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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 niet 
ontbreken. RLBK zet daarom graag in 
op kwaliteitsvolle natuurrecreatie. Meer 
toegankelijke natuur op een boogscheut 
van woonkernen is de ambitie. 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 aan 
een cursus, een thematische wandeling of 
een begeleide activiteit samen met de klas. 
Door natuureducatie leren we de nabije 
natuur kennen en waarderen. Zo kunnen 
we samen zorg dragen voor de natuur.

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.

LANDSCHAPSZORG & 
STREEKEIGEN KARAKTER 
De Brabantse Kouters ten noorden van 
Brussel is een gevarieerde streek. In het 
zuiden is het heuvelachtig met lemige 
bodems, in het noorden eerder vlak en 
zandig. 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 de Plantentuin in Meise 
met het kasteel van Boechout. In de 
Brusselse rand vind je echter nog van deze 
erfgoedpareltjes. RLBK wil samen met 
inwoners deze streekidentiteit bewaren en 
versterken. Jaarlijks planten en beheren we 
kilometers hagen, heggen, houtkanten en 
knotbomenrijen. Veedrinkpoelen worden 
hersteld en klein bouwkundig erfgoed als 
veldkapellen krijgt een opknapbeurt.

REGIONALE 
LANDSCHAPPEN 
IN VLAANDEREN

Een Regionaal Landschap is een streek met een 
herkenbare landschappelijke structuur en kwaliteit. 
Het is ook 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.  
Deze streek is drukbevolkt, maar heeft een verrassend 

groen landschap.
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Lievegem

Deinze 

NATUURBEHOUD &  
BIODIVERSITEIT 
Het landschap in Noordwest-Brabant 
herbergt nog steeds waardevolle fauna 
en flora. Door zorg te dragen voor dit 
landschap werkt RLBK 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 veertien aangesloten gemeenten 
en tal van partners zet RLBK al deze 
koestersoorten in de kijker.
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Regionaal Landschap Brabantse Kouters werd in 2019 financieel gesteund door 
Europa, de Vlaamse Overheid, de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Asse, 
Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, 
Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Een greep uit de resultaten van RLBK-projecten in 2019

Legende

PROVINCIE AANTAL GEMEENTEN

OPP. (HA) INWONERS LEDEN JAAROMZET (EURO)PERSONEEL (VTE)

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

Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst) 37.056 310.209 41 10,2 1.230.270,26

•   Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde   •   info@brabantsekouters.be   •   www.brabantsekouters.beREGIONAAL LANDSCHAP BRABANTSE KOUTERS
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BOUWEN AAN  
DE STREEK
BIODIVERSITEIT & STREEKEIGEN  

KARAKTER

Hagen, heggen en houtkanten zijn 
voor dieren de ideale groene linten in 
het landschap om zich te verplaatsen, 
te voeden, voort te planten of om zich 
in te verschuilen. In 2019 breidden 
we dit groene netwerk van kleine 
landschapselementen uit met 7,4 
kilometer inheems plantgoed. 28 nieuw 
aangelegde en herstelde boomgaarden 
met streekeigen fruitrassen zijn de 
ideale thuisbasis voor vogels als de 
steenuil en voor kleine zoogdieren.  
De 1,5 kilometer aangeplante 
bomenrijen en dreven leiden o.a. 
vleermuizen door het landschap.

NME JIJ MEE? 
NATUUREDUCATIE

3.185 kleuters, lagereschoolkinderen 
en tieners gingen in 2019 op stap in 
de natuur vlak bij school. Tijdens deze 
Natuur- en milieueducatie (NME) 
leerden ze over kriebeldiertjes, bijen, 
de aarde, het leven in de poel en 
hielpen amfibieën veilig de straat over. 
Leerkrachten ontleenden 22 keer een 
natuurkoffer om zelf aan de slag te gaan 
met educatieve materialen over water, 
het bos, het weer, bodemdieren,… 100 
kinderen gingen tijdens de zomer ook op 
Natuurbelevingskamp op de Asiat-site.

SAMEN GEBIEDSGERICHT 
AAN DE SLAG  
SAMENWERKING & LANDSCHAPSZORG

Stap voor stap en met veel partners 
pakken we grotere gebieden aan. In de 
Groene Noordrand (Asse-Grimbergen-
Meise-Wemmel) zorgen plannen voor 
landinrichting, integraal waterbeheer en 
erfgoedbeheer ervoor dat de gebiedsvisie 
realiteit wordt. Meer kersenboomgaarden 
in Mazenzele (Opwijk) en een Groene 
Rand voor Asse zijn de speerpunten 
in het gebiedsproject ‘Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos’. In Asse, 
Zaventem en Zemst werken we samen 
met landbouwers, natuurbeheerders 
en de gemeenten aan een efficiënt 
en natuurgericht beheer van kleine 
landschapselementen in het ‘Loket 
Onderhoud Buitengebied'.

FEEST IN HET LANDSCHAP 
NATUURRECREATIE

RLBK organiseert met tal van partners 
regelmatig activiteiten om het landschap 
van de Brabantse Kouters te ontdekken. 
Grote publiekstrekkers waren in 2019 
het Feest in het Landschap in Zemst, 
Open Monumentendag in Grimbergen 
en de Erembald-Kravaalhappening. 
Toppers blijven telkens de landschaps-
wandelingen en -fietstochten. Daarom 
hebben we in 2019 samen met Toerisme 
Vlaams-Brabant ook de laatste hand 
gelegd aan het wandelnetwerk.

360° ERFGOED: KERKHOF 
LONDERZEEL SINT-JOZEF 
STREEKEIGEN KARAKTER & ERFGOED

Op het 19de 
eeuwse 
plattelands-
kerkhof van 
Londerzeel 
Sint-Jozef 
werden 51 
zerken grondig aangepakt. De vaak 
monumentale graven werden opnieuw 
samengesteld en gevoegd. Ornamenten 
werden hersteld. Met uitleg van funeraire 
werkgroep De Immortellen over de 
graven was de opening een feit. Alle 
partners plantten samen een lindeboom 
als aftrap van de verdere vergroening van 
het kerkhof.

TOEGANKELIJKE  
NATUUR 
NATUURRECREATIE & DRAAGVLAK

Samen met schoolkinderen en 
buurtbewoners en met de hulp van 
sociale economieploegen plantten we 
bijna 7 hectare bos in gebieden als  
Het Zeen en Sterea (Sterrebeek). Zo 
krijgen steeds meer inwoners groen in 
hun buurt. In 2020 maken we verder 
werk van de ontsluiting van Het Zeen. 

In Peutiebos kan er wel al naar 
hartenlust gewandeld worden op de 
nieuwe 2 kilometer lange wandellus met 
vlonderpaden. Een groot platform naast 
een poel laat de kinderen van de school 
naast het natuurgebied het waterleven 
ontdekken.
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243

18.848 bomen en struiken aangeplant in hagen, 
heggen en houtkanten

knotbomen 
aangeplant en 

148
beheerd

99

331

1,5 km

39

291

nestkasten voor zwaluwen, 
steenuilen en bijenblokken 
voor solitaire bijen 

dagen vrijwilligers aan de slag voor inventarisatie,  
knotten en natuureducatie

60 are bloemenweide ingezaaid

dreven en bomenrijen aangeplant

hoogstamfruitbomen  
geplant

publieksactiviteiten 
met meer dan 
2.150 deelnemers2.150 deelnemers

deelnemers aan actie 
Behaag je tuin

182

239 deelnemers aan 14 
cursussen en infosessies

13
poelen 

aangelegd of 
hersteld

grote bijen- en 
insectenhotels 

geplaatst

4klassen begeleid in 
natuureducatie en  
22 natuurkoffers 22 natuurkoffers 

ontleend
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LEREN = DOEN
NATUUREDUCATIE

Na inrichting van het landschap volgt 
beheer… liefst zo dat de natuur alle 
kansen krijgt. Wil je een haag leren 
scheren, een boom leren knotten, een 
hoogstamfruitboom zelf snoeien of 
een bloemenweide maaien? Je leert het 
tijdens een vorming van RLBK.

BUITEN SPELEN! 
NATUURRECREATIE &  

NATUURINRICHTING

Een speelheuvel om op te klimmen en 
terug af te rollen. Coole insectenhotels 
waar je zoemende beestjes kan 
bewonderen. Stapstammen en 
boomstammen om in de hoogte op 
avontuur te gaan. Lekkere besjes om 
te plukken. Een appelboom om van 
te smullen. Een wilgenhut om je in 
te verstoppen. Doolhoven om in te 
verdwalen. Groene speelplekken bieden 
het allemaal voor jeugdverenigingen 
en gezinnen! Samen met die 
jeugdbewegingen, gemeentebesturen en 
buurtbewoners creëerden we speelgroen 
in De Motte (Wemmel), het Zennehof 
(Zemst), De Staak (Opwijk) en het 
Biodiversiteitsparkje (Zaventem).

Groene speelplaatsen zijn niet alleen 
hip, maar ook nuttig. Leerlingen leren 
er meer over natuur en biodiversiteit, ze 
zijn rustiger en pesten minder. Daarom 
zet RLBK ook in op natuur op school.  
Vijftien scholen uit negen gemeenten 
werden in 2019 begeleid in hun ‘Natuur 
op School’-traject, van idee over plan tot 
spade in de grond.

IN DE LUCHT EN  
IN HET WATER
BIODIVERSITEIT

Twee zwaluwkolonies werden verhuisd 
van de luchthavens van Melsbroek 
en Zaventem naar een veiligere plek. 
Kunstnesten en mestplanken maken 
de locatie aantrekkelijk. De honderden 
zwaluwen krijgen ook een zwaluwtil in 
Zaventem en een dakoversteek-op-maat 
in Melsbroek. In het water gingen we 
op zoek naar de kamsalamander en de 
larven van deze waterdraak. In Zemst, 
Merchtem, Opwijk en Asse herstelden 
we zes poelen en groeven we er zeven 
nieuwe. Zo vergroten we het leefgebied 
voor salamanders, kikkers, libellen, ...

BEHAAG JE TUIN 
BIODIVERSITEIT & DRAAGVLAK

De tiende editie van de fruitboom- 
en haagplantactie was een succes! 
182 inwoners kochten 7.770 stuks 
plantgoed voor gemengde hagen, 
heggen en houtkanten. Er werden 
369 hoogstamfruitbomen, inheemse 
loofbomen en knotbomen geplant. 
Ook de 62 klimplanten en 860 meter 
bijenvriendelijke heg maken tuinen 
natuurvriendelijker. En met zestien 
nieuwe wilgenconstructies kan er ook 
volop buiten gespeeld worden.

meter 
knuppelpad 
aangelegd

natuurlijke 
speelelementen en  
8 wilgenhutten 8 wilgenhutten geplaatst

34

groene  
speelplaatsen 

ingericht

5

ha grasland en ruigte gemaaid1,8

6,8
ha bos 

aangeplant

153

232
deelnemers aan 

natuurworkshops voor 
kinderen

15


