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PVH: wat en waarom?

• Gegroeid uit Strategisch Project Horizon+

• Versnipperde natuur rond Zoniënwoud

• Verbinden van de drie Brabantse wouden: Hallerbos-Zoniënwoud-Meerdaalwoud

• Mascotte: Vliegend Hert
• Waarom?

• Spreekt tot de verbeelding

• Komt voor rond het Zoniënwoud

• Slechte vlieger/verspreider

• Heeft aaneengesloten leefgebied nodig
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PVH: hoe?

• Het recept van Plan Boommarter vertaald:
• Plan Boommarter: open ruimte (agrarisch + natuur) met lintbebouwing

• Plan Vliegend Hert: vnl. grote residentiële gebieden met snippers natuur en landbouw

• Bestaande stukken natuur met elkaar verbinden door
• Te werken aan meer bos

• Nieuwe verbindingen tussen open ruimte en natuur

• Stapsgewijze omvorming van het tussengebied tot bos- en natuurgebied

• Introduceren van nieuwe landschapselementen zoals hagen en bomenrijen





PVH: wie?

• Het project ‘Plan Vliegend Hert’ is een samenwerking tussen de gemeenten Hoeilaart, 
Linkebeek, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren, Natuurpunt Druivenstreek, 
Natuurpunt Rode, transitiegroep Tomorr(h)ode, Natuurpunt CVN, Natuurgroepering 
Zoniënwoud, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant, Natuurstudiegroep Dijleland, het 
Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, provincie Vlaams-Brabant, Agentschap voor 
Natuur en Bos, Regionaal Landschap Dijleland en Regionaal Landschap Pajottenland
& Zennevallei. 

• Financiering is in handen van Agentschap Natuur en Bos en de Provincie Vlaams-
Brabant.



Maar ook…

• …elke inwoner zijn tuin kan deel uit maken de nieuwe natuurverbindingen 

• Bottom-up

• Plan Vliegend Hert helpt met inspirerende tips, concreet advies, praktische 
tuincursussen en, onder bepaalde voorwaarden, met subsidies om tuinen een 
natuurlijke make-over te geven.

• ‘Leve de Tuin’ van Provincie Vlaams-Brabant



Enkele projecten



Vliegend Hert in Overijse
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Militaire Golf Duisburg

• Herstel 2 bestaande poelen

• Uitgraven 1 nieuwe poel

• 5 betonnen 
voortplantingsbakken voor 
VMP

• 4 broedhopen voor VH

• 7-tal houtkanten

• In samenwerking met 
gemeente Tervuren en uitbater 
van de golfsite Golf Park 
Tervuren

• Projectsubsidie Natuur 
goedgekeurd

• Trekker RLD



Educatief pakket ‘Welk dier ben ik?’



Folder



Vrijwilligers

• Broedhopen Vliegend Hert

• Werkgroep met natuurgidsen die educatief pakket gaan ontwikkelen
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