
Boekenverkoop VHM 
 

 

1. Oude wandelgidsen 

 

 “Abdij van Park Heverlee”, VHM (ongedateerd, doch wat betreft lay-out zeer gedateerd), 76 p.  

(1.00€) 

 

 

 

 
Inhoudstafel en preview 

 



Interessant boekje over het leven rondom de Abdij van Park en haar geschiedenis. Heel 

ouderwetse lay-out, zwart-witte foto’s en tekeningen, maar leest vlot. Het taalgebruik is soms 

ook wat verouderd, maar voor de liefhebber heeft dat wel zijn charme.  

 

 

 “Sint-Donatuspark Leuven”, VHM (ongedateerd, doch qua lay-out ook weer heel gedateerd), 86 p. 

(1.00€) 

 

                               

 



Preview 

 

Interessant boekje over de geschiedenis, flora en fauna van het “Gildenhof”. Heel ouderwetse 

lay-out, zwart-witte foto’s en tekeningen, maar leest vlot. Het taalgebruik is soms ook wat 

verouderd, maar voor de liefhebber heeft dat wel zijn charme.  

 

 

 “Regionaal Landschap Dijleland, gids”, Marc De Coster, Les éditions de l’Octogone Louvain-la-

Neuve, 2005, 92 p. (2.00€) 

 

 

       

 

Met onder meer:  

o Wat is het Regionaal Landschap Dijleland?  

o Beknopte geschiedenis van het landschap. 

o Beschrijving van enkele natuurgebieden uit het RLD, met hun flora en fauna 

(Grootbroek, Rodebos en Laanvallei, Mollendaalbos, Kastanjebos, Torfbroek, 

Nellebeekvallei, Terbankstraat). 



o Cultuurhistorische ankerplaatsen. 

 

2. Educatieve folders (voorbije jaren)  

 

 (0.50€/stuk)  

 

  

Educatieve folder met info over het leven en de leefwereld van de ijsvogel, de bittervoorn, de 

weidebeekjuffer en de watervleermuis.  

  

  



Educatieve folder met info over het leven en de leefwereld van de Linde, de Slechtvalk en de 

Steenmarter. 

  

  

Educatieve folder met info over het leven en de leefwereld van de huismus, klimop en de 

kruisspin. 

 

 

Educatieve folder met info over het leven en de leefwereld van de gewone regenworm, 

mossen, de mol en het madeliefje. 

 

 

3. Jaarbulletins 

 

Opgelet: deze zijn niet te verwarren met de jaarverslagen. In de jaarbulletins werden 

gedurende lange tijd (bijna) jaarlijks enkele thema’s uitgelicht (de jaarverslagen werden er o.a. 

een tijd lang ook wel in opgenomen). (2.00€/stuk) 



                                         

 

1970: Het allereerste jaarbulletin van VHM!  

o 1e jaarverslag 

o Het bos, natuurlijke rijkdom 

o Het bos als levensgemeenschap 

o Prooivogels, prinsen van het luchtruim 

o Nestkastjes in Heverleebos 

o De Dijlevallei 

o Natuur in nood (in Groot-Leuven) 

o Ontwerp-plan voor valorisatie van Heverleebos en Meerdaalwoud 

 

1971:  

o 2e jaarverslag 

o Heverleebos 

o Arboretum van Heverleebos 

o Mezen, vogels van Hevereleebos 

o Ecologische aspecten en beheersproblemen bij het ree 

o De toekomst van de verhouding mens-boom 

o Voor een groene aarde 

o Flora van de Dijlevallei 

o Natuurbehoud te Kessel-Lo 

o Recreatie in het bos 



                                        

 

1972: 

o 3e jaarverslag 

o Nestecologie en nesteconomie van de inheemse bosmieren 

o Inleiding tot de biologie van de zwammen 

o De spechten van bij ons 

o De hydrografie van de alluviale vlakte van de Dijle 

o Mens en landschap 

o Holle wegen, taluds en wegbermen 

 

 1973: 

o 4e jaarverslag 

o De groene mei 

o Heksen? Spoken? Of doodgewoon uilen 

o Onze spinnen leren kennen en beschermen 

o Enkele feiten omtrent de evolutie van het Heverleebos en het Meerdaalwoud-

Mollendaalbos 

o De Winge 

o De vegetatie op enkele oude muren van Leuven 

o Uit wandelen gaan 

o Mens en natuur 

 



       

 

1974: 

o 5e jaarverslag 

o 5 jaren VHM 

o Amfibieën van de Dijlevallei 

o De bedektzadigen van het vernielingsterrein in Meerdaalwoud 

o Het Walenbos 

o Over zwaluwen 

o Varens uit het Leuvense 

o Betekenis van de groenvoorziening voor de mens 

 

 1975: 

o Jaarverslag 

o Kaart van Meerdaal, Mollendaal en Heverlee (1769) 

 - geschiedenis 

 - landschappen 

o Over duiven 

o De das 

o Ons bosklimaat 

o Van bijen en bloemen en mensen 

o Bijna alles over netels 

o Natuurbescherming  

 

 



      

 

1976: 

o 7e jaarverslag 

o Natuurpark Dijleland 

o In memoriam Louis Herremans 

o Rare vogels 

o Geologische en geografische beschouwingen bij het Natuurpark Dijleland 

o Mogelijk natuurbeheer in het Natuurpark Dijleland. Voorlopige inventarisatie, 

evaluatie en indeling in beheersgroepen. 

o Monumentenzorg in het Natuurpark Dijleland. 

 

1977: 

o 8e jaarverslag 

o De Dijlevallei als waterlandschap 

o De bron 

o Broedende watervogels in de Dijlevallei 

o Flora en vegetatie aan het Zoet Water te Oud-Heverlee 

o De oude watermolens van de abdij van Park te Heverlee en hun molenaars 

o De Hoge Venen, een waterlandschap van Europees formaat. 

 

 



                

 

1978:  

o 9e jaarverslag 

o Wilde planten in en om het veld 

o Vogels van het dorp 

o Biologie en ecologie van de Europese chiroptera 

o Een toekomst voor historisch waardevolle hoeven 

o Landbouw en natuurbehoud 

 

 1979: 

o 10e jaarverslag 

o Ter verdediging en behoud van ons boslandschap 

o Steentijd in het Natuurpark Dijleland 

o Het vernielingsterrein in Meerdaalwoud, vijf jaar later… 

o Over de trek bij dieren 

o Het grondwater 

o Het samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer 

o Natuurparken in de nabijheid van stedelijke en industriële  concentraties 

 

 



       

 

1980:  

o 11e jaarverslag 

o De rietkraag 

o Enkele vogels van het rietland 

o Van korrel tot constructie 

o Het laatglaciaal en holoceen boomvegetatiebeeld in de Dijlevallei 

o Gedicht 

o Over vruchten en zaden 

o Hagen en houtwallen 

 

 1981: 

o 12e jaarverslag 

o Meester, er zit een Vlaamse Leeuw in de boom! Zes jaar bosklas op de Kluis 

o De waterverontreiniging in het Dijlebekken 

o Landsat-opnamen over het Dijleland 

o Eindzomerwandeling in het Meerdaalwoud 

o Perceelsecologische aspecten van de gemeente Bertem 

o Biologische waarderingskaart van België 

o Hoogtij en nadagen van het oude regime te Neerijse. Het kasteel d’Overschie en zijn 

bewoners. 

 

 



       

 

1982:  

o Jaarverslag 

o Natuurbescherming en landbouw 

o Over de onkruidflora op akkerland 

o Boomtypen en planeten 

o De das, de kleinste rover onder de roofdieren 

o Over de Winge en de Wingevallei 

o Paddestoelen 

o Vogeltrek 

o De bosbouwkundige betekenis van de boomveilingen 

 

 1983: 

o Jaarverslag 

o Vrede  

o Bloemenbestuivende insecten 

o Libellen 

o De kokmeeuw in België 

o Enkele voorbeelden van periglaciale structuren in Midden-België 

o Bodemgesteldheid van het Dijleland 

 

 



      

 

1985:  

o Jaarverslag 

o Iconografische bronnen voor de studie van het Celestijnenklooster te Heverlee 

o De geschiedenis van de graanoogst 

o Het spreeuwenprobleem in de Belgische kersenstreek: beschrijving van enkele 

biologische parameters 

o Het natuurreservaat “De Doode Bemde” 

o Ruimtelijke planningsinstrumenten in Vlaanderen 

 

 1986: 

o Jaarverslag 

o Het Natuurpark Dijleland en de ruimtelijke bestemmingsplannen 

o Evolutie van het bodemgebruik in het Dijleland van 1770 tot 1970 

o De blauwe reiger: een controversiële vogel 

o Het “moerasvarken” van “De Doode Bemde” 

o De “Wilde en Onvervalschte Pracht” van de flora in de Leuvense regio 160 jaar geleden 

o Vierhonderd jaar profane bouwkunst te Leefdaal 

 



        

 

1987: 

o Jaarverslag 

o De biologische waarderingskaart van België en de Dijlevallei 

o Het Duisburgse gehucht Waaienberg 

o Kennismaking met en overzicht van onze mosflora 

o Veen en turf in onze streken 

o Zijn er nu veel of weinig fluiters dit jaar? 

 

 1988: 

o Jaarverslag 

o De problematiek van de zure regen 

o Bodemerosie in Midden-België: oorzaken, gevolgen en bestrijding 

o Ruimte voor de natuur 

o Bossen en natuurbehoud: prioriteiten en keuzecriteria 

o Naar meer natuur in het Vlaamse bos 

o Toerisme en milieu 

 

 

 



      

 

1991: 

o Jaarverslag 

o De EEG-vogelrichtlijn en de Dijlevallei 

o Sanering van waterlopen. Theoretische beschouwingen en toepassingen op de Dijle 

o Naar natuurvriendelijke recreatie of een recreatievijandig natuurbehoud? 

o Allergieverwekkers  

 

 1992: 

o Jaarverslag 

o Dagprooivogels 

o Nachtprooivogels 

o Leefmilieu en drinkwater 

 

 



        

 

1993: 

o Jaarverslag 

o Van dassengat tot vossenhol 

o Hoe dieren overwinteren 

o Bos en bodem 

 

1995:  

Een hele uitgave gewijd aan het Zoet Water (o.a. gebiedsbeschrijving, historiek, 

bossen, mossen, flora, zwammen, vogels, geologie, hydrogeologie en landmollusken). 

 



       

 

1996: 

o Planten en mossen 

o Paddenstoelen 

o Slakken 

o Zweefvliegen 

o Libellen 

o Vlinders 

o Vissen 

o Amfibieën en reptielen 

o Zoogdieren 

Bijlagen: 

 Kaart met de toponiemen 

 Kaart met de topografie 

 Kaart met de hydrografie 

 Kaart met de bossen 

  

 1998: 

o Jaarverslag 

o Aalscholvers in de Dijlevallei 

o Monitoring van de dagvlinderpopulaties in de Doode Bemde 

o Orchideeën in het Dijleland 

o Over parken en bomen 

  

 



 

                

 

2002: 

o Waterbeheersing in de Dijlevallei: techniek maakt plaats voor natuur 

o Modellering: de Voer stroomt over 

o Ecohydrologische studie van de Dijlevallei ten zuiden van Leuven 

o De activiteiten in de “Vallée de la Dyle” 

o De Dijle leeft: een meandering als deel van een natuurlijk rivierproces 

o Op kleine schaal maar met groot effect: de rol van de gemeente 

o Waterpeilen meten 

o Moeten vissen vliegen? 

o Waterbeheersing in de Dijlevallei stroomopwaarts Leuven: een jarenlange discussie 

nu eindelijk afgerond? 

 

 2003: “Toen het Dijleland nog jong was: een reconstructie van het landschap van voor 1950” 

o Stad en dorp 

o Plateau 

o Bos 

o Heide 

o Vallei 

o Waterloop 

o Vijver 

o Holle weg 

o Wegen 

 



                          

 

2004: 

o Van papieren bescherming tot concrete actie 

o Het “Parc de la Dyle” stroomafwaarts van Waver 

o De Doode Bemde – 25 jaar na de start 

o Nieuw beheerplan voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Egenhovenbos 

o Natuur daar zorgen we voor… ook in het Dijleland! 

o Abdij van Park, een nieuwe toekomst 

o Bermbeheer langs autosnelwegen 

o De kesselberg: een geologisch monument 

o Koeheide: een stukje Hageland? 

o Lovenarenbroek: een begin 

o De Dijlemeander: van industrie naar natuur 

o Wijgmaalbroek: herstel van oude loofbossen en bloemrijke hooilanden 

o Regionaal Landschap Dijleland vzw, samen werken aan natuur en landschap 

 

 2008: “Educatieve projecten” 

o Kriebelbeestjes in en om het huis (kelder, keuken, hall en living, badkamer, 

slaapkamer, zolder) 

o Het menu van vogels (torenvalk, boerenzwaluw, ekster, ijsvogel, vink, pimpelmees) 

o Communicatie bij vogels 

o Acht punten voor een rijk gevulde vogeltuin 

o Water… levensbelangrijk 

 Verspreiding van water 

 Eigenschappen van water 

 Aggregatietoestanden van water 

 Waterkringloop 

 Watergebruik 

 Verontreiniging 

 Waterzuivering 

 Leven in en om het water 



4. Permanent te koop op het infocentrum (niet in uitverkoop)  

 

 Vogels in het Dijleland, Maarten Hens (red.), VHM, 2001, 238p. (5.00 €) 

 

                     

 

Let op: dit is geen determinatiegids! In dit boek wordt de aanwezigheid van bepaalde vogels 

in bepaalde periodes besproken: wetenschappelijke info wordt afgewisseld met stukjes vlot 

lezende ‘dagboekfragmenten’ van een vogelaar in de Doode Bemde.  

 

 

 

 

 

 



 Wandelen in de Doode Bemde. Op stap in de Dijlevallei, Robert-E. Brasseur (red.), VHM, 2005, 

39p. (5.00€) 

 

  

  

Verschillende plaatsen/elementen in de Doode Bemde worden met tekst en foto’s uitgelicht, 

telkens met een overzicht van de mogelijk aanwezige fauna en flora op de betreffende plaats. 

Inclusief kaart met aanduiding van de beschreven plaatsen. 

Worden besproken: Kasteel, Brug op de Ijse, Lindenhoflaan, Kliniekvijvers, Bloemenrijk 

grasland, Vogelkijkhut de Roerdomp, Knuppelpad, Natte ruigte, Leigracht, Komgronden, 

Dijlebrug, Vonckx, Weg op de Oeverwal, Bank van Désiré, Educatieve poel, Meanders, 

Samenvloeiing van de Ijse en de Dijle, Vogelkijkhut de Grote Bron, IJse, Langerodebos, Holle 

weg, de zingende wind, Tramdijk, Natte ruigte (nogmaals), Valleibos in wording, 

Meidoornstruweel, Appelfabriek, Open weidelandschap, de Dijle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Het Dijleland op zijn mooist, Natuurstudiegroep Dijleland en VHM, 2013, 64p. (10.00€) 

 

       
 

 

Per gebied wordt de bereikbaarheid besproken en wordt een algemene beschrijving gegeven 

samen met een overzicht van enkele kenmerkende soorten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Natuur in Leuven, Wim Verheyden, VHM en Natuurpunt Oost-Brabant, 2010, 170p. (10.00€) 

 

           
 

 

 

 De Doode Bemde volgens haar maten. 20 jaar monitoring van natuur, Bart Vercoutere (red.), 

VHM, 2001, 111p. (5.00€) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 Topografische kaarten van het Regionaal Landschap Dijleland (7.40€/stuk; 15.50€/2stuks; 

17.50€/3stuks) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Het Zoniënwoud. Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst, Vrienden van het 

Zoniënwoud, uitg. Groeninghe, 2009, 240p. (35.00€) 

 

 

 



 

 

 De Doode Bemde, Piet De Becker en Paul De Smedt (red.), VHM, 1994, 111 p. (10.00€) 

 

 



 
 

 

 Het staatsnatuurreservaat “Rodebos en Laanvallei”, Piet De Becker (red.), VHM en Aminal, 

1997, 80p.  (5.00€) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De bosreservaten van Heverleebos en Meerdaalwoud, Piet De Becker (red.), VHM, 1999, 144p., 

(5.00€) 

 

 



 
 

 

 


