
Hoogstambomen

Hoogstamfruit

Bloemenweides

Speelgroen

Bebossing

Hagen & Houtkanten

NME-actieve scholen

Op zebrapad

Publieksactiviteiten

Bijenpalen & Insectenhotels

Projecten Toegankelijke natuur

Haagplantactie

Poelen

Legende Hoogstambomen

Hoogstamfruit

Bloemenweides

Speelgroen

Bebossing

Hagen & Houtkanten

NME-actieve scholen

Op zebrapad

Publieksactiviteiten

Bijenpalen & Insectenhotels

Projecten Toegankelijke natuur

Haagplantactie

Poelen

Legende

Hoogstambomen

Hoogstamfruit

Bloemenweides

Speelgroen

Bebossing

Hagen & Houtkanten

NME-actieve scholen

Op zebrapad

Publieksactiviteiten

Bijenpalen & Insectenhotels

Projecten Toegankelijke natuur

Haagplantactie

Poelen

Legende

 Antwerpen (*)
 Brasschaat

Brecht
Essen

Kalmthout 
Kapellen

Malle
Ranst

Schilde
Schoten

Stabroek
Wijnegem

Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven

Zoersel

Alken
Bilzen

Borgloon
Diepenbeek

Gingelom
Hasselt

Heers
Herk-de-Stad 

Herstappe
Hoeselt

Kortessem
Nieuwerkerken

Riemst
Sint-Truiden

Tongeren
Voeren
Wellen

As
Bree

Dilsen-Stokkem
Genk

Kinrooi
Lanaken
Maaseik

Maasmechelen
Meeuwen-
Gruitrode

Opglabeek
Peer

Zutendaal 

Balen
Arendonk

Beerse
Dessel

Geel
Grobbendonk

Herentals 
Herenthout 

Kasterlee
Lille 

Meerhout
Mol

Olen 
Oud-Turnhout 

Retie
Turnhout
 Vorselaar
Vosselaar

Beringen
Bocholt

Halen
Ham

Hamont-Achel
Hechtel-Eksel

Heusden-Zolder
Houthalen-
Helchteren

Leopoldsburg
Lommel

Lummen
Neerpelt
Overpelt

Tessenderlo
Zonhoven

Aarschot
Begijnendijk

Bekkevoort
Diest

Holsbeek
Lubbeek

Rotselaar
Scherpenheuvel-

Zichem 
Tielt-Winge 

Tremelo

Berlaar
Bonheiden

Boom
Duffel

Heist-op-den-Berg
Hemiksem 

Lier
Mechelen

 Niel
Nijlen
Rumst
Schelle 

Sint-Katelijne-
Waver

Willebroek

Boutersem
Geetbets

Glabbeek
Hoegaarden
Kortenaken

Landen
Linter

Tienen
Zoutleeuw 

Bertem
Bierbeek

Boortmeer-
beek

Haacht
Herent

Hoeilaart 
Huldenberg

Kampenhout
Kortenberg

Leuven
Oud-Heverlee

Overijse
Tervuren

Beernem
Brugge

Damme
Ichtegem

Jabbeke
Oostkamp
Ruiselede

Torhout
Wingene

Zedelgem

Alveringem
Diksmuide
Houthulst
Koekelare

Kortemark
Langemark-
Poelkapelle

Lo-Reninge
 Veurne

Assenede
Eeklo

Kaprijke
Knesselare

Lovendegem 
Maldegem 

Nevele
Sint-Laureins

Waarschoot
Zomergem 

Beersel
Bever

Dilbeek
Drogenbos

Galmaarden 
Gooik
Halle

Herne
Lennik

Liedekerke
Pepingen 
Roosdaal

Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw

Ternat

Heuvelland
Ieper

Mesen
Poperinge

Vleteren
Zonnebeke 

(*) Districten 
Deurne (1a)

Berendrecht-Zandvliet-Lillo (1b)
Ekeren (1c)

Berlare
Bornem

Dendermonde
Destelbergen

Hamme
Kruibeke

Laarne

Melle

Lebbeke

Puurs
Sint-Amands

 Temse

Lede

Waasmunster
Wetteren
Wichelen

Zele
Zwijndrecht

Sint-Niklaas

AalstBrakel
Erpe-Mere

Gavere
Geraardsbergen

Herzele
Horebeke

Kluisbergen
Kruishoutem

Lierde
Maarkedal

Oudenaarde
Ronse

Sint-Lievens-
Houtem

Wortegem-
Petegem
Zingem

Zottegem
Zwalm

Buggenhout

Asse
Grimbergen
Kapelle-op-

den-Bos
Londerzeel 

Meise

Merchtem
Machelen

Opwijk
Steenokkerzeel

Vilvoorde
Wemmel

Zaventem

Wezembeek-
Oppem

Zemst

REGIONAAL 
LANDSCHAP
BRABANTSE

KOUTERS

JAAROVERZICHT 
2017

REGIONALE 
LANDSCHAPPEN 
IN VLAANDEREN

LANDSCHAPSZORG
& STREEKEIGEN KARAKTER
De Brabantse Kouters ten noorden van Brussel: een 
gevarieerde streek, in het zuiden heuvelachtig met 
lemige bodems en 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.

NATUURBEHOUD 
& BIODIVERSITEIT
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.  

NATUURRECREATIE 
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
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 nabij-
natuur leren kennen en waarderen. Zo kunnen we er ook  
samen zorg voor dragen in de toekomst. 

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.

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. 

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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REGIONAAL LANDSCHAP BRABANTSE KOUTERS Houtemsesteenweg 23 • 1800 Vilvoorde • info@brabantsekouters.be • www.brabantsekouters.be     

PROVINCIE Vlaams-Brabant     AANTAL GEMEENTEN 14 (Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, 

Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst)     OPGERICHT 2005     VOORLOPIG ERKEND 2007     DEFINITIEF ERKEND 2010     OPPERVLAKTE (KM2) 355     INWONERS (IN 2017) 275.236     INWONERS / HA 7.6

A N T W E R P E N

L I M B U R G

V L A A M S - B R A B A N T

  O O S T -
 

V L A A N D E R E N

W E S T -

V L A A N D E R E N

Regionaal Landschap Brabantse Kouters werd in 2017 financieel gesteund door Europa, de Vlaamse 
Overheid, Provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst.

Een greep uit de resultaten van  RLBK projecten in 2017
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insectenhotels geplaatst

NME JIJ MEE? 
NATUUREDUCATIE

Natuur- en milieueducatie (NME) aan de school- 
drempel: niet alleen een duurzame manier van werken 
maar tegelijk gaat er ook speciale aandacht naar dicht-
bij-natuur. RLBK nam bijna 2800 leerlingen – van 
kleuters tot pubers - bij de hand voor een educatieve 
activiteit over kleine kriebeldiertjes, bijen, inheemse 
bomen en struiken en weer & natuur.  Daarnaast gin-
gen ook 155 kinderen ‘Op zebrapad’ in Opwijk, Zemst 

en Steenokkerzeel. Samen 
met lokale vrijwilligers en 
een medewerker van RLBK 
hielpen ze amfibieën veilig 
de straat over. Tenslotte gin-
gen scholen ook zelf  aan de 
slag met de natuuruitleen-
koffers die 24 keer ontleend 
werden.

ZOEMEND DOOR 
HET VOORJAAR! 

BIODIVERSITEIT

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 best 
gebruiken. Gemeenten, landbouwers, jagers en andere 
particulieren legden met zaaigoed van RLBK in totaal 5 
bloemenweiden voor bijen aan. Op 7 locaties kwamen er 
grote hotels voor onze zoemende vrienden. Met de steun 
van de provincie Vlaams-Brabant kregen 150 mensen 
een zakje zaad voor een bloemenakker aan de achterdeur. 
Een vrijwilliger zorgde voor meer dan 25 kleine bijenho-
telletjes die ook allemaal een 
plaats vonden in die natuur-
vriendelijke tuinen. Tijdens 
een cursusdag in Zemst kre-
gen 23 deelnemers tips en 
tricks om een bloemenweide 
voor bijen en andere bestui-
vers aan te leggen en nadien 
ook goed te beheren.

VERDER BOUWEN
AAN HET LANDSCHAP

NATUURBEHOUD & LANDSCHAPSZORG

Houtige kleine landschapselementen als hagen, 
heggen, houtkanten en (knot)bomenrijen zijn 
niet alleen mooi in het landschap. Ze vormen ook 
de ruggengraat van het groen netwerk dat die-
ren gebruiken om zich te verplaatsen, te voeden, 
voor te planten of  om er te schuilen. Op 33 lo-
caties legde RLBK in totaal zo’n 6 km gemengde 
hagen, heggen en houtkanten aan. Dat gebeurde 
maximaal met ‘Planten 
van Hier’: plantgoed 
dat aangepast is aan 
de streek omdat het 
afstamt van bomen en 
struiken die zich na de 
laatste ijstijd spontaan 
in onze gebieden ge-
vestigd hebben. 

AVONTUURLIJK?... 
NATUURLIJK! 

NATUURRECREATIE & DRAAGVLAK

Samen met jeugdbeweging of  school natuurlijke en avon-
tuurlijke speelterreinen met wilgenhutten, beestige hotels 
en fruitige hagen ontwerpen en realiseren… Een cursus-
reeks tijdens het voorjaar van 2017 maakte iedereen weg-
wijs in veiligheid, water als speelelement, de eetbare tuin, 
wilgenconstructies en nog zoveel meer. De Kloosterpoort 
(Grimbergen) en de Loodstuin (Vilvoorde) waren meteen 
ook voorbeelden waar we ook effectief  samen met vele 
partners die speelgroenprojecten realiseerden.

360° ERFGOED AAN 
DE KRUISBORRE 

ERFGOED EN STREEKEIGEN KARAKTER

Samen met de gemeente Asse, erfgoedvereniging Ascania, 
alle eigenaars en beheerders, kreeg de Kruisborre-
ommegang een fikse opknapbeurt. Met de steun van de 
provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse werden 
veldkapellen en -kruisen gerestaureerd, de wandelpaden 
heraangelegd en het omliggende landschap kreeg er ha-
gen, houtkanten, knotbomen en een hoogstamboomgaard 
bij. De nodige infoborden en een nieuwe wandelbrochure 
brengen de bedevaart-traditie weer onder de aandacht. 
Tijdens de Erfgoeddag konden honderden Assenaren de 
gerestaureerde ommegang ontdekken.

EEN WANDELNETWERK 
VOOR DE BRABANTSE 
KOUTERS  

NATUURRECREATIE

Samen met Toerisme Vlaams-Brabant maken we in 2017-
2018 werk van een bewegwijzerd en digitaal wandelnet-
werk voor 10 gemeenten in onze regio. Tijdens de zomer-
periode werden hiervoor meer dan 1000 km wandelwegen 
gescreend. Tijdens het najaar startten we met Koutercafés 
om het wandelnetwerk in de kijker te zetten, dit aan de 
hand van de thema’s ‘Hop & Bier’ en ‘Landbouw’.

SAMEN GEBIEDS-
GERICHT AAN DE SLAG 

NATUURBEHOUD, LANDSCHAPSZORG & -RECREATIE

In de Groene Noordrand (Maalbeekvallei van 
Asse tot Grimbergen) en de ruime omgeving van 
Kravaalbos (Asse, Opwijk) willen we net dat stapje 
verder gaan. Via strategische projecten zetten we 
met tal van partners gebiedsgericht in op verster-
king van het groenblauwe netwerk, met de nodige 
aandacht voor recreatieve verbindingen en de inte-
gratie van bestaande en toekomstige infrastructuur 
als de sneltramlijnen of  de Ring 0 rond Brussel. 
2017 was daarbij vooral een jaar van visies opma-
ken en trajecten opstarten voor inrichtings- en be-

heerplannen van deel-
zones als het bescherm-
de landschap van 
Amelgem. De groenzo-
ne aan de Reekbeek in 
Wemmel was één van 
de plaatsen waar al ge-
start kon worden met de 
uitvoering.

HISTORISCHE HOOG-
STAMBOOMGAARDEN 
HERSTELD 

NATUURBEHOUD & LANDSCHAPSZORG

Oude streekeigen fruitrassen zoals de Schaarbeekse kriek of  
de Brabantse Bellefleur krijgen opnieuw alle kansen in het 
landschap. Dit levend erfgoed gebruiken we om historische 
boomgaarden zoals de kersenboomgaarden in Mazenzele 
(Opwijk) te herstellen of  nieuwe hoogstamboomgaarden 
aan te planten. Extra nestkasten voor Steenuil zorgen voor 
nog meer leven in die boomgaarden. Met twee snoeicursus-
sen in Londerzeel werden boomgaardiers op weg gezet om 
hun hoogstamboomgaard goed te beheren.

FEEST IN HET 
LANDSCHAP!  

NATUURRECREATIE

De PIVO-site in Asse was 
op 23 september één dag 
het decor voor een land-
schapsfeest voor klein en 
groot. Wandelingen, fiets- 
tochten, boerenmarkt, 
mobiele fruitpers en tal 
van natuur-workshops 
maakten van deze zon-
overgoten zondag een vol-
treffer voor de meer dan 
800 deelnemers.

WATER = LEVEN!  
NATUURBEHOUD & LANDSCHAPSZORG 

Stap voor stap nieuwe poelen inpassen in het grotere net-
werk, daar gaan we voor! Sinds de start van deze actie in 
2006 zijn reeds 250 poelen onder handen genomen. In 
2017 werden 7 poelen hersteld en 5 poelen nieuw aan-
gelegd. Allemaal zijn het kleine natuurpareltjes voor am-
fibieën, libellen en waterplanten. Poeleigenaars leerden 
meer over al dat waterleven tijdens een cursus in Zemst.

Meten = weten. Daarom worden jaarlijks ook een 
aantal poelen geïnventariseerd. We hebben daar-
bij 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.

MEER NATUUR 
OP SCHOOL! 

NATUURBEHOUD & -EDUCATIE

Een ‘groene speelplaats’ is meer dan de nieuwe 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 
de bebouwde omgeving. Daarom ondersteunde RLBK 
maar liefst 22 scholen uit 10 gemeenten in hun ‘Natuur 
op School’-traject… Wilgenhutten, doolhofjes met in-
heemse hagen en pluktuinen schoten als paddenstoelen 
uit de grond!

BEHAAG JE TUIN 
BIODIVERSITEIT & DRAAGVLAK

Via de fruitboom- en haagplantactie, die we alweer met 
alle 12 gemeenten organiseerden, kochten 170 inwoners 
in totaal 6990 stuks plantgoed aan voor gemengde ha-
gen, heggen en houtkanten. Ook 270 hoogstamfruitbo-
men, inheemse loofbomen 
en knotbomen vonden 
door deze actie een plaats 
in natuurvriendelijke tui-
nen. 89 bundels wilgen-
takken werden gebruikt 
voor speelvriendelijke wil-
genconstructies. Bijen en 
nachtvlinders zullen in hun 
nopjes zijn met de 76 wilde 
kamperfoelies die ook zo in 
tuinen terechtkomen.
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