 2021 zonder bijkomende promotie. Afhankelijk van de doorvertaling van de 
Europese wetgeving op de quarantaine ziekten zal er meer duidelijkheid komen over de toekomstige aanpak van 
bacterievuur. EHBB-werking van RLZH wordt als zeer positief onthaald door de technische werkgroep bacterievuur 
Provincie Vlaams-Brabant.  
 
Groenjobs jaarplanning, dagplanning, timing en afspraken met partners, opvolging uitvoer. Aanvraag nieuwe 
pakketten voor 2021-2023, werd uitgebreid naar 4200u en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos. Waar 
de groenjobs de afgelopen jaren enkel in de Getegemeenten actief zijn, is dit aanbod vanaf 2021 ook uitgebreid naar 
de Velpegemeente Glabbeek.  
 
Knotteam werking verdergezet met 2 nieuwe knotters.  
 
Deelname specialistenwerking DIPLA binnen de Regionale Landschappen  
 
Uitvoering beheer IJzerenweg door gemeenten, Groenjobs, INL  

• Uitvoering houtkantenbeheer  
• Afstemming maaibeheer met technische gemeentelijke diensten  
• Maaibeheer rietkragen door INL  
• Overleg met Watering Grote Gete  
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• Onderhoud perrons  
• Samenwerking met NP rond Knautia aan het Viskot Linter  
• Afstemming met IOED en Onroerend Erfgoed Citadel Zoutleeuw  

Focus op houtkanten in het kader van het project ‘Getesnippers’ (trekker InterLeuven)  
• Landschapsbeheer via een beheerplan met aandacht voor biodiversiteit, toerisme en waarbij het landschap 

m.a.w. floreert en de Getevallei een versterkt groen netwerk kent waar bovendien alle biomassastromen 
een nuttige toepassing kennen. In maart 2021 werden er werven hakhoutbeheer uitgevoerd langs de zate in 
Linter en Zoutleeuw, alsook op de Muggenberg Zoutleeuw (holle weg omvorming exoten/ openbare 
veiligheid en erosiebestrijding).  

• Lokale oplossingen aanreiken voor fruittelers  voor gerooide laagstamplantages (i.s.m. Boerennatuur en IL): 
Subsidiereglement gelanceerd begin 2021. Advies ondersteuning gegeven aan landbouwers.  

• Project verlengd tot voorjaar 2023.  
 

 
 
 

Planning 2022 

• Mogelijke aanvraag extra pakket groenjob-uren bij Agentschap Natuur & Bos voor Boutersem vanaf 2023.  
• Uitvoeren van 4200u beheerwerk in het open ruimtegebied.  
• Opleiding nieuwe knotters en opfrissing anciens organiseren eind 2022.  
• ‘Eerste Hulp Bij Bacterievuur’- verder uitwerken ism dienst landbouw – provincie Vlaams-Brabant 
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3.5 HISTORISCHE TUINEN, PARKEN EN BOSSEN 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed; Agentschap Onroerend Erfgoed; 
lokale besturen 

Periode 2012-… 

Financiering Vanaf 1 januari 2014 wordt deze werking gefinancierd door de Provincie 
Vlaams-Brabant, dienst erfgoed. Voor deze actie is er steeds een 
restfinanciering van minimaal 30% door de eigenaar of gebruiker van het 
perceel. 

Projectteam RLZH Joachim Lambrechts, Tom Cornelissen 

 

Omschrijving 

Sinds de start van de landschapswerking in 2012 werkt RLZH ook – met wisselende intensiteit - aan 
landschapselementen in historische tuinen en parken. Het werkingsgebied van Regionaal Landschap Zuid-Hageland 
heeft een rijk patrimonium aan historische tuinen en parken. In de ‘Inventaris Historische tuinen en parken in 
Vlaanderen’ (IHTP) - beschreven in de M&L Cahiers 9 en 16 – worden niet minder dan 96 historische parken en 
tuinen gedocumenteerd binnen het werkingsgebied van RLZH. Deze domeinen vormen veelal een verzameling van 
waardevolle historische landschapselementen. Echter, door een gebrek aan beheer dreigen ze stilaan te verdwijnen. 
RLZH zet op deze locaties in eerste instantie in op het duurzaam in stand houden van de waardevolle 
landschapselementen. Onder meer volgende acties zijn relevant: boomverzorging van parkbomen, vervangen van 
afgestorven bomen, vijverherstel, herstel historische reliëfelementen, restauratie van kleine bouwkundige 
elementen. 

Verslag 2021 

• Organisatie van Open Monumentendag op 15/09/2021 in kasteelpark van Kersbeek: rondleidingen 
voor ca 700 bezoekers, rond kasteel en kasteelpark. Organisatie van IOED Zuid-Hageland i.s.m. RLZH 
en gemeente Kortenaken. Adviesverlening herinrichting park in de marge van dit evenement.  

• Boomverzorgingswerken in kapellegoed Sterreborne te Butsel (Boutersem): zie hoger 
• Domein Mariadal: Voor dit parkdomein rond het klooster van Mariadal wordt momenteel gewerkt 

aan een masterplan voor de site, onder coördinatie van Parcum. RLZH is hierin betrokken voor wat 
het parkgedeelte betreft en liet door DeBeer&DeVos een inventaris van de aanwezige parkbomen 
opstellen. 235 bomen werden via GPS gelocaliseerd en beschreven. Vervolgens worden 
beheermaatregelen uitgewerkt voor een selectie van de bomen.  

• Pastorijtuin Hakendover: uitwerking van voorstel tot herinrichting van pastorijtuin: zie 360° erfgoed 
• Aanplantproject gerealiseerd aan kasteel van Kerkom (Boutersem): zie aanplant HHH 
• Ondersteuning actie ‘Curieuze neuzen’, met gazondolk (meten van bodemvochtigheid en temperatuur 

– onderzoek naar droogteproblematiek): in samenwerking met stagestudent Jef Vanwinkelen, met 
testen van materiaal in pastorietuin Hakendover en tuinen van Hoegaarden 

• Adviesverlening wateroverlastproblematiek park Rufferdinge (Landen). RLZH stelde enkele jaren terug 
het beheerplan op voor dit park. Op vraag van Stad Landen onderzochten we via enkele pedologische 
boringen de ondergrond van het park en stelden een concrete oplossing voor het stagnerend 
oppervlaktewater in het park voor: met wadi en brede landschappelijk gracht naar de Molenbeek. 
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• adviesverlening andere historische parken en tuinen 

Planning 2022 

• Verderzetting van de acties rond oa boomverzorging in historische tuinen en parken: oa park Mariadal 
(Hoegaarden), pastorijtuin Neerlanden, kasteeldomein Kersbeek. 

• adviesverlening 
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3.6 360° ERFGOED – KLEIN BOUWKUNDIG ERFGOED 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed; Monumentwacht Vlaams-Brabant 

Periode 2017-… 

Financiering 360° erfgoed (Provincie Vlaams-Brabant, dienst erfgoed) 70%, restfinanciering 
door eigenaar/beheerder 

Projectteam 
RLZH 

Joachim Lambrechts 

 

Omschrijving 

In het kader van de 360°erfgoedprojecten heeft RLZH de kans om – met middelen van de provinciale dienst erfgoed 
– jaarlijks 1 site aan te pakken, waarbij werken aan een waardevol kleinschalig bouwkundig element worden 
gecombineerd met omgevingswerken.  

Verslag 2021 

Laatste afwerking en nazorg van project ‘Kasteelstraat Neerlinter’ (uit periode 2017-2019): laatste snoeifase van 
hoogstamboomgaard (spreiding van snoeiwerken over meerdere jaren aangewezen) en opvolging evolutie hagen, 
poel, en jonge fruitbomen.  

Voor de beleidsperiode 2020-2025 wordt het projectkanaal 360° erfgoed verder gezet. RLZH kan met middelen van 
PVB, dienst erfgoed 5 projecten uitvoeren in de 6 jaren. Er wordt gemikt op een zo breed mogelijke waaier aan types 
klein bouwkundig erfgoed. 

Voorbereiding en opstart nieuwe projecten voor periode 2021-2025: 

• Rondgang naar verschillende kanshebbers voor projecten 360° erfgoed met provinciale dienst erfgoed en 
Monumentenwacht: 3 maart 2021: bezoek van de locaties en bespreking van verleden, heden en toekomst  

o Poortgebouw Budingen: weerhouden 
o Loskade Drieslinter: niet weerhouden 
o Serre Hooleyck Landen: weerhouden 
o Pastorietuin Hakendover: weerhouden 
o Sint-Hymelinusbron Vissenaken: niet weerhouden 

• Selectie en eerste voorbereiding van dossiers in loop van 2021: 
o Poortgebouw Budingen: akkoord voor uitwerking dossier; overleg met eigenaar; inspectie door 

Monumentenwacht 
o Serre Hooleyck Landen: verzamelen historische info; overleg met eigenaar 
o Pastorietuin Hakendover: opstellen historische nota + voorstellen maatregelen; overleg met Stad 

Tienen en kerkfabriek; 
o Windmolenromp Willebringen: eerste terreinbezoek; uitwisselen info historiek; verkenning 

mogelijkheden molenromp; doorverwijzing naar Monumentenwacht; opstellen beplantingplan voor 
boomgaard en heg (met zichtassen op windmolenromp) 
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Planning 2022 

• Poortgebouw Budingen: voorbereiding uitvoering (overleg alle partners; opmaak bestek en aanbesteding 
bouwkundige werken; opmaak plan landschappelijke werken) en uitvoering van werken (bouwkundige 
werken nazomer-herfst; landschappelijke werken winter)  

• Serre Hooleyck Landen: verder aftoetsen en uitwerken integraal project 
• Pastorietuin Hakendover: verder overleg met Stad Tienen en Kerkfabriek Tienen Zuid;  voorstel verfijnen 
• Windmolenromp Willebringen: inspectie via Monumentenwacht; verder overleg; onderzoeken mogelijkheden 

360°erfgoedproject; inrichtingsschets verruimen voor 2 extra percelen. 
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3.7 WONDERLIJK WARANDEBOS 

 

Gemeenten Geetbets 

Partners Gemeente Geetbets 

Periode 2020 - 2022 

Financiering PDPO 

Projectteam 
RLZH 

Tom Cornelissen, Marijke Wouters, Dolf Imbrechts, Kristien Justaert 

 

Omschrijving 

Het project 'Wonderlijk Warandebos' wil de prachtige natuur en het unieke erfgoed van het 
Warandebos in Geetbets bewaren, versterken en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. 
Door middel van evenementen en (educatieve) activiteiten laten we zoveel mogelijk doelgroepen 
kennis maken met dit pareltje van het Hageland: een cirkelvorming bos midden in agrarisch gebied, 
dat restanten bevat van de legendarische burcht van Rummen, het bolwerk van de laatste heer van 
Loon, de rijke Arnold van Rummen. Met de vernietiging van deze burcht werd het graafschap Loon 
definitief ingelijfd bij het prinsbisdom Luik. Tijdens de belegering in augustus 1365 werd 
vermoedelijk voor het eerst in de Lage Landen gebruik gemaakt van buskruit. Vandaag nog zorgen 
de nog aanwezige grachten- en wallenstructuren voor een unieke bosvegetatie, die dit project wil 
versterken met een geïntegreerd natuurbeheersplan dat zowel de erfgoed- als de natuurwaarden voor de toekomst 
verzekert. 
 

Verslag 2021 

Opmaak geïntegreerd beheersplan (natuur & erfgoed):  

- Beoordeling offertes en toewijzing opdracht 
- Overleg en plaatsbezoeken met alle betrokken partijen (gemeente, eigenaars, ANB, Onroerend Erfgoed, 

Natuurpunt, watering, geschiedkundige kring,…) 
- Visievorming- en aftoetsing 

Publieksontsluiting: 

- Inhoudelijke voorbereiding van de in 2022 geplande initiatieven 

Planning 2022 

Geïntegreerd beheersplan (natuur & erfgoed):  

- Finaliseren visie met alle betrokken partijen en indiening beheerplan (voorjaar) 
- Voorbereiding verwerving van percelen of samenwerking met betrokken eigenaars 

Onderhoud en opwaardering: 

- Wegwerken van achterstallig beheer 
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- Doordachte inrichting ter begeleiding van de bezoeker en het vergroten van de “leesbaarheid” van de 
site 

Publieksontsluiting: 

- Educatieve activiteiten (voorjaar):  
o natuurwandeling voorjaarsbloeiers 
o educatief project met de lagere school van Rummen 
o gidsbeurten voor omwonenden ism Hagelandgids 

- Permanent aanbod: infoborden en digitale wandelgids 
- Open Monumentendag: herdenking van de bestorming van de Burcht 

o Reënactment 
o Rondleidingen 
o Inhuldiging infoborden en lancering digitale wandelgids 

- Publicatie ism Geschiedkundige Kring Limes Gatia  
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4 BIODIVERSITEIT & KLIMAAT 

4.1 HUIS- EN BOERENZWALUW 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Lokale besturen, Natuurpunt Studie, Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Lokale 
afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant, IGO 

Periode 2009-… 

Financiering Basismiddelen Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant 

Projectteam 
RLZH 

Joachim Lambrechts, Maarten Vanderhallen 

 

Omschrijving 

Het aantal broedgevallen van huiszwaluw in Vlaanderen is in de laatste decennia van de 20ste eeuw sterk 
achteruitgegaan (met 70% over 30 jaar). De achteruitgang is – naast omstandigheden in de overwinteringsgebieden 
en op de trekroute - te wijten aan algemene daling van het voedselaanbod door achteruitgang van de 
landschapsecologische kwaliteit en het verdwijnen van geschikte nestlocaties. Op het vlak van nestlocatie is de 
huiszwaluw erg plaats trouw en kieskeurig. Een aantal relatief kleine ingrepen kunnen het verschil maken tussen wel 
of niet geschikt als nestplaats. Centraal hierin staan de tolerantie, appreciatie en inspanningen van de 
gastheren/gastvrouwen. Uit tal van gevallen blijkt dat het vallen of staan van een huiszwaluwkolonie afhangt van de 
gastheer/gastvrouw. Het geven van advies en waardering door RLZH aan de gastheren/gastvrouwen wordt 
ondersteund door de plaatsing van kunstnesten en mestplankjes. Het is reeds vaak aangetoond dat de kunstnesten 
zinvol zijn voor huiszwaluwen, o.a. doordat ze hierdoor minder energie in huisvesting steken, de nesten niet afvallen 
en locaties die dreigen ongeschikt te worden (wegens te weinig modder) toch geschikt blijven. 

Op vraag van geïnteresseerde particulieren doen we een terreinbezoek en geven we advies over de mogelijkheid om 
zwaluwnesten op te hangen. In samenwerking met Vogelwerkgroep Oost-Brabant en lokaal ook IGO zorgen we dan 
voor het effectief ophangen van de nesten.  

Doelstellingen: 

- Overzicht bekomen van de broedlocaties van huiszwaluw in de regio, in functie van een 
- Ondersteunen van bestaande kolonies door plaatsing kunstnesten; 
- Vergroten van draagvlak bij de gastheer/gastvrouw; 
- Sensibilisatie rond huiszwaluw als hefboom voor draagvlak biodiversiteit. 

 

Verslag 2021 

• Terreinacties op 8 locaties: in totaal plaatsing van 30 kunstnesten voor huiszwaluw, 2 kunstnesten voor 
boerenzwaluw en 4-tal mestplanken, deels in samenwerking met IGO en Vogelwerkgroep Oost-Brabant 
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NR Gemeente Deel-
gemeente 

Uitgevoerde werken / Actie 

2021-01 Tienen Tienen plaatsen van 8 nesten (4 duonesten) onder de bovenste dakoversteek (brede 
dakkapel) door RLZH en Philippe Smets; ca. 12m hoogte (gebruik van stelling); 
brochure en koesterbordje afgegeven;  

2021-02 Tienen Tienen plaatsing van 10 kunstnesten (5 duo) aan de straatkant van Atheneum; nesten 
van RLZH, geplaatst door IGO met hoogtewerker; 

2021-03 Tienen Tienen Klein Atheneum: plaatsing van 4 kunstnesten (2 duo) en 1 mestplank 
(124*30cm) aan CLB-gebouw; nesten van RLZH, geplaatst door IGO met 
hoogtewerker 

2021-04 Tienen Hakendover woonhuis met meerdere nesten huiszwaluw; IGO plaatst extra 2 nesten 
tweede helft april 2021 i.s.m. RLZH 

2021-05 Zoutleeuw Zoutleeuw plaatsing van 1 duonest door Philippe Smets (vrijwilliger VWGOB); 

2021-06 Tienen Tienen plaatsing van 1 duonest door Philippe Smets (vrijwilliger VWGOB); 

2021-07 Landen Eliksem 4 nestkasten (2huiszwaluw/2boerenzwaluw) incl. brochure en overeenkomst, 
plaatsing door de eigenaar zelf 

2021-09 Landen  Wange plaatsing 3-tal planken onder bestaande nesten huiszwaluw: RLZH en Philippe 
Smets 

 
Bijzondere vermelding van acties aan Atheneum en Klein Atheneum in Tienen: naar aanleiding van het 
verdwijnen van enkele kunstnesten huiszwaluw en gierzwaluwen door een bouwproject (’t Convent) in de 
Oude Vestenstraat in Tienen werd enerzijds overleg opgestart met de trekkers van het bouwproject om in de 
nieuwbouw nestgelegenheid voor huiszwaluw en gierzwaluw te voorzien. Anderzijds spraken we de 
aanpalende scholen Atheneum en Klein Atheneum aan om op hun sites extra nestgelegenheid te voorzien, 
om het tijdelijk verdwijnen van de nestplaatsen te compenseren en als educatieve actie (jaarlijkse zwaluwles 
in ’t Klein Atheneum). De plaatsing werd uitgevoerd door IGO, in overleg met RLZH en VWGOB. De actie 
werd o.a. via sociale media en lokale pers gecommuniceerd. De 4 kunstnesten aan ’t Klein Atheneum waren 
2 maanden na plaatsing reeds alle 4 bewoond. De kunstnesten aan het Atheneum werden in 2021 nog niet 
bezet.  

• 5 adviezen: advies op maat en eventuele doorverwijzing voor sites met zwaluwen of potenties voor zwaluwen. 

  
Plaatsing 10 kunstnesten aan Atheneum Tienen  (15/04/2021)         Plaatsing 4 kunstnesten aan ’t Klein Atheneum Tienen  (15/04/2021) 
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Planning 2022 

Verderzetting van acties op vraag van particulieren, opnieuw via samenwerking met IGO en de Vogelwerkgroep 
Oost-Brabant (Philippe Smets en Marcel Jonckers). Naast de ad hoc dossiers ook proactief werken bij 
opportuniteiten in kader van andere projecten, waaronder scholen.  
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4.2 AANLEG EN HERSTEL POELEN 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Zoutleeuw, Linter, 
Landen, Geetbets 

Partners Particulieren, gemeenten, Natuurpunt (NP) Studie, NP Oost-Brabant en 
afdelingen, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), landbouwers, provincie 

Periode 2009-… 

Financiering Basismiddelen Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant, Externe 
projectfinanciering (2015-2017: Agentschap Natuur en Bos); Restfinanciering 
30% door begunstigden. 

Projectteam RLZH Egbert Asselman 

 

Omschrijving 

Poelen zijn belangrijk voor talrijke watergebonden planten en dieren (o.a. amfibieën, libellen, waterkevers…). Ze 
maken bij voorkeur deel uit van een netwerk van waterpartijen, om zo ook als stapsteen voor migratie van vnl. 
amfibieën te fungeren. In de grote valleisystemen van Velpe en Gete lagen er netwerken van poelen. Het 
poelenproject mikt vooral op aanleg en herstel van poelen als typisch element van het historische beemdenlandschap. 
Maar ook erbuiten kunnen ze een belangrijke meerwaarde bieden.  

Particulieren en gemeenten komen ‘op vraag’ in aanmerking om poelen aan te leggen op hun eigendom.  Hiertoe moet 
aan een aantal voorwaarden worden voldaan inzake toegankelijkheid, waterhuishouding (bodem) en onderhoud. Ook 
de ligging speelt een rol, vb. t.o.v. drukke wegen of ruimtelijke isolatie.  

Doelstellingen: 

- Herstel van poelen en graven van nieuwe poelen i.f.v. algemene biodiversiteit,  specifieke soorten en/of 
herstel van historisch cultuurlandschap 

- Kansen scheppen voor specifieke soorten: provinciale prioritaire soorten en/of habitatsoorten 

Verslag 2021 

In de nazomer werden twee nieuwe poelen aangelegd te Wange en werd één poel geruimd (domein Kasteelhoeve).  
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Later in het najaar werden nog eens 6 nieuwe poelen gegraven en vier poelen geruimd en deels geherprofileerd in 
Tienen, Boutersem, Kortenaken, Geetbets en Linter. Ruiming (met eventuele herprofilering) is voor de meeste poelen 
ca. 10 jaar na aanleg noodzakelijk gezien ze van nature uit  ‘verlanden’ of ondieper worden: door waterplanten van 
ondiep water als Riet en Lisdodde in periodes van lage waterstand, door bladval en verterende waterplanten, 
wilgenopslag op oevers of in de poel, soms ook vertrappeling door vee bij lage waterstand…  

Planning 2022 

De aanleg of ruiming gebeurt op vraag van particulieren, gemeenten of organisaties als Natuurpunt (lokale afdelingen). 
Na onderzoek naar de geschiktheid (natuurlijk grondwaterpeil gedurende het jaarverloop, ligging met betrekking tot 
waterlopen die kunnen overstromen, open ruimte, drukke wegen…) worden deze gegraven onder regie van RLZH door 
een aannemersbedrijf (in 2022 firma Heylen). Sommige aanvragen in jaar x worden zo soms pas gerealiseerd in jaar 
x+1 gezien het verloop van de grondwaterstand eerst moet worden opgevolgd, met een eventuele aanpassing in 
functie van de neerslaghoeveelheden (droogteperiodes…). Voor 2022 zijn er al twee aanvragen binnen.  

De poelen voor Kamsalamander die ca. 5 tot 7 jaar geleden werden aangelegd in de Grote Getevallei in samenwerking 
met Natuurpunt Beheer vzw zullen in 2022 worden gescand op de noodzaak tot eventueel (deels) ruimen of 
herprofileren: hier kan herstel immers sneller vereist zijn gezien kamsalamander hogere eisen stelt aan het milieu dan 
de meeste meer algemene waterorganismen (voldoende open water, afwezigheid stekelbaars,…). 
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4.3 BERMBERHEERPLANNEN 

 

Gemeenten Geetbets, Kortenaken, Zoutleeuw, Boutersem 

Partners Provincie 

Periode 2021-… 

Financiering Gemeenten, deels provincie (Geetbets en Kortenaken) 

Projectteam 
RLZH 

Egbert Asselman, Maarten Vanderhallen 

 

Omschrijving 

Een aantal gemeenten in de regio hebben nog geen (goedgekeurd) bermbeheerplan (BBP). Wettelijk is dat ook niet 
noodzakelijk, maar het biedt wel de mogelijkheid om te mogen afwijken van de beheerdatums zoals vastgelegd in het 
Bermbesluit. Het plaatselijk afwijken hiervan is vooral nuttig in functie van meer biodiversiteit van de grazig-kruidige 
bermen: sommige hoogproductieve (snelgroeiende) graskruidvegetaties hebben voordeel bij een vroegere maaibeurt. 
Het kan voor sommige kruiden naar zaadzetting alsook voor fauna (vlinders, bijen edm)  een groot veerdeel zijn indien 
ze gefaseerd gemaaid worden in de tijd, met ook hier soms een wenselijke afwijking van de wettelijke maaidata. 
Zonder BBP worden de meeste bermen twee keer jaarlijks over een relatief korte tijdspanne volledig kortgemaaid 
waardoor ze een zogenaamde ‘ecologische val’ kunnen zijn, maar ook niet meer verder evolueren. 

Wegbermen zijn erg belangrijke natuur- en landschapselementen: in hun totaliteit vormen ze een relatief grote 
oppervlakte ‘natuurbeheerd’ terrein. Met de opmaak door RLZH kan beter worden teruggekoppeld met de beheerder 
‘op de maaimachine’ inzake de praktische haalbaarheid, en met de bevoegde gemeentediensten naar effectieve 
opvolging: heel wat beheerplannen in Vlaanderen blijven immers dode letter omdat daar te weinig rekening mee werd 
gehouden. RLZH kan nadien ook nog aanpassingen doen in functie van die haalbaarheid of wijzigende 
omstandigheden.  

RLZH maakt op vraag van gemeenten een BBP op dat zich niet enkel richt op meer biodiversiteit als hoofddoelstelling, 
maar tevens op beleefbaarheid (bloemenrijkdom voor de ‘passant’) en op de corridor- of verbindingsfunctie voor 
organismen binnen het omringende landschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vrij nieuwe 
inventarisatiemethodiek die recent werd ontwikkeld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, alsook op een 
multifunctionelere aanpak die werd ontwikkeld vanuit een studiebureau. Deze BBP’s worden ter goedkeuring 
voorhelegd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Verslag 2021 

Kortenaken en Geetbets vroegen in 2020 aan RLZH om een gemeentelijk BBP op te maken gezien ze er nog geen 
hadden. RLZH diende daartoe een projectaanvraag in, in het kader van het provinciaal subsidiereglement ‘Duurzame 
biodiversiteitsprojecten’. Dit werd goedgekeurd in het najaar, en RLZH ging aan de slag met de bermeninventarisatie 
in 2021. Dit project gaat breder dan de planopmaak: er worden onder meer ook één of meerdere ’bermwandelingen’ 
voor de inwoners georganiseerd, één of meer lokale scholen worden betrokken bij het beheer, en het beheerprincipe 
wordt vertaald voor tuineigenaars. 
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De stad Zoutleeuw en de gemeente Boutersem vroegen aan RLZH om vanaf 2022 een BBP op te maken. De 
overeenkomst met Zoutleeuw werd goedgekeurd, Boutersem is in aanvraag. 

 

Planning 2022 

De bermbeheerplannen voor Kortenaken en Geetbets worden gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan ANB. 
Er wordt in het voorjaar gestart met de opmaak van het BBP voor Zoutleeuw (definitief plan voorzien einde 2023). 
Indien Boutersem akkoord gaat met het voorstel voor opmaak van RLZH, wordt ook hier met de berminventarisatie 
gestart in de lente van dit jaar. 
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4.4 MEER NATUUR VOOR PITTIG FRUIT 2.0 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Geetbets 

Partners  

Periode 2020-2021 

Financiering Gemeenten, aangevuld met basissubsidies vanuit de provinciale dienst 
leefmilieu (voor de terreinrealisaties) 

Projectteam 
RLZH 

Egbert Asselman 

 

Omschrijving 

Tijdens het Europese project ‘Meer Natuur voor Pittig Fruit’ werkten we tussen 2016-2019 samen met Vlaamse en 
Nederlandse partners aan het versterken van de biodiversiteit en economische zekerheid in intensieve fruitregio’s. 
Door verschillende acties op het terrein werkten we aan het verhogen van de diversiteit aan bestuivende insecten 
als ‘driving force’ voor meer streekeigen flora, landschapsversterking, kwetsbare en bedreigde dieren en 
honingbijen, en dit op bedrijfs- en gebiedsniveau. 

In Zuid-Hageland werkten we samen met 31 fruittelers in Kortenaken, Glabbeek, Linter, Tienen, Zoutleeuw, Geetbets 
en Landen, om wilde bijen aan te trekken en de biodiversiteit in de fruitplantage te verhogen. Hiervoor plantten we 
gemengde hagen aan, en plaatsen we kleine bijenhotels die wilde bijen aantrekken op natuurlijke wijze. Op vraag 
werden ook kasten voor steenuil, wezel en hermelijn, torenvalk, kerkuil en vleermuizen voorzien (natuurlijke 
woelmuis- en wantsenbestrijding). Naast deze acties op ‘bedrijfsniveau’ werkten we ook op ‘gebiedsniveau’ aan een 
meer bijvriendelijke open ruimte, waarbij gefocust wordt op de gemeenten Glabbeek en Kortenaken. Dit door 
gerichte aanplanten van bloemrijke heggen in de buurt van fruitplantages en aangepast bermbeheer.  

Na afloop van dit project gaven enkele gemeenten te kennen dat ze graag nog enkele jaren (2020 en 2021) opvolging 
wensen van het project. In Glabbeek, Kortenaken en Geetbets voeren we de volgende acties uit: 

 

Verslag 2021 

- De actie bestaat uit het ter beschikking stellen van kleine kasten voor Gehoornde metselbij als voortreffelijke 
bestuiver van appel én peer, en adviesverlening inzake plaatsing, vervanging nestmateriaal (bamboe), 
parasitering vermijden, en winterbewaring van het ‘broed’. 

- In 2021 werden aan 21 fruittelers in totaal 391 kasten voor metselbijen geleverd. Daarnaast ook ‘losse’ 
bamboe bussels aan 6 telers voor in totaal 100 kasten: dit voor telers die voordien al deelnamen ikv MNPF 
1.0 (vulling van kasten met nieuw materiaal na twee tot drie jaar, om instorting van de populaties door 
parasitering te vermijden). 

- De Belgische Fruitveiling (St-Truiden) nam contact op met RLZH om dit initiatief ook op te starten bij al hun 
leden (Hageland zowel als Limburg). Zij verdeelden 200 kasten bij 10 telers in samenwerking met RLZH. 

- Op vraag van de Tuinbouwschool St-Truiden en proefcentrum Fruitteelt werd begin juli door RLZH voor 
fruittelers een voordracht gegeven inzake de aanpak van populatie-opbouw van metselbijen in fruitpercelen. 
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Planning 2022 

Dit project wordt beëindigd voor wat het aanbieden van nestkasten voor metselbijen betreft. Op vraag van de 
Belgische fruitveiling (BFV) , die dit project de facto overneemt, blijven wij de productie alsook plaatsing en 
‘managen’ van de kasten vanuit de BFV opvolgen. Dit jaar gaan zij bij ca. 15 telers aan de slag, waarvan een 10 
nieuwe geïnteresseerden. Daaruit blijkt dat er blijvend interesse is voor deze aanpak. Wij bieden de BFV ook onze 
expertise aan om heggen, houtkanten… in of nabij boomgaarden te voorzien bij deze deelnemers, en kunnen 
daarvoor promotie maken via hun nieuwsbrief. 

Als afsluiter van deze projectwerking publiceren we een verslag in de infobladen van de deelnemende gemeenten en 
contacteren we de deelnemende fruittelers persoonlijk.  
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4.5 LANDBOUWERS KOOLSTOFBOUWERS 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Bodemkundige Dienst van België en gemeenten 

Periode 2019-2023 

Financiering Vlaanderen, subsidie duurzame lokale klimaatprojecten (oproep 2019)  

Projectteam 
RLZH 

Egbert Asselman 

 

Omschrijving 

Er is de voorbije jaren ook in Vlaanderen al veel onderzoek verricht naar methoden om het koolstofgehalte van  
landbouwbodems te verhogen. Dit draagt tegelijk bij aan klimaatmitigatie (koolstof uit de lucht duurzaam opslaan in 
de bodem) als aan klimaatadaptatie (onder meer de waterhuishouding van de bodem verbetert). Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland en de Bodemkundige Dienst van België (BDB) werken sinds 2020 samen om deze 
praktijkkennis ook effectief te gaan toepassen bij landbouwers. Dit zal bij 20 tot 25 landbouwers gebeuren verspreid 
in de 9 gemeenten van Zuid-Hageland. Op bedrijfsniveau wordt een koolstofboekhouding en een koolstofplan 
uitgewerkt, en de deelnemende bedrijven passen op een aantal percelen effectief koolstofverhogende maatregelen 
toe.  Zo krijgen de landbouwers kennis van de belangrijkste bronnen van ‘input’ en ‘output’ van koolstof, en worden 
de kansen voor koolstofvastlegging (of beperking van verliezen) zichtbaar gemaakt. De landbouwers krijgen daarbij 
een bedrijfsgericht advies voor de diverse mogelijkheden om het C-gehalte op vnl. percelen met een laag gehalte te 
verhogen. Dit wordt nauwkeurig opgevolgd, waarbij de focus ligt op kennisdeling via demonstratie. Er wordt ook 
ingezet op aanplant van houtige landschapselementen.  Dit om een houtsnippervoorraad op termijn aan te leggen 
voor ‘eigen gebruik’, maar ook om erosie tegen te gaan en aan landschapsverfraaiing te doen. Op basis van de 
perceelsligging wordt ook onderzocht of aanliggend openbaar domein, dit zijn meestal wegbermen, in aanmerking 
komen voor aanplanten: dit dan voornamelijk in functie van erosiebestrijding op gebiedsniveau.  

Verslag 2021 

In 2021 werden drie nieuwe landbouwers in het project ingeschakeld. De werking richtte zich enkel op de aanvoer 
van compost bij deze telers en de opmaak van koolstofbalansen. Een bordje ‘Hier woont een koolstofbouwer’ werd 
ontworpen, ter verhoging van het draagvlak. Alle deelnemende landbouwers zullen zo’n bordje ontvangen. 

Voor twee regio’s met deelnemende telers in Linter en in Zoutleeuw werd gebiedsgericht (Doormaal-Halle 
Booienhoven in Zoutleeuw, regio Neerhespen te Linter) een voorstel uitgewerkt om heggen of hagen aan te planten 
op openbaar domein, en dit in functie van erosiebestrijding en landschapsversterking.  

Planning 2022 

Er worden nog 10 nieuwe landbouwers geprospecteerd voor deelname. Vrijwel alle deelnemers blijken 
geïnteresseerd in de maatregel ‘composttoediening’ als koolstofverhogende maatregel. Deze wordt per bedrijf 
voorzien op ca. 5 ha (jaarlijkse of tweejaarlijkse gift); Voordeel van compost is dat het in belangrijke mate bijdraagt 
aan toename van stabiele humus. Tegelijk worden de landbouwers gestimuleerd om waar mogelijk 
(teeltopvolgingsafhankelijk) over te schakelen naar ‘minimim till’ of ‘no till’: gewasproductie zonder vooraf te 
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ploegen of enkel oppervlakkig te bewerken. Op die manier kan de humusopbouw zich beter voltrekken en gaat 
minder koolstof verloren naar de lucht. 

De voorstellen voor gebiedsgerichte landschapsversterking in Linter en Zoutleeuw worden besproken met de 
gemeenten, zodat in het najaar met aanplanten kan worden gestart.  
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4.6  DE EIKELMUIS IN VLAAMS-BRABANT: MET KENNIS ONDERBOUWDE 
TERREINACTIE! 

  

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Natuurpunt Studie vzw, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionaal 
Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevalei 

Periode 2021-2024 

Financiering Duurzame biodiversiteitsprojecten, provincie Vlaams-Brabant 

Projectteam 
RLZH 

Egbert Asselman 

 

Omschrijving 

In Vlaams-Brabant vonden de afgelopen 15 jaar reeds verscheidene eikelmuisbeschermingsacties plaats door allerlei 
actoren, maar men weet nog steeds niet wat de soort juist nodig heeft om op lange termijn te kunnen overleven. 
Wel is het zo dat het nog steeds zeer slecht gaat met de soort. Natuurpunt Studie en de vijf Vlaams-Brabantse 
Regionale Landschappen zetten daarom een integraal project op poten, waarbij onderzoek en de resultaten ervan de 
basis vormen voor beschermingsmaatregelen op het terrein. 

Recent hebben internationale ervaringen uitgewezen dat er efficiëntere methodes zijn om aan te tonen waar nog 
eikelmuizen voorkomen, nl. methodes die registreren of ergens een dier passeert, en dit via sporenbuizen en 
voederplatforms. Met dit project willen de partners lokale vrijwilligers ondersteunen en stimuleren om 
inventarisaties met de meest geschikte methodes uit te voere, in gebieden met historische verspreidingsgegevens en 
potentieel geschikte gebieden.  

Eikelmuizen kunnen sterk aangepast zijn aan de lokale omstandigheden en zich verschillend gedragen in 
verschillende habitats. Lokale detailinformatie over habitatgebruik is dus noodzakelijk om doelgericht geschikte 
beschermingsmaatregelen te nemen. Daartoe worden in twee verschillende Vlaams-Brabantse habitats telkens 
minstens vijf eikelmuizen minstens tien maand (bv. van april-mei tot januari-februari) gezenderd en opgevolgd. Door 
ook keutels, DNA en ectoparasieten in te zamelen, kan een collectie aangelegd worden voor verder onderzoek, bv. 
naar voedselvoorkeuren of genetische variatie. 

Dit project wil op basis van deze bijkomende kennis terreinacties stimuleren die inzetten op volwaardige 
eikelmuishabitats. Op deze manier werken de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen en Natuurpunt Studie 
op een gebiedsgerichte manier aan de verbetering van het habitat van de eikelmuis in Vlaams-Brabant en worden de 
beschikbare middelen op een efficiëntere manier ingezet. De onderzoeksresultaten blijven voor de Regionale 
Landschappen een nuttig kader om ook na het project gerichte terreinrealisaties met particulieren te doen en zo te 
werken aan clusters van geschikte natuurlijke elementen. 

Om ook het draagvlak bij het brede publiek verder te verhogen en tuinen meer geschikt te doen worden voor 
eikelmuizen, worden allerlei sensibiliserende activiteiten organiseren en de lokale bevolking informeren op basis van 
de recentste inzichten over de levenswijze van de eikelmuis. 
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Verslag 2021 

Eén van de populaties die met zenders worden opgevolgd bevindt zich op grondgebied van Landen. Het betreft een 
vrij kleine én geïsoleerde populatie. Deze kan dus vrij gemakkelijk op termijn uitsterven. Enkele exemplaren werden 
dus gezenderd en opgevolgd: waar ze vertoeven, slapen, de winterslaap doorbrengen… RLZH werd hierbij betrokken 
door ter plekke mee te gaan en de habitatvereisten te leren kennen voor deze populatie.  Daarom willen we volgend 
jaar  

Planning 2022 

Er zal nu worden gefocust op locaties in de omgeving waar mogelijk nog eikelmuizen vertoeven zodat er 
maatregelen kunnen getroffen worden om de habitats te versterken en zo mogelijk met elkaar te verbinden. Er 
wordt een cursus georganiseerd naar vrijwilligers toe om eikelmuisdetectietechnieken in de vingers te krijgen. RLZH 
zal focussen op lokale habitatversterking, onderzoek naar andere populaties in de regio, en ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk. 
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4.7  FRUITIGE VOEDSELBOSSEN 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Avansa Oost Barabant(trekker), Natuurpunt CVN, Velt vzw, Commons Lab vzw en RLZH  

Periode 2020-2023 

Financiering Leader Hageland +, dienstverleningsproject 

Projectteam 
RLZH 

Maarten Vanderhallen 

 

Omschrijving 

Het project Fruitige Voedselbossen in het Hageland plant en beheert met burgers 4 fruitige voedselbossen. Een 
voedselbos is een productief ecosysteem , door de mens ontworpen,  naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, 
waarvan delen als voedsel kunnen dienen. Dat bos levert een significante bijdrage aan het robuuster maken van het 
hele voedselproductiesysteem. Zo draagt het project bij tot een verhoging van de biodiversiteit én versterking van 
het sociaal weefsel.   
De voedselbossen worden door de buurt en doelgroepen zelf ontworpen, aangelegd en beheerd met professionele 
ondersteuning van de partners in het project. De plekken worden na aanleg ook gebruik voor educatieve en 
recreatieve activiteiten.  
 

 
Verslag 2021 

Er werden reeds 2 voedselboslokaties uitgekozen, waarvan 1 in onze regio, nl in Vissenaken. Aldaar werden de 
contouren van het bos aangeplant met bomenrijen, heggen en houtkanten. Ook werd er een poel gegraven.  

Er wordt ook ondersteuning gegeven aan andere initiatieven met advies en concrete aanplant van hoogstamfruit en 
windsingels, zoals bij Arduinna (feitelijke vereniging) te Goetsenhoven op een voormalige akker. 
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Planning 2022 

• Mogelijke opstart voedseboscommunity oude voetbal Wommersom: omvorming van voormalige 
voetbalvelden naar voedselbos.  

• Opleidingsdagen organiseren in Vissenaken betreffende graslandbeheer (kennis types), alsook beheer ism 
Zeis en Bijl.  

• Participatieavonden en lancering Voedselbosfilm van Louis De Jaeger.  
• Fruitverhalen verzamelen en communicatie vormgeven in brochure en podcast.  
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4.8  SCHADUWGROEN IN VEEWEIDEN: VAN SCHADUWBOOM TOT VOEDERSTRUIK 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu; ILVO 

Periode Juni 2021 – mei 2022 

Financiering ‘Duurzaam biodiversiteitsproject’, via Provincie Vlaams-Brabant, dienst 
Leefmilieu 

Projectteam RLZH Joachim Lambrechts, Maarten Vanderhallen, Leendert Quintens 

 

Omschrijving 

Tijdens de hittegolven van de voorbije jaren werd de nood aan beschutting voor runderen en andere 
begrazingsdieren extra duidelijk. Op vele plaatsen zochten de koeien, schapen en paarden de schaduw op.  
Regionaal Landschap Zuid-Hageland start daarom een project op om extra bomen en struiken in veeweides aan te 
planten.  

Naast de verkoeling die ze bieden in hete periodes en beschutting bij gure weersomstandigheden zorgen bomen ook 
voor een betere waterinfiltratie en halen ze water uit diepere lagen. Bladeren en twijgen bieden een aanvulling op 
het rantsoen: ze zijn een bron van eiwitten, mineralen en sporenelementen met een positief effect op de vertering 
en gezondheid.  

We zien hier een win-win voor boer en natuur: meer biodiversiteit op de weide, een mooier landschap en meer 
comfort voor de dieren.  

Met het project ‘schaduwgroen in veeweides’ wil het regionaal landschap extra aandacht besteden aan deze 
problematiek, via communicatieve acties, advies op maat aan 30 eigenaars van begrazingsvee en de aanplant van 
extra schaduwgroen op 18 locaties.  
We maken een plan op maat op en indien aan de voorwaarden voldaan kan er een aanplantproject volgen met een 
verhoogde subsidie van 70%, dankzij de steun van provincie Vlaams-Brabant. 

Het project mikt in eerste instantie op beroepslandbouwers, maar andere eigenaars van begrazingsdieren kunnen 
ook in aanmerking komen.  

 

Verslag 2021 

Na bericht over goedkeuring werd het project medio 2021 opgestart.  

• Organisatie van infoavond ‘Schaduwbomen in Veeweiden’ op 4 oktober 2021: 
o Gemeentehuis van Linter 
o Presentaties door ILVO, BDB, VLM en RLZH 
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o Koppeling met studie ‘Weidescherm’ op Vlaams niveau 
o 15-tal deelnemers, waaronder 6 eigenaars die zich opgaven voor verder advies op maat van hun 

bedrijf/begrazingsdieren 
• Bekendmaking van het project en de infoavond via diverse kanalen: landschapskrant, nieuwsbrief, 

gemeentelijke infobladen, Boer&Tuinder,  bedeling van flyer op landbouwbedrijven … 
• Overleg met trekkers van studie Weidescherm (ILVO, BOS+, BDB).  
• Advies op maat van landbouwbedrijven/begrazingsdieren: terreinbezoek bij geïnteresseerde eigenaars  
• Aanplantacties:  

o Effectieve aanplant van 3 hoogstamboomgaarden eind 2021 ifv beschutting voor begrazingsdieren 
(koeien en schapen) voor landbouwers.  

o Voorbereiding van 3 aanplantdossiers voor uitvoering begin 2022, met beschuuting voor vee als doel 
o  daarmee is doel van 6 aanplanten per winter gerealiseerd 

 

Planning 2022 

• Verderzetting advies op maat: 10-tal adviezen in 2022 
• Aanplantacties:  

o Voorbereiding van 3 aanplantdossiers voor uitvoering begin 2022. 
o Voorbereiding van 6 aanplantdossiers voor uitvoering winter 2022-2023 

 

  

Schaduwboom in koeienweide (foto Paul Wuesten)    Infoavond schaduwbomen Linter (03/10/2021) 
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4.9 VOEDERGROEN 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Vlaamse Overheid; landbouwbedrijven De Melkerhei, Van ’t Lindeveld, De 
Vaerendriesch 

Periode 2022-2024 

Financiering Vlaamse Overheid, projectoproep ‘landbouw – natuur, op zoek naar een win-
win’ 

Projectteam RLZH Joachim Lambrechts, Maarten Vanderhallen, Elien Van hunsel 

 

Omschrijving 

In het project ‘(Bio)divers menu voor weiderunderen’ (kortweg ‘voedergroen’) gaat Regionaal Landschap Zuid-
Hageland (RLZH) vzw samen met 3 Hagelandse rundveebedrijven op zoek naar acties met meerwaarden voor 
landbouw én natuur. We focussen daarbij op kruidenrijke graslanden én bomen en struiken met scherm- en 
voederfunctie. Het zijn 2 mogelijke componenten op het menu van de runderen die een meerwaardenvoor natuur 
en landschap kunnen opleveren. Binnen deze 3 bedrijven is er enerzijds al ervaring met deze elementen en 
anderzijds interesse om deze elementen verder te verkennen en eventueel extra in de bedrijfsvoering in te passen. 
Via een gezamenlijk traject van deze bedrijven met het regionaal landschap en een gespecialiseerd landbouwkundig 
adviesbureau gaan we op zoek naar win-win voor landbouw en natuur. Door uitwisseling van kennis met deze 
bedrijven individueel, tussen de 3 bedrijven en vervolgens naar andere landbouwbedrijven worden leerelementen 
en good practices verspreid. Deze kunnen inspirerend zijn voor een reeks landbouwbedrijven en organisaties binnen 
en buiten de regio. Binnen het project worden ook een aantal concrete terreinmaatregelen uitgevoerd.  

Verslag 2021 

Project ingediend in juni 2021. Later in juni ontvingen we officieus bericht dat project werd goedgekeurd door de 
jury. Eind 2021 was er nog geen officiële goedkeuring van het project (ter ondertekening bij minister).  

Planning 2022 

Opstart van project, na ontvangst van goedkeuring project. 
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5 RECREATIE EN TOEGANKELIJK LANDSCHAP 

5.1 TRAGE WEGEN 

 

Gemeenten Zoutleeuw, Kortenaken, Linter, Landen 

Partners Gemeenten, toerisme Vlaams-Brabant 

Periode 2017-… 

Financiering Gemeenten 

Projectteam RLZH Dolf Imbrechts, Maarten Vanderhallen 

 

Omschrijving 

We nemen het openstellen, het landschappelijk inrichten en het beheren van trage wegen al enkele jaren op binnen 
het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’. In de jaren daarvoor werkten we intensief samen met Toerisme Vlaams-
Brabant aan het ondertussen bekroonde wandelnetwerk in de Getevallei.   

We nemen dit thema steeds op vanuit een landschapsperspectief: het gaat voor ons niet enkel op de wegen ‘op 
zich’, maar ook om de plaats die ze opnemen in het landschap. We bekijken hoe we door de inrichting en het beheer 
ervan het landschap en de biodiversiteit kunnen herstellen/versterken.   

Het belang van trage verbindingen bleek in 2021 al even ’brandend’ actueel als in 2020. Iedereen heeft het 
afgelopen jaar haar of zijn streek, al wandelend of al fietsend, beter leren kennen en waarderen. De vraag naar méér 
wandel- (en fiets-)wegen is nog niet ingelost. Wij blijven deze kans als Regionaal Landschap warm houden en helpen 
nu de gemeenten ook bij adviesvragen en bij opmaak van actieplannen.  

Verslag 2021 

Trage wegenplan Budingen: 

• Opmaak werkkaarten   
• Opleiding vrijwillige inventariseerders  
• Inventaris trage wegen  
• Participatie Buurtbewoners  
• Participatie Bestuur / gemeenteraad  
• Trage wegenwandeling 2022  
• Opmaak Evaluatiekaarten  

Trage wegen in Zoutleeuw 

• Voetweg 36-33 Hogen  
• Voetweg 33 Halle-Booienhoven  
• Voetweg 43 Pottekaasstraat  
• Voetweg Budingen voetbal  
• Alt. Voetwegen Groenspoor  
• Voetweg 7 Tienbunders  
• Voetweg 38 Linnebeekstraat  
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• Voetweg 43 Winkelstaat  
• Rondeweg Het Vinne  

 

Trage wegen in Linter:  

• Openstelling Trage weg Parochiezaal Neerlinter – OC de Linde (in samen werking met de Melkerhei)  
• Deelname dag trage wegen 2022  
• Trage wegen in Kortenaken:  
• Wenslijnen inventariseren  
• Wenslijnenplan uitgetekend  
• Korte termijn actiepunten gedetecteerd  

Landen:  

• Realisatie nieuwe trage verbinding Eliksem- Wange  
• Input Trage wegenplan Landen  

Trage wegen in overige lopende dossiers:  

• Pelgrimswegen Scherpenheuvel (Interleuven)  
• Input Digitaal Wandelnetwerk Velpevallei 2022  
• Strategisch project Getestreek (hefboomprojecten Dormaalbeek en IJzerenweg)  

 

Planning 2022 

• Verder zetten ondersteuning gemeenten bij realisatie en advies van concrete tragewegendossiers op het 
terrein  

• Belang opname trage wegen binnen bestaande projecten blijven benadrukken  
• Meer aandacht om gemeente overschrijdende trage wegen open te stellen  
• Indiening tragewegenplan Budingen + opstart eerste acties tragewegenplan Zoutleeuw  
• Goedkeuring werkwijze wenslijnen Kortenaken + uitvoering eerst wenslijnen Kortenaken  
• Velpepad uitwerken als onderdeel van Water-Land-Schap dossier Velpevallei en gloednieuw digitaal wnw 

velpevallei  
• Trage wegen inzetten als kans voor landschapsversterking  
• Avontuurlijke trage wegen?   

• Mogelijkheden mountainbike netwerk Zuid-Hageland aftoetsen?  
• Nieuw types van gebruik aftoetsen in de streek?  
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6 NATUUR IN DE BUURT 

6.1 NATUURLIJK AVONTUURLIJK HOEGAARDEN 

 

Gemeenten Hoegaarden 

Partners Gemeente Hoegaarden (Trekker) 

Periode 2018-2022 

Financiering Agentschap Natuur & Bos – subsidiekanaal: Natuur In Je Buurt 

Co-financiëring: gemeente Hoegaarden 

Projectteam RLZH Anneleen Roels 

 

Omschrijving 

Met het uitwerken van enkele groene speelkansen in Hoegaarden wil de gemeente kwaliteitsvolle speelnatuur 
ontwikkelen op enkele locaties langs een traject dat de dorpskern (het Park van Hoegaarden) verbindt met de 
centrale groenstructuur, de IJzerenweg. 

Op de verschillende projectlocaties ontwikkelt dit project nieuwe groenvoorzieningen zoals een groene buitenklas 
met extra aandacht voor de gemeentelijke koesterburen geelgors, knautiabij en sleedoornpage, aanplantingen van 
extra speelgroen langs het verbindend traject en inrichting en een natuurbeheerplan van een speelbos. 

Goedkeuring project december 2018 

Verslag 2021 

Park van Hoegaarden - buitenklas 
o Plaatsing buitenklas (bank met vlechtwerk) 
o Ontwikkelen van educatieve pakketten met bijhorende infoborden 

Speelbos 
o Voorbereiding en dossier officiële speelzone – ingediend – goedgekeurd 

Aanplantingen langsheen het traject 
 

 

Planning 2022 

- Opmaak infoborden en plaatsing 
- Afwerken en uittesten van educatieve pakketten  
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6.2 VRUENPARK IN KORTENAKEN 

 

Gemeenten Kortenaken 

Partners Gemeente Kortenaken 

Periode 2020-2023 

Financiering Agentschap Natuur & Bos – subsidiekanaal: Natuur In Je Buurt 

Co-financiëring: gemeente Kortenaken 

Projectteam 
RLZH 

Dolf Imbrechts, Leendert Quintens 

 

Omschrijving 

Het project 'Vruenpark' werkt aan natuur- en biodiversiteitsversterking, en aan toegankelijke 
recreatiemogelijkheden voor jong en oud in het centrum van Waanrode (deelgemeente van Kortenaken). Het 
projectgebied heet in de volksmond de 'Vruen', een andere naam voor een gemene weide ('common'). Door een 
natuurlijke herinrichting krijgt het projectgebied opnieuw deze gemeenschapsdienende functie, het wordt opnieuw 
een 'common' voor de inwoners van Waanrode. Sociale cohesie en het verbinden van de inwoners behoren immers 
tot de speerpunten van het gemeentelijke beleid.  

1. Natuur- en biodiversiteitsversterking: Omvorming van een grasvlakte tot een mix aan passende KLE’s met 
aangepast beheer. 

2. Toegankelijke natuur in je buurt: de inrichting van het 'Vruenpark' is gericht op het samenbrengen van alle 
inwoners van Waanrode in een groene omgeving o.a. ouderen en de kinderen/jeugd) 

3. Een groenblauwe verbinding met het hoger gelegen centrum van Waanrode (Boterbergstraat)en 
Pastorietuin. Aanplant van extra bomen in het centrum van het dorp zal zorgen voor extra CO2 captatie en 
voor een verkoeling.  

4. Inwoners en bezoekers een groene, gezonde omgeving laten bewegen.  
5. Spelenderwijs kennismaken met natuureducatie door introductie van eetbare planten mogelijks via 

samenwerking met nabij gelegen Pastorietuin opnieuw inschakelen als hart van het ‘bloemendorp’ 
Waanrode.  
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Verslag 2021 

 

 
- Opmeten Pastorijtuin en Vruenpark 
- Opknapwerken pastorietuin uitgevoerd  
- Definitief plan intekenen en op college 

voorgesteld (= goedgekeurd)  
- Prijsvraag eerste twee deelbestekken 

uitgestuurd (reliëfwijzigingen en verhardingen) 
- Prijsvraag uitgestuurd en bestelling geplaatst 

van vaste planten voor in de Pastorijtuin  

 

 

Planning 2022 

 
- Gunning offertes deelbestek 1 en 2  uitvoering voorzien zomer en najaar 2022 

o Tussen de uitvoering van deelbestek 1 en 2 komt Fluvius de parkverlichting installeren  
- Samenzitten met het coördinatieteam om de laatste beslissingen te nemen betreffende parkmeubilair en 

natuurlijke speelelementen.  
- Uitsturen prijsvraag voor de laatste onderdelen  realisatie voorzien in 2023 
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6.3 GROEN SPEELWEEFSEL GEETBETS 

 

Gemeenten Geetbets 

Partners Gemeente Geetbets (trekker) 

Periode 2021 - 2023 

Financiering Leader Hageland+ 

Projectteam 
RLZH 

Anneleen Roels 

 

Omschrijving 

Een speelweefsel is een netwerk van publieke plekken en verbindingen die betekenis hebben voor kinderen. Met het 
project willen we op een 6-tal locaties groene, duurzame ontmoetings- en speelplekken inrichten. 

Verslag 2021 

- Voorbereiding en indiening dossier 

Potentiële locaties: 

 

Planning 2022 

- Start participatietraject met scholen 
- Ontwerp, bestek, gunning 
- Aanplantingen: Plantseizoen 2022/2023 
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6.4 SAMENAANKOOP ‘BEHAAG JE TUIN’ 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Gemeenten, Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Noord-Hageland, 
Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei  

Periode 2017-… 

Financiering Basismiddelen Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant (enkel voor 
personeelstijd, website en communicatie).  

Projectteam 
RLZH 

Anneleen Roels (trekker), Maarten Vanderhallen, Joachim Lambrechts 

 

 

Omschrijving 

De doelstelling van deze actie is om in tuinen het aandeel van hagen met autochtoon materiaal van inheemse 
soorten (Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Haagbeuk, Hazelaar…) te verhogen ten koste van ‘harde’ afsluitingen en 
omheiningen of ter vervanging van exoten. Zo willen we tuinen natuurvriendelijker maken en ook oude 
hoogstamfruitrassen terugbrengen in het landschap. Met de Samenaankoop ‘Behaag Je Tuin’ wil RLZH ook meer 
groen in en aan de rand van dorpskernen en stad bevorderen. Ook heel wat koesterburen zoals zwaluwen, 
vleermuizen, Steenuil, Sleedoornpage,… zijn immers gebaat bij meer hagen, heggen, houtkanten of hoogstambomen 
in hun omgeving. Daarnaast beoogt deze actie ook het verbeteren van de bekendheid van RLZH vzw en zijn werking 
bij het grote publiek.  

De samenaankoop wordt georganiseerd door de Regionale Landschappen van Vlaams-Brabant en provincie Vlaams-
Brabant 

Verslag 2021 

De algemene organisatie van de actie over héél Vlaams-Brabant, gebeurt aan de hand van een beurtrol. Dit jaar 
waren wij aan beurt. Het afhaalmoment was op zaterdag 4 december 2021 in Boutersem, Hoegaarden en 
Kortenaken.  

Na een uitzonderlijk hoog aantal bestellingen door het ‘corona-effect’ in 2020, lagen de bestellingen in 2021 
opnieuw in de stijgende lijn die ingezet werd sinds 2018.  
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6.5 NATUUR OP SCHOOL 

 

Gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, 
Zoutleeuw, Geetbets 

Partners Scholen, Gemeenten, MOS-begeleiders Provincie Vlaams-Brabant 

Periode 2017-… 

Financiering Basismiddelen Dienst Leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant, Provinciaal 
subsidiekanaal Natuur Op School 
Co-financiëring: scholen 

Projectteam 
RLZH 

Anneleen Roels 

 

Omschrijving 

Speelplaatsen van scholen zijn vaak verhard. Avontuurlijke en natuurrijke speelplaatsen bieden nochtans tal van 
positieve effecten: gevarieerde speelkansen om te bewegen én rustig bezig te zijn, dagelijks contact van kinderen 
met de natuur en minder negatief gedrag zoals pesten,… RLZH vzw ondersteunt scholen door ideeën aan te reiken, 
plannen te tekenen, te ondersteunen voor aanplantingen (soortenkennis, aanplant via aannemer RLZH) en door ze 
op weg te helpen met het aanvragen van subsidies (voornamelijk subsidie ‘Natuur op school - NOS’). Met scholen 
kan je een groot publiek bereiken (leerkrachten, leerlingen en ouders). Je kan veel mensen warm maken voor meer 
natuur, inheems plantgoed, … Deze projecten hebben dus een educatieve voorbeeldfunctie. 

Verslag 2021 

Scholen waarmee een samenwerking lopend is: 

School Gemeente  

VBS TripTrap 

Lagere school Kortenaken 

• ingediend januari 2021 en goedgekeurd 
• uitgevoerd november/december 2021: 

planten van bomen en hagen samen met 
leerlingen. 

De Toverwijzer 

Lagere school 
Tienen 

• Ingediend januari 2021 en goedgekeurd 

Via Tienen, Sint-Jozef  

Kleuterschool Tienen 
• Uitgevoerd november/december 2021. 

Plant van bomen, hagendoolhof, 
speelbosje en wilgenhut 

Go! Atheneum Tienen 

Secundaire school 
Tienen 

• Advies Subsidiedossier Fase 1 
• Advies Subsidiedossier Fase 2 

De Kleine Picasso   

Kleuterschool 
Zoutleeuw 

• Voorbereiding dossier 

D’Hek – Landen 

Secundaire school 
Landen 

• Advies 
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De Duizendpoot  

Kleuterschool + lagere school Glabbeek 
• Voorbereiding dossier  
• ingediend september 2021 en 

goedgekeurd 

 

 

Aanplant van bomen en hagendoolhof (Sint-Jozef Tienen) 

Planning 2022 

School Gemeente  

De Toverwijzer  Tienen aanplanting in plantseizoen 2022 -2023 

De Kleine Picasso  Zoutleeuw Voorbereiding dossier , indienen september 
2022 

De Duizendpoot  Glabbeek Uitvoering februari – maart 2022 

Go! Atheneum Tienen  Tienen Advies voor Fase 2 

De Suikerspin  Tienen Advies 

 

  



83 

 

7 SENSIBILISATIE EN COMMUNICATIE 

7.1 SENSIBILISATIE 

7.1.1 Cursussen, studiedagen, vormingsactiviteiten 

 

Datum Locatie Omschrijving activiteit Deelnemers 

20/03/2021 Online Basiscursus hoogstamboomgaard ‘Aanleg en beheer’ 15 

26/06/2021 Tienen Zomersnoeicursus Hoogstamboomgaard 10 

15/09/2021 Boutersem Lezing: De juiste boom voor elke tuin i.s.m. gemeente Boutersem 38 

27/09/2021 Landen Een onver-Gete-lijke Demerdag  180 

08/10/2021 Landen Landschapscontactdag Open Field Landschap 100 

23/10/2021 Tienen Klimaatdag Tienen 75 

13/11/2021 Zoutleeuw 
- Landen 

Kennismaking Hagelandgidsen in opleiding met werking RLZH en 
Getestreek 

22 

 

      

      

7.1.2 Infosessies  
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Datum Locatie Omschrijving activiteit Deelnemers 

10/07/2021 Landen Infomoment Hermeandering Kleine Gete tussen Eliksem en Wange 200 

20/09/2021 Zoutleeuw Infoavond trage wegen Budingen 47 

17/10/2021 Boutersem Nieuwe toekomst voor de zandgroeve Kerkom 200 

29/10/2021 Geetbets Rondgang Warandebos aangelanden 17 

 

7.1.3 Publieksactiviteiten 

 

Datum Locatie Omschrijving activiteit Deelnemers 

12/09/2021 Kortenaken Open Monumentendag Kasteel Kersbeek 750 

10/10/2021 Landen Archeologiedagen 100 

17/10/2021 Linter Wandeling Trage Wegen Linter: (officiële opening voetweg 
Neerlinter + opening Dorpsplein) 

160 

 

7.2 COMMUNICATIE – REGIONAAL LANDSCHAP ZUID-HAGELAND 

Periode 2009-… 

Financiering Basismiddelen, provincie, projectmiddelen… 

Team RLZH Anneleen Roels, Kristien Justaert, Greet De Prins (stafmedewerker communicatie) 
en vervanging Simon Mestdagh 

 

Omschrijving 

Doorheen de jaren verschuiven we steeds meer naar een digitale media. Toch blijft investeren in geprinte 
communicatie de moeite waard, mits aandacht voor papierkeuze, aantrekkelijke vormgeving en de correcte 
(minimale) oplage om papierverspilling te vermijden. 

Als regionaal landschap communiceren we zowel online als offline. Online bereik je, met een lage kost, een breed 
publiek via sociale media, de website en nieuwsbrief. Het vergt wel wat tijd en moeite, maar de return zit 
momenteel goed.  

 

7.2.1 Landschapskrant 

De landschapskrant is een gebiedsdekkend communicatiemiddel. De landschapskrant wil alle inwoners van Zuid-
Hageland sensibiliseren en betrekken bij acties van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Daarnaast is de 
landschapskrant een ideaal communicatiemiddel om onze werking bekend te maken bij een heel breed publiek 
(waarvan het merendeel in eerste instantie niet zelf op zoek gaat naar informatie, maar die wel baat heeft bij onze 
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werking en zo toch bij ons terechtkomen). Verder roept de landschapskrant op om deel te nemen aan onze 
activiteiten en gebruik te maken van onze diensten en expertise. Tot slot creëren we via deze weg kennis en 
sympathie voor het landschap bij onze bewoners en wakkeren we het gevoel van streekidentiteit aan. 

De landschapskrant wordt bus aan bus verdeeld. 

Verslag 2021 

In september verscheen onze landschapskrant met als inhoud: Behaag Je tuin, Trage wegen, Op pad in Zuid-
Hageland: wandel- en fietssuggestie, Into the wild: artikel over een biodiverse tuin, Getestreek, Projecten met 
landbouwers en palynologie. 

Planning 2022 

• Het verschijnen van de landschapskrant in september  
 

 

7.2.2 Nieuwsbrief 

De elektronische nieuwsbrief wordt per mail verstuurd naar een uitgebreid adressenbestand van meer dan 650 
geïnteresseerden. Om deze op te stellen en te versturen maken we gebruik van ‘mailchimp’, een handig platform 
waarmee we tot 2000 leden gratis online nieuwsbrieven kunnen versturen. 

Verloop 2021 

In 2021 hebben we 10 nieuwsbrieven verstuurd met projectinformatie, activiteiten en evenementen waarbij linken 
naar meer uitgebreide informatie via onze website of deze van onze partners centraal staan. Gemiddeld klikten 51% 
van de respondenten de nieuwsbrief open. 2021 zijn we geëindigd met 715 abonnees. 

Planning 2022 

• De nieuwsbrief wordt afgestemd op de nieuwe website. 
• Het streven naar het maandelijks versturen van de nieuwsbrief. 

7.2.3 Website 

Doelstelling  

Met onze website, www.rlzh.be, willen we op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk mensen informeren over 
welke projecten wij realiseren in het landschap, wat wij als regionaal landschap voor hen kunnen betekenen en wat 
zij zelf kunnen doen en beleven in het landschap. Via de website kunnen gebruikers elke projectmedewerker 
makkelijk bereiken met specifieke vragen en zich eenvoudig inschrijven voor activiteiten en vormingen. Met onze 
website mikken we op het brede publiek, verenigingen en besturen actief binnen het werkingsgebied.  

http://www.rlzh.be/
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Uitgevoerd in 2021 

In 2021 hebben 11 921 ‘unieke bezoekers’ onze website bezocht.  

Onze website wordt vanaf herfst 2022 niet meer ondersteund. Met verschillende regionale landschappen is er een 
gezamenlijk offertevraag uitgestuurd voor de bouw van de nieuwe websites, deze werd gegund aan Phobos & Actor. 
In de herfst was de website klaar en zijn we gestart met alle functies te testen om bugs er uit te halen. En gestart 
met alle inhoud van de oude website naar de nieuwe website over te zetten, dit moet handmatig gebeuren. 

    

 

Grafiek websitebezoekers (voor 2018 geen gegevens) 

Gepland in 2022 

• Lanceren van de nieuwe website in maart 2022 
• Onze website blijven onderhouden en updaten 
• Werken aan het genereren van meer websiteverkeer dankzij crossposting: via andere kanalen doorlinken en 

meer call-to-action 

 

7.2.4 Sociale media 

Doelstelling  

Regionaal landschap Zuid-Hageland maakt gebruik van Facebook (en in mindere mate Instagram) om de realisaties, 
(achtergrond)info en activiteiten snel en doeltreffend te verspreiden en in beeld te brengen bij mensen die interesse 
hebben in onze werking. 

Verloop 2021 

Op onze facebookpagina gingen we van 1123 naar 1733 volgers in, we hebben wekelijks minimum 2 berichten 
gepost.  In 2021 postte we op Instagram 35 berichten en gingen van 400 volgers naar 457. 

0

5000

10000

15000

2018 2019 2020 2021

Bezoekers website 

Bezoekers website



87 

 

 

Aantal volgers kanalen sociale media ( facebook: vóór 2018 geen gegevens, Instagrampagina gestart op april '18, Linkedin: geen gegevens vóór 2020) 

Planning 2022 

• Blijven inzetten op deze vorm van communicatie 
• Opnieuw een communicatieplan opstellen en opvolgen 
• Variëren in type content 

7.2.5 Persberichten 2021 

• 25/6/2021: persmoment opening landschapsperrons langs de IJzerenweg 
• 26/6/2021: persbericht en -moment nav de lancering van de ‘zenwandeling’ in Zoutleeuw 
• 30/6/2021: persbericht ‘Plan Kiekendief werkt’ 

7.3 COMMUNICATIE VLAAMSE REGIONALE LANDSCHAPPEN 

De Vlaamse regionale landschappen willen hun inwoners warm maken voor de schoonheid van hun landschap en 
veelheid aan activiteiten en werking van de regionale landschappen. 

 

7.3.1 Communicatieplan 

Om onze gemeenschappelijke communicatie meer te stroomlijnen en professionaliseren zijn we met de 16 regionale 
landschappen in 2020 gestart met opstellen van een communicatieplan. 

Strategische doelstellingen: 

- Strategisch doel 1 - gekend en gewaardeerd: Onze doelgroepen kennen ons als een betrouwbare, nabije en 
toegankelijke partner om regionaal en lokaal landschap, natuur en erfgoed te versterken. 

- Strategisch doel 2 - activerende affiniteit: Onze communicatie ontwikkelt affiniteit met de streek, en zet de 
doelgroepen aan om mee te werken aan acties voor onze streek. 

- Strategisch doel 3 - toegankelijk: Onze informatie is onderbouwd, makkelijk vindbaar, in klare taal, met een 
eigentijdse, aantrekkelijke vormgeving waarin streekgericht beeldmateriaal een prominente rol speelt. 

- Strategisch doel 4 - partners in communicatie: Medewerkers, bestuurders en partners zijn ook in 
communicatie onze ambassadeurs. 

Operationele doelstellingen: 
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- Operationele doelstelling 1: 2021 – we zetten de basics op orde: afspraken maken, naam & positionering 
helder krijgen, de basiskanalen (her)lanceren 

- Operationele doelstelling 2: 2022 – we nemen eigen medewerkers en partners intenser mee in 
communicatie 

- Operationele doelstelling 3: 2023 – we maken werk van aanvullende communicatie naar specifieke 
doelgroepen 

Verslag 2021 

We hebben in 2021 het communicatieplan naar een aantal eerste concrete acties vertaald: 

1) Werken met een gemeenschappelijk jaarthema 

‘Natuur en Gezondheid’ is het thema waarrond de 16 regionale landschappen werkten in 2021. We vinden het 
belangrijk om vergroening van de zorgsector onder de aandacht te brengen. Met onze campagne ‘Natuur met zorg’ 
willen we zorginstellingen inspireren. 

Communicatiecampagne en verschillende type van producten: 

- Campagnebeeld 
- Inspiratiegids ‘Natuur met zorg’: voorbeeldprojecten van RL’s 
- Interviews 
- Inspiratiefilmpjes: 

o https://www.youtube.com/watch?v=sHCoyVaRtEg 
o https://www.youtube.com/watch?v=jT_qdedwSs0 
o https://www.youtube.com/watch?v=VrVlIF0jbX8 

 

2) Ontwikkelen van expertise en initiatieven in storytelling  

Opleiding storytelling voor de communicatiemedewerkers (3 maart 2021) 

3) Publieksbevraging  

Publieksbevraging om na te gaan in welke mate onze doelgroepen ons kennen (vlag, lading, imago, 
communicatiekanalen, informatiebehoeften).  Dit marktonderzoek gebeurde i.s.m. VIVES katholieke hogeschool 
onder de vorm van enquêtes en interviews. De naamsbekendheid van de regionale landschappen bleek behoorlijk 
goed, zowel bij de overheid als bij het brede publiek, al is dit beter bij de overheid dan bij particulieren. Velen 
hebben echter geen duidelijk beeld van wat de regionale landschappen zijn en wat ze doen. Ook naar de bekendheid 

https://www.youtube.com/watch?v=sHCoyVaRtEg
https://www.youtube.com/watch?v=jT_qdedwSs0
https://www.youtube.com/watch?v=VrVlIF0jbX8
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van specifieke acties, zoals ‘behaag je tuin’ of aanplantacties, is er nog werk aan de winkel: deze blijken nog maar 
weinig bekend. Uiteraard is de bekendheid van de werking belangrijker dan de bekendheid van de organisatie op 
zich, maar het ene kan niet los worden gezien van het andere. 

4) Voorstel ‘reageercel’ aan het Vlaams overleg Regionale Landschappen (VORL) 
5) Achtergrond informatie gedeeld over het toegankelijker maken van onze communicatieproducten 

Planning 2022 

- Werken met een gemeenschappelijk jaarthema: Landschap 
- Mede-organisatie Landschapssymposium 20 oktober 2022 
- Praktische communicatievorming voor medewerkers 

7.3.2 Website 

Om onze gemeenschappelijk communicatie te optimaliseren én naamsbekendheid kracht bij te zetten werken we 
met alle Vlaamse communicatiemedewerkers aan een nieuwe strategie. In 2020 zijn we daarom gestart met een 
nieuw communicatieplan en traject naar gloednieuwe, verbeterde en geïntegreerde websites. 

Verslag 2021 

- Uitwerking nieuwe websites voor Vlaamse regionale landschappen en een gezamenlijk website 
- Inhoud op de websites zetten 

Planning 2022 

- Inhoud op de websites zetten 
- Website lanceren 
- Up to date houden van de website  
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8 PROJECTEN IN VOORBEREIDING EN/OF WACHTENDE OP 
GOEDKEURING 

 

8.1 LANDEN BREEKT UIT! (DEPARTEMENT OMGEVING, VLAANDEREN) 
Op het grondgebied van Landen kunnen we twee landschapstypologieën onderscheiden die een aparte invloed 
hebben op de groenblauwe structuren. De eerste is Droog Haspengouw met het Plateau van Landen dat zich typeert 
door een golvend landschap doorsneden met smalle valleien met een gesloten karakter. De tweede typologie is de 
Dijle-Gete-Demeras en deze bevindt zich in het noordwesten op het Landens grondgebied. De Kleine Gete is breed 
met begrenzende dalwanden met vegetatiemassa’s afgewisseld met graslanden en (kleinschalige) landbouw.   
  
Binnen deze projectoproep gaan we ons voornamelijk focussen op de smallere beekvalleien op het Landens Plateau. 
De bronbeken ontspringen allemaal in het zuiden waarna ze in de richting van het stadscentrum vloeien.   
Naast het afstromend water uit de onverharde oppervlaktes (leemplateaus) speelt ook het weefsel van grijze 
verharde structuren in Landen en de deelgemeenten een rol op de hoge druk die ontstaat op de smalle beekvalleien 
en veroorzaakt modder- en wateroverlast tot in de kernen. De grijze pleinen zorgen er tevens voor dat het er niet 
aangenaam vertoeven is. Het stadsbestuur en Regionaal Landschap Zuid-Hageland hebben reeds veel informatie 
voorhanden waardoor het makkelijker wordt om op het beleidsniveau doordachte beslissingen te nemen. Studies 
zoals het Beeldkwaliteitsplan, Hemelwaterplan, Gebiedsprogramma ‘onverGETElijk!’, Dorpsbundels (studie leefbare 
dorpen), Mobiliteitsplan, Erosiebestrijdingsplan en het landinrichtingsproject (LIP Water+Land+Schap in opmaak) 
voorzien ons van diverse analyses en geven ons inzichten om op de juiste locaties de juiste terreinrealisatie te 
realiseren.   
 
Deze evenwichtsoefening bezorgde ons 2 focusgebieden waar er een mooie win-win situatie te realiseren valt 
binnen het project Landen Breekt Uit!    

1. De groenblauwe structuur in hartje Landen (= De Zeyp en Dormaalbeek)   
a. Quick-Win = Zijppark, Eikkapellaan.  
b. Quick-Win = Klimaatwijk - Wegvoeren die Laan!  
Ontharden straten en kruispunten (Oud) Korea wijk. (= bovenstrooms vasthouden)  
c. Transformatieproject = Veerkrachtige Stadsvallei Landen!   
d. Quick-win = Microcorridor versterking! (= ter versterking van Transformatieproject)  

2. De Molenbeek t.h.v. de kerk/ontmoetingscentrum in Walshoutem.   
a. Quick-Win = Walshoutem als bronDORP herstellen!   

 

8.2 AGRO-ECOLOGISCHE GRANEN VOOR BROOD, BIER, BIODIVERSITEIT EN 
BODEM (PLATTELANDSONTWIKKELING: CORONAHERSTELFONDS EUROPA) 

Dit project wil enerzijds meer duurzaam geteelde granen in het landschap brengen en anderzijds de band tussen 
landbouwer, verwerker en consument versterken. Landbouwers zullen geadviseerd en begeleid worden in agro-
ecologische praktijken zoals mengteelt met vlinderbloemigen, slimme teeltrotatie, niet-kerende bodembewerking en 
rassenkeuze. Deze praktijken zullen gemonitord worden, zowel op teelttechnisch vlak als op vlak van biodiversiteit, 
met kennisopbouw en -uitwisseling als doelstelling op korte termijn. Op lange termijn willen de projectpartners de 
transitie naar een duurzame, klimaatrobuuste landbouw (en meer specifiek agro-ecologsiche praktijken) faciliteren 
en versnellen. Lokale afzetmogelijkheden zullen worden verkend en uitgewerkt, met een focus op brood en 
aanvullend ook op bier. Door het organiseren van evenementen zoals demonstraties voor landbouwers en 
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landbouwonderzoekers, excursies voor bewoners en een granenfestival, zal er gecommuniceerd en gesensibiliseerd 
worden over duurzame voedselproductie en het landbouwlandschap.  

8.3 GROENE VERKOELING IN DE GETESTREEK (DUURZAAM KLIMAATPROJECT – 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT) 

De projectpartners (dienst ruimtelijke planning (nauw betrokken vanuit de coördinatie van het Strategisch Project 
Getestreek), Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de zes Getegemeenten) willen zoveel mogelijk kansen uit de 
studie ‘leefbare dorpen’ met dit project tot uitvoering brengen door het realiseren van enkele goed zichtbare 
onthardings- en vergroeningsprojecten als ‘pilootprojecten’. Met dit project willen de partners een veelvoud aan 
zichtbare plaatsen ontharden en ingroenen. Daarmee wordt uiteindelijk toch een aanzienlijke oppervlakte onthardt, 
en wordt het draagvlak voor ontharding bij de gemeenten verhoogd. 

We zetten een participatief traject op met de Getegemeenten, om telkens in minimum één deelgemeente, en liefst 
in meerdere, een onthardingsoefening te maken die tot uitvoering zal komen. Concreet koppelen we vier types 
'bomen' (die staan voor een bredere ingroening, dus inclusief struiken en bodembeplanting) om de invalswegen en 
de kern van de betreffende deelgemeente(n) te ontharden en beplanten: welkomstbomen, verkoelingsbomen, 
knelpuntbomen en grensbomen.  

 

9 FINANCIEEL VERSLAG 

Voor het financieel verslag van 2021 werd een opsplitsing gemaakt tussen de IOED Zuid-Hageland (niet 
meegerekend hier) en Regionaal Landschap Zuid-Hageland. De IOED heeft immers een aparte jaarrekening. Voor de 
begroting 2022 is de IOED wél bijgerekend, omdat de boekhouding van de IOED volledig geïntegreerd is bij het 
regionaal landschap en pas bij de jaarafsluiting wordt gesplitst.  

 

9.1 INKOMSTEN 2021 

De inkomsten in 2021 bedroegen 1.043.201,42 € (zonder de subsidies van IOED Zuid-Hageland, die ook in onze 
boekhouding zijn opgenomen) en bestonden voornamelijk uit structurele basissubsidies (voor een totaal van 
ongeveer 373.500 € of 36 % van het totaal) vanuit de provincie Vlaams-Brabant (diensten leefmilieu en erfgoed, 
280.978 €) , het Agentschap voor Natuur en Bos (36.220 €) en gemeentelijke bijdragen (56.287,14 €) en tijdelijke 
projectsubsidies. De projectsubsidies kwamen in 2021 uit de volgende projecten: 

- Strategisch Project Getestreek (Ruimte Vlaanderen) 
- Groenjobs (Agentschap voor Natuur en Bos – Vlaanderen) 
- Soortbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief (Agentschap Natuur en Bos – Vlaanderen) 
- Grauwe gors in een duurzaam akkerland (duurzaam biodiversiteitsproject – provincie) 
- Landbouwers koolstofbouwers (lokaal klimaatproject – Vlaanderen) 
- Getesnippers/Biomassa in de Getevallei (lokaal klimaatproject – Vlaanderen) 
- Natuurlijk avontuurlijk in Hoegaarden (Natuur in je buurt – Vlaanderen) 
- Vruenpark (Natuur in je buurt – Vlaanderen) 
- Wonderlijk Warandebos (Plattelandsontwikkeling – Europa) 
- Koesterbermen in Geetbets en Kortenaken (duurzaam biodiversiteitsproject – provincie) 
- Erfgoedproject Zoutleeuw (stad Zoutleeuw) 
- Meer Natuur voor Pittig Fruit 2.0 (3 gemeenten) 
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- Water+Land+Schap Gete (Vlaamse Landmaatschappij - Vlaanderen) 
- Samenwerkingsovereenkomst met VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij – Vlaanderen) 
- Schaduwgroen in veeweiden (Duurzaam biodiversiteitsproject - provincie) 
- (Bio)divers rantsoen voor rundvee (win-win voor natuur en landbouw – Departement Landbouw & Visserij 

Vlaanderen) 
 

Volgende grafiek geeft de verhoudingen van alle inkomsten weer:  

 

 

 

9.2 UITGAVEN 2021 

 

De uitgaven in 2021 bedroegen 998.118 € en bestonden uit loonkosten, kosten voor terreinrealisaties en 
werkingskosten.  

1. Personeelskost: 638.247 € (64 %) .  
2. Werkingskosten (huisvesting, secretariaat, verplaatsingen, verzekeringen, afschrijvingen etc.): 52.348 € (5 

%) 
3. Terreinrealisaties: 307.525 € (31 %).  
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Bij de jaarafsluiting was er een resultaat van 45.082,35 €, een winst die we deels kunnen gebruiken om de 
loonindexeringen in 2022 op te vangen. 20.000 € werd toegewezen aan het sociaal passief.  

Bij afsluiting van het jaar heeft RLZH 229.857,67 € aan openstaande schulden. De voornaamste posten hierbij zijn: 

- Bezoldigingen, sociale lasten personeel en belastingen: 123.065,72 € 
- Nog te betalen facturen: 94.971,97 € 

 

9.3 BEGROTING 2022 

 

De voorziene inkomsten in 2022 zijn voorlopig begroot op ongeveer 1.160.785 € (incl. subsidies voor IOED Zuid-
Hageland). Deze begroting is gebaseerd op de reeds goedgekeurde projecten.  

De voorziene uitgaven bedragen 1.183.770 € in 2022 (IOED meegerekend), met een verwacht resultaat van -22.985 
€. 

Het voorlopige negatieve resultaat wordt in ieder geval opgevangen door de winst van 2021, en hopelijk nog meer 
‘positief’ na de goedkeuring van de projecten die nog in aanvraag zijn.   

We blijven werken aan een goede samenwerking met provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen: een stevige 
basisfinanciering blijft immers van cruciaal belang om de continuïteit van onze werking te garanderen.  
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