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Een greep uit de resultaten van RLBK projecten in 2018
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R E G I O N A A L L A N D S C H A P B R A B A N T S E KO U T E R S

REGIONALE
LANDSCHAPPEN
IN VLAANDEREN
Een Regionaal Landschap is zowel een streek met
een herkenbare landschappelijke structuur en
kwaliteit als een samenwerkingsverband tussen
lokale overheden, verenigingen en particulieren.
Regionale Landschappen zetten sterk in op
streekidentiteit.

WEST
HOEK

Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw
(RLBK) ligt in het noordwesten van de provincie
Vlaams-Brabant, net ten noorden van Brussel. Een
drukbevolkte streek, maar met een verrassend
groen landschap.
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De Brabantse Kouters ten noorden van
Brussel: een gevarieerde streek. In het zuiden
heuvelachtig met lemige bodems, eerder vlak
en zandig in het noorden. De Zenne en de vele
beekvalleien vormen opvallende groenblauwe
linten. Op de plateaus vinden we de typische
open kouterlandschappen. Opvallend zijn ook
de vele historische kasteeldomeinen. Iedereen
kent uiteraard de Plantentuin in Meise met
het kasteel van Boechout, maar her en der
in de Brusselse rand vind je nog van deze
erfgoedpareltjes. Samen met inwoners stelt
RLBK alles in het werk om deze streekidentiteit
te bewaren en te versterken. Dat doen we door
de handen uit de mouwen te steken. Jaarlijks
planten en beheren we kilometers hagen,
heggen, houtkanten en knotbomenrijen.
Veedrinkpoelen worden hersteld en klein
bouwkundig erfgoed als veldkapellen krijgt een
opknapbeurt.
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Het landschap in Noordwest-Brabant herbergt
nog steeds waardevolle fauna en ﬂora. Door
zorg te dragen voor dit landschap werkt RLBK
tegelijk ook aan het behoud ervan en creëren
we een plek voor de vele zeldzame en minder
zeldzame soorten in onze regio. In de Zennevallei treffen we nog Europees beschermde
soorten als de Grote pimpernel en de Kamsalamander aan. Op de kouters gaat er aandacht
naar de akkervogels. De parklandschappen zijn
dan weer erg belangrijk voor vleermuizen. Solitaire bijen krijgen een duwtje in de rug door
acties in en rond de tuinen en dorpskernen. Samen met de provincie Vlaams-Brabant, de 14
aangesloten gemeenten en tal van partners zet
RLBK al deze koestersoorten in de kijker.
(*) Districten
Deurne (1a)
Berendrecht-Zandvliet-Lillo (1b)
Ekeren (1c)
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In een drukbevolkte streek heeft iedereen
wel eens nood aan frisse buitenlucht. Een
mooie wandeling langs trage wegen of een
ﬁetstochtje met bijhorend streekbiertje op een
zomers terras mag dan ook niet ontbreken.
RLBK zet daarom graag in op kwaliteitsvolle
natuurrecreatie. Op die manier leer je het
landschap achter de lintbebouwing letterlijk
van een andere kant kennen.

EDUCATIE & VORMING

DRAAGVLAK & SAMENWERKING
Samenwerking, overleg en expertise zijn
de positieve krachten waarmee regionale
landschappen natuur en landschap versterken.
Dankzij de vzw-structuur en de betrokkenheid
van verenigingen en gemeenten kunnen
we snel en efﬁciënt zorgen voor resultaten,
met inhoudelijke en ﬁnanciële inbreng van
eigenaars en partners als multiplicator.

Onbekend is onbemind. Er is een waaier aan
mogelijkheden voor jong en oud om meer
te weten te komen over de natuur en het
landschap in de regio. Denk maar aan een
interessante cursus, een thematische wandeling
of een begeleide activiteit samen met de klas.
Natuureducatie is belangrijk omdat we zo de
nabije natuur leren kennen en waarderen. Zo
kunnen we er ook samen zorg voor dragen in
de toekomst.
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Vlaams-Brabant

AANTAL GEMEENTEN

14 (Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde,

Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst)

OPP. (HA)
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INWONERS (IN 2018)

307.187,00
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980.694,28
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Sinds 2018 gaat we door het leven als Regionaal
Landschap Brabantse Kouters. Zo verwijzen we
duidelijk naar de identiteit van de streek waarin we actief zijn. Kouterlandschappen met open
akkergebieden op de plateaus zijn immers een
typisch landschapsbeeld in het noordwesten van
Vlaams-Brabant. Een vleermuis in het nieuwe
logo? Jazeker. En meer bepaald een Franjestaart:
een soort die - zoals wij - net dat ietsje meer wil,
die houdt van die lijnen in het landschap, van parken en bossen, en die 's winters gebruikt maakt
van klein mysterieus erfgoed als ijskelders en bunkers... Kortom, een soort die we willen koesteren
in de Brabantse Kouters. Tegelijk wordt RLBK
ook een stukje groter: met Machelen en
Wezembeek-Oppem
als nieuwkomers werken we nu in en voor
14 gemeenten.

INHEEMSE
AANPLANTINGEN

LANDSCHAPSZORG & STREEKEIGEN
KARAKTER
Streekeigen fruitrassen geven we alle kansen in het
landschap. Extra nestkasten voor de Steenuil zorgen op hun beurt voor leven tussen de ruim 190
nieuw aangeplante hoogstamfruitbomen. Bij de
aanleg van lijnvormige kleine landschapselementen gebruiken we inheems plantgoed met een hoge
natuurwaarde. In 2018
plantten we 8 km nieuwe hagen, heggen en
houtkanten. Dat resulteert in de uitbreiding
van het groen netwerk
voor dieren om zich te
verplaatsen, te voeden,
voort te planten of om
zich in te verschuilen.
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Bestuivers als honingbijen, solitaire bijen en hommels vervullen een belangrijke rol in de natuur. Ze zijn ook essentieel voor de productie van heel wat fruitsoorten en groenten. Het gaat echter niet goed met onze bijen en daarom
kunnen ze extra voedsel en nestgelegenheid gebruiken.
Gemeenten en scholen, maar ook landbouwers, jagers en
andere particulieren legden met zaaigoed van RLBK in
totaal 16 bloemenweiden voor bijen aan. Op 4 locaties
kwamen er grote hotels voor onze zoemende vrienden.
Samen met toerisme Vlaams-Brabant plaatsten we 60 bijenpalen in het nieuwe Wandelnetwerk Brabantse Kouters.
Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant kregen
200 mensen een zakje zaad voor een bloemenakker aan
de achterdeur. Een
vrijwilliger maakte
25 kleine bijenhotelletjes die een plaats
kregen in deze
natuurvriendelijke
tuinen.
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Stap voor stap nieuwe poelen inpassen in het grotere netwerk, daar gaan we voor! Sinds de start van
deze actie in 2006 zijn al meer dan 250 poelen onder
handen genomen. In 2019 werden 7 poelen hersteld
of nieuw aangelegd in Vilvoorde, Merchtem, Zemst
en Zaventem. Allemaal zijn het kleine natuurpareltjes voor amﬁbieën, libellen en waterplanten.
Meten = weten. Daarom worden jaarlijks ook een
aantal poelen geïnventariseerd. We hebben daarbij
speciﬁek aandacht voor de Europees beschermde
Kamsalamander. Deze kleine Waterdraak doet het
goed in Grimbergen, Zemst en Vilvoorde en samen
met de Kamsalamanderwerkgroep brengen
we de kansen voor deze
soort nog beter in kaart
en verbeteren we het
leefgebied voor deze
soort.

FEEST IN HET LANDSCHAP
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Een ‘groene speelplaats’ is meer dan een tijdelijke
hype. Kinderen die spelen in een natuurlijke omgeving, leren niet alleen meer over natuur en biodiversiteit, ze zijn ook rustiger en vertonen minder pestgedrag. Tegelijk zijn die natuurvriendelijke schooltuinen biodiverse eilandjes in een vaak bebouwde
omgeving. Daarom ondersteunde RLBK ook dit jaar
weer 12 scholen uit 10 gemeenten in hun ‘Natuur
op School’-traject… Wilgenhutten, doolhofjes met
inheemse hagen en pluktuinen schoten als paddenstoelen uit de grond!
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Via de actie Behaag je Tuin, die RLBK samen met alle
14 gemeenten organiseerde, kochten 153 inwoners in
totaal 7.020 stuks plantgoed aan voor gemengde hagen, heggen en houtkanten. 271 hoogstamfruitbomen,
inheemse loofbomen en knotbomen vonden door deze
actie een plaats in natuurvriendelijke tuinen. 59 bundels wilgentakken werden gebruikt voor speelvriendelijke wilgenconstructies. Ook de bijen en nachtvlinders
zullen in hun nopjes zijn met de 43 wilde kamperfoelies
die via deze acties in tuinen terechtkwamen.
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TOEGANKELIJKE NATUUR
& SPEELGROEN

Natuurlijke en avontuurlijke speelterreinen met wilgenhutten, boomstammen en speelheuvels om te klimmen.
Beestige hotels en fruitige hagen… welke jonge avonturier
droomt daar niet van? Tegelijk heeft iedereen, groot en
klein, gewoon nood aan een toegankelijk stukje natuur in
de buurt. Samen met jeugdbewegingen, gemeentebesturen en buurtbewoners maken we die dromen waar. Met
projecten aan de Vlaamse Staak (Opwijk), de Reekbeek
(Wemmel), het Zeen (Zaventem), De Motte (Wemmel)
en het biodiversiteitsparkje van Zaventem zetten we hier
sterk op in.
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grote bijen- en
insectenhotels
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dagen vrijwilligers aan de slag voor inventarisatie,
knotten en natuureducatie

80 ARE
bloemenweiden
ingezaaid

46,78 km 59,70 km
grachten geïnventariseerd
voor efficiënt
landschapsbeheer

houtkanten, knotwilgenrijen, hagen, heggen en bosranden geïnventariseerd

nestkasten en bijenblokken voor zwaluwen,
steenuilen en solitaire bijen

780 km
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NOV

bomen en struiken aangeplant in hagen,
heggen en houtkanten

deelnemers aan 7 natuur& landschapscursussen

NATUURRECREATIE & DRAAGVLAK

MEER NATUUR OP SCHOOL

NATUURBEHOUD- & EDUCATIE

6

5

BEHAAG JE TUIN

BIODIVERSITEIT & DRAAGVLAK

NATUURBEHOUD & LANDSCHAPSZORG

Hoe beter het landschap in je streek te leren kennen dan
er eens letterlijk in te gaan staan? Daarom ondersteunen
en organiseren we regelmatig publieksactiviteiten. In 2018
waren dat 21 activiteiten voor in totaal meer dan 5.000 deelnemers. De Erfgoed- en Natuurwandeling in WezembeekOppem kende een groot succes. De opening van de
‘Week van de Bij’ in de Plantentuin van Meise trok een
publiek aan uit alle windstreken en van alle leeftijden. Om
natuur én erfgoed te ontdekken waren er de Koutercafés
in Zemst en Grimbergen, tevens de opwarmertjes voor
de opening van het wandelnetwerk. In het najaar gaf ons
‘Feest in het Landschap’ dan de echte aftrap om het wandelnetwerk helemaal te ontdekken. Themawandelingen
rondom Oppem (Meise) gingen door de groene Vlaamse
Rand, steeds met
de skyline van
Brussel als decor.
Kinderen konden
hun hart ophalen
bij tal van natuur-workshops.
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JUN

WATER = LEVEN

NATUURRECREATIE

360° ERFGOED: BAKOVEN
OYENBRUGMOLEN

Samen met de eigenaars en met de steun van
Provincie Vlaanderen kreeg de bakoven aan de
Oyenbrugmolen een nieuw leven. Aanplantingen
van knotbomen en houtkanten zorgen nu voor het
nodige brandhout én een opwaardering van de hele
omgeving. Tijdens het Oyenbrugfeest werd de bakoven in de kijker gezet.

MEI
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NATUURRECREATIE

STREEKEIGEN KARAKTER & ERFGOED
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EEN WANDELNETWERK
VOOR DE BRABANTSE KOUTERS

Samen met Toerisme Vlaams-Brabant maakten we
werk van een bewegwijzerd en digitaal wandelnetwerk
voor 10 gemeenten in onze regio. Ontdek zelf de bijna
800 kilometers wandelplezier en ga ook eens langs bij
de landbouwers en verkooppunten van streekproducten. De kaarten en wandelgids
zetten je op weg. Via een handige digitale tool stippel je je
wandeling uit op smartphone
en volg je naadloos de routes,
ook waar die niet bewegwijzerd
zijn. Houten klimelementen,
wilgenhutten en totems maken het traject voor de kleinste
wandelaars speelvriendelijk.

In de ruime omgeving van Kravaalbos (Asse,
Opwijk) willen we net dat stapje verder gaan. We
werken gebiedsgericht én provincieoverschrijdend
aan natuur en landschap. Het herstel van de kersenboomgaarden-gordel rondom Mazenzele is daarvan een mooi voorbeeld. In de Groene Noordrand
(Maalbeekvallei van Asse tot Grimbergen) zetten
we ook met tal van partners in op versterking van
het groenblauwe netwerk. Een breed gedragen visie
voor de open ruimte zag in 2018 het levenslicht. Een
zomerzoektocht zette inwoners aan om de vallei en
aansluitende kouters te verkennen. Met het pilootproject ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ in Asse,
Zaventem en Zemst brengen we landbouwers, natuurbeheerders en gemeenten samen om het landschap efﬁciënt te beheren.

ZOEMENDE LENTE MET
BEZIGE BIJEN!

APR
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-RECREATIE

BIODIVERSITEIT

MAA

SAMEN GEBIEDSGERICHT
AAN DE SLAG

SAMENWERKING, LANDSCHAPSZORG &

Natuur- en milieueducatie (NME) op en rond school
brengt de natuur letterlijk een stapje dichter bij de leerlingen. In 2018 namen meer dan 3.000 leerlingen – van
kleuters tot tieners – deel aan een educatieve activiteit van
RLBK over kleine kriebeldiertjes, bijen, inheemse bomen
& struiken en over weer & natuur. Hiervan gingen 153 kinderen ‘op Zebrapad’ in Opwijk, Zemst en Steenokkerzeel.
Ze hielpen amﬁbieën
veilig de straat over
onder het toeziend
ook van lokale vrijwilligers en het RLBK.
En ook de natuur-uitleenkoffers
werden
dit jaar weer 16 keer
ontleend.
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NATUURREDUCATIE
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NME JIJ MEE?

21.827

wandelnetwerk
geopend

21

publieksactiviteiten met
meer dan 5.000 deelnemers

19

hoogstamboomgaarden
aangelegd of hersteld

19

knotbomen
aangeplant en

32
beheerd
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