
Tuinieren_201907 1 Eddy Praet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

Volgende activiteit 
 

• Zaterdag 7 september 2019: DAGUITSTAP naar ‘West-Zeeuws-Vlaanderen’ 
 

Zoals al aangekondigd in ons vorig maandblad wordt er in september een DAGUITSTAP ingericht, dit 
ter vervanging van een voordracht als klassieke opener van het werkjaar.  
Het gedetailleerd programma van deze daguitstap naar ‘West-Zeeuws-Vlaanderen’ en hoe u hiervoor 
kan inschrijven, vindt u op de laatste bladzijde.  
 

Op de agenda 
 

• Zaterdag 19 oktober 2019: uitslag van de hofprijskamp en spaghettiavond. Kaarten voor het 
spaghettifestijn kunt u bekomen bij de voorzitter André Depelseneer (054/41.19.06). 

 

• Vrijdag 22 november 2019: voordracht over paddenstoelen. 
 

• Oktober-november 2019: inrichten van ‘Start to Tuinhier’, een cursus over biologisch 
tuinieren, gespreid over 4 avonden, voor de beginnende (en meer gevorderde) tuinder. In het 
voorjaar van 2020 volgt er een praktijkles: op een tuindag wordt een voorbeeldtuin aangelegd 
waar de opgedane kennis in de praktijk wordt omgezet . 
Indien u of iemand uit uw vriendenkring hiervoor interesse heeft, laat het ons zeker weten, bij 
voorkeur via een mailtje naar volkstuinen.gbergen@gmail.com. Wij kijken met grote 
verwachting uit naar jullie deelname. 
 

Korte inhoud van de cursus biologisch tuinieren: 
 

1ste lesavond: 
 

• Ecologisch moestuinieren versus de gangbare klassieke teelt. 
• Teelttechnische aspecten: voorzaaien, zaaigrond, verspenen, verspeengrond of potgrond. 
• Zaden: de keuze van goede zaden (rassenkeuze), zaadvaste versus hybride zaden, wanneer 

zaaien (temperatuur!), zaaidiepte, zaaibakken en zaaitafels, verdere grondbewerking. 
 

2de lesavond:  
 

• Teeltplan: groentenfamilies en hun specifieke bemesting.  
• Compost, het zwarte goud: aandachtspunten bij het aanmaken. 
 

3de lesavond: 
 

• Bemestingsleer: hoofdelementen van de voeding van een plant 
• De zuurtegraad (pH): invloed op de groenten (te hoog/te laag), relatie met de grondsoort.  
• Meststoffen en mineralen, specifieke soorten van groenbemesters en hun nut. 
 

4de lesavond: 
 

• Belagers van onze groenten maar ook nuttige beestjes in onze tuin: wie doet wat?  
• Preventieve maatregelen, mechanische gewasbeschermingsmethoden, specifieke gewas-

beschermingstechnieken toegepast op prei, ui, wortel, tomaat … 
• Plantenaftreksels: diverse brouwsels gemaakt en getest, waarop letten bij het aanmaken. 
• Schimmels: welke en wat kunnen we doen? 
• Gesteentemelen: hun nut en de samenstelling. 
• Natuurlijke vijanden en de toepassing ervan. 
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In memoriam 
 

Op 25 junil 2019 overleed de heer Richard Van Ongevalle, weduwnaar van mevrouw Judith 
Clerebaut, vader van Monique en schoonvader van Hubert De Weerdt, bestuurslid van onze 
vereniging. 
 

In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan. 
 

Op bezoek in de ‘kasseisteenstad’ 
 

Voor onze jaarlijkse wandeltocht trokken we dit jaar naar de steengroeven van Lessen. Op een 
zonovergoten 23 juni trotseerden meer dan 80 wandelaars de hitte voor dit bezoek aan de 
‘kasseisteenstad’. Gelukkig wist onze ervaren gids Willen Boonen enkele schaduwrijke haltes uit te 
kiezen om zijn verhaal te doen.  
 

Het ontstaan van porfier 
 

Het gesteente werd gevormd in het primaire tijdperk, ongeveer 500 miljoen jaren geleden. Dit gebeurde 
tijdens de vorming van het Caledonische gebergrte. Het magma, dat door de vulkanen wellicht 
honderden meters omhoog gespoten werd, koelde in de loop van de miljoenen jaren geleidelijk aan af 
en kristalliseerde tot het harde kwartshoudend gesteente (dioriet), meer bekend onder de naam 
"porfier". De ondergrondse ader bevindt zich in België langs een booglijn tussen Oostende en Luik. De te 
ontginnen lagen bevinden zich in Lessen, Quenast en Bierghes-Rebecq. 
 

De ontginning 
 

Pas in de 18° eeuw kwam er maar eerst een echte uitbating van de porfiergroeven. Officiële documenten 
uit 1707 geven de opening van een groeve aan. Van de tijd daarvoor is weinig of niets teruggevonden. 
In elk geval is de geschiedenis van de steengroeven één groot avontuur geweest. Honderden arbeiders 
hakten met speciale handgereedschappen en in ‘keiharde’ omstandigheden van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat duizenden kasseistenen. Ze bleven dan ook niet gespaard van ongevallen en de zusters 
Augustinessen van l’Hôpital de Notre Dame à la Rose hadden het zeer druk met het verzorgen van de 
gekwetsten.  
 

De groeven hebben ook de evolutie van de techniek gedurende een paar eeuwen tot nu mee gevolgd. 
De steenmassa werd eerst met buskruit en later met dynamiet opengereten. Eerst de stoommachine, 
dan de diesel en later elektromotoren brachten stenen naar omhoog en pompten water uit de groeven. 
Het transport van de stenen gebeurde in het prille begin met een boot, voortgetrokken door paarden, 
daarna met de trein. Vandaag wordt het porfier verwerkt tot andere materialen zoals gravier voor beton, 
ballast voor de spoorwegen, dijkbescherming, landingsbanen, toeslagstoffen in de kleinijverheid 
(dakpannen, bakstenen, enz.) en vervoeren vrachtwagens het porfier naar allerhande bestemmingen. 
 

Gedurende de twee wereldoorlogen lieten de Duitsers Russische krijgsgevangenen in erbarmelijke 
omstandigheden werken in de groeven. De stenen, die gekapt werden, waren nodig voor de aanmaak 
van bunkers. Doordat de Duitsers echter geen hulp kregen van de Lessenaars maakten ze door onkunde 
veel van de installaties kapot, wat een heropbloei van de steengroeven na de oorlogsjaren uiterst 
moeilijk maakte. Enkele organisaties "overleefden" de crisis en moderniseerden hun bedrijf waardoor er 
nu met veel minder arbeiders nog grotere producties dan ooit tevoren gemaakt worden.  
 

De exploitatie is echter niet eeuwigdurend, met als gevolg dat in de loop van de tijd verschillende 
groeven uitgeput geraakten. Van de meer dan 20 groeven liggen de meeste er nu verlaten bij. Twee 
worden nog geëxploiteerd door de firma's Gralex en CUP (Carrieres Unies de Porphier). 
Van sommige uitgebate groeven zijn de diepe putten nu gedeeltelijk door water opgevuld en lijken op 
kleine meren met glashelder water. Een duikersclub oefent hier zelfs in diepduiken. 
Andere liggen er verlaten bij en langzamerhand neemt de natuur de stenige structuren in. Waar de 
mens nieuwe porfieraders begon te exploiteren werd de bovengrond weg geschraapt en in de verlaten 
putten gestort. Zo zijn er al verschillende putten opgevuld: de kleiïge grond laat moeilijk water door en 
in verzakkingen ontstonden al gauw poelen, grachten en moerassige plekken. Hier en daar, zowel in de 
opgevulde als in de lege groeven, ontstaat een unieke natuur met zeldzame planten en prachtige land-
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schappen. Een van de opgevulde groeven wordt sinds een paar jaar omgebouwd tot natuurreservaat. 
Ook economische motieven slaan hier toe en men tracht in een paar niet opgevulde groeven een groots 
snowgamesproject uit te werken. 
 

René Magritte 
 

René Magritte werd op 21 november 1898 in Lessen geboren. De straat, waarin zijn geboortehuis 
staat, is naar hem genoemd. Het grootste deel van het oeuvre van Magritte behoort qua stijl tot 
het surrealisme, één van de belangrijke kunststromingen van de 20e eeuw. René Magritte was er in 
1912, op dertienjarige leeftijd, bij toen zijn moeder dood uit de Samber gehaald werd. Zij had zich 
met een doek voor haar aangezicht in het water gestort. In vele van zijn werken komen illustraties 
van natuurgetrouw geschilderde vissen en van naakte vrouwen, van wie het aangezicht bedekt is, 
voor. Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar dit drama. De surrealist Magritte maakte met zijn "Ceci 
'n'est pas une pipe" een artistiek statement, dat ook nu nog altijd tot de verbeelding spreekt. 
De kunstenaar overleed op 15 augustus 1967 in Schaarbeek. Om de 50ste verjaardag van zijn 
overlijden te eren vonden er op 15 augustus 1967 in Lessen enkele artistieke evenementen plaats. 
Zo werd een fresco met kindertekeningen onthuld met als titel "Magritte door de ogen van de 
kinderen van Lessen". Ook een bronzen standbeeld van de kunstenaar, getooid met zijn 
karakteristieke bolhoed, werd ingehuldigd. Het kunstwerk werd aan de stad geschonken door de 
zanger Lou Depryck en kreeg een centrale plaats op de markt van Lessen. 
 

Saint-Roch 
De eerste zondag na de 15° augustus vieren de Lessenaars de Sint-Rochfeesten. Saint-Roch is een 
heiligverklaarde uit de 13° eeuw die zich bezighield met de bestrijding van de pest. Maar "roch" betekent 
steen of rots en het is waarschijnlijk daardoor dat de kasseisteenkappers van Lessen hem als pa-
troonheilige kozen. 
 

Tips om “slim” te gieten 
 

• Voel eerst aan de (pot)grond voor je water geeft. Duw je vinger tegen de grond aan en geef pas 
water wanneer het droog aanvoelt. 

• Geef liever één keer veel water dan vaak een beetje. Van dit laatste worden je planten lui (de 
wortels moeten niet op zoek naar water) met als gevolg dat je nog vaker zult moeten gieten. 

• Giet de plantenschalen vol, want daar moeten de wortels het water gaan zoeken. Sproei dus 
nooit bovenop je planten want zo een douche doet soms meer kwaad dan goed (gevaar voor 
schimmelaantasting). Bovendien verspil je ook water omdat er veel van de bladeren op de grond 
valt of omdat het verdampt vooraleer het de grond bereikt. Grote planten kan je in ‘twee keer’ 
gieten. Laat na de eerste beurt het water insijpelen en ga dan nog eens langs. 

• Geef ’s avonds water, dan kunnen de planten zich de ganse nacht volzuigen voor de (hete) 
zomerzon ’s ochtends opkomt. Tomaten (in pot) geeg je beter ’s morgens water omdat die 
minder goed een vochtige nacht verdragen. 

• Basket met waterreservoir 
Het unieke aan deze hangpot is een afdraaibaar waterreservoir, dat je kunt opvullen met water. 

Vanuit deze watervoorraad is er een 
capillaire lont naar de pot voorzien zodat de 
planten zelf de gewenste hoeveelheid water 
uit de watervoorraad kunnen opnemen. 
Dagelijks gieten is dan alleen nog nodig bij 
zeer hoge temperaturen. De aardkluit 
droogt dan sneller uit en die houd je best 
vochtig om de capillaire werking in stand te 
houden. 
Bij het traditionele gieten verdwijnt er veel 

gietwater door morsen of 
verdamping. Door het water 
rechtstreeks in het water-
reservoir aan te brengen is dit 
verlies quasi onbestaande. Het 
is bovendien ook gemakkelijk 
om te controleren wanneer de 
hanging basket water nodig 
heeft, je kunt het reservoir 
simpelweg losschroeven en 
bijvullen indien nodig. 

Als je dan toch eens van 
bovenaf wil gieten dan zijn er drainagegaten voorzien aan de onderkant van de mand, het 
grootste deel van het overtollige water wordt opgevangen in het reservoir. Dit water kan nadien 
opnieuw door de planten worden opgenomen. 
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Gezien bij Marc … 
 

‘Hartgespan’ is de naam, een aantrekkelijke
de heraanleg van het kruidenpark op het volkstuinpark in de Sint
 

Algemeen 
Hartgespan (Leonurus cardiaca) is een sterk geurende, vaste plant die behoort tot de 
Lipbloemenfamilie (Lamiaceae), een 
naam Leonorus betekent in het Oudgrieks 
van de bloeistengel. De soort
hartklachten, zodat de plant in de volksmond ook wel 
De plant komt van nature voor in Centraal
de 15de eeuw werd de plant in kloostertuinen
de Renaissance, vermeldt hem een eeuw later en nog in de 18de eeuw wordt de werking uitgebreid 
geprezen. Desondanks raakte het kruid 
Hartgespan kan van 50 tot 150 cm hoog 
vele wortels ontstaan rechtopstaande stengels die in kleur overlopen in roodviolet. De stengels 
hebben een vierkante vorm zoals 
beharing. De gesteelde bladeren staan kruisgewijs langs de stengel, ze zijn handvormig en hebben 3 
tot 5 lobben. Ze zijn licht behaard
onderzijde. Hartgespan bloeit van juni tot augustus
bladoksels en zijn vleeskleurig met een bruinrode tekening. 
(Lycopus europeus). 
 

Verzorging 
Hartgespan is gemakkelijk te tel
in heggen en langs oude muren
uit, maar niet opdringerig. Je kunt 
als ze groot genoeg zijn en uitplanten in de vroege zomer.
ook delen, waarna je de pollen dan
 

Gebruik 
Medicinaal worden de bovengrondse bloeiende delen gebruikt
want de bladeren worden bij het 
wel de toppen gelijk op alcohol zetten, om er tinctuur van te maken
hartgespan zijn erg prikkelig, dus oogsten en verwerken kan soms vervelend zijn.
In de keuken kunnen de bladeren 
Vroeger werd het ook gebruikt bij het
kruid en wordt al zeer lang gebruikt bij hartklachten en
De plant bevat looistoffen, de bitterstof leocardine, terpenen, flavonoïden zoals rutine en quercetine
etherische oliën en de drie ‘hart
 

Meer info vindt u op: 
http://www.herbasanitas.nl. 
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aantrekkelijke vaste plant, die nu bloeit in de tuin van Marc en ook bij 
de heraanleg van het kruidenpark op het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat werd aangeplant.

Leonurus cardiaca) is een sterk geurende, vaste plant die behoort tot de 
, een bij bijen en hommels geliefde plantenf

naam Leonorus betekent in het Oudgrieks ‘leeuwenstaart’, vermoedelijk een verwijzing naar 
naam 'cardiaca' verwijst naar de oude reputatie als middel tegen 

in de volksmond ook wel ‘hartekruid’ genoemd wordt.
komt van nature voor in Centraal-Azië en is van daaruit over de hele wereld verspreid.

de 15de eeuw werd de plant in kloostertuinen geteeld. Ambroise Pare, een van de grootste

vermeldt hem een eeuw later en nog in de 18de eeuw wordt de werking uitgebreid 
raakte het kruid daarna wat in onbruik. 

0 tot 150 cm hoog worden. Uit de horizontale ondergrondse stengel met zijn 
vele wortels ontstaan rechtopstaande stengels die in kleur overlopen in roodviolet. De stengels 
hebben een vierkante vorm zoals de meeste lipbloemigen, en ze hebben een ruwe afstaande 
beharing. De gesteelde bladeren staan kruisgewijs langs de stengel, ze zijn handvormig en hebben 3 

e zijn licht behaard, donkergroen aan de bovenzijde, lichter van kl
bloeit van juni tot augustus: de bloemen staan in schijnkransen in de 

vleeskleurig met een bruinrode tekening. De plant heeft veel weg van Wolfspoot 

makkelijk te telen, maar groeit bij voorkeur op alleenstaande schaduwrijke plaatsen, 
in heggen en langs oude muren. De plant geeft de voorkeur aan wat armere grond

Je kunt zelf in de lente zaaien in een koude kas, de zaailingen 
uitplanten in de vroege zomer. In de herfst of in de lente

dan onmiddellijk in volle grond kunt planten.  

rondse bloeiende delen gebruikt, bij voorkeur vers (in de zomer dus), 
het drogen zwart en verliezen hun werkzaamheid. Men kan natuurlijk 

wel de toppen gelijk op alcohol zetten, om er tinctuur van te maken. De bloeischijnkr
hartgespan zijn erg prikkelig, dus oogsten en verwerken kan soms vervelend zijn.

bladeren gebruikt worden voor het kruiden van erwten
Vroeger werd het ook gebruikt bij het bereiden van bier. Verder is dit kruid vooral een medicinaal 
kruid en wordt al zeer lang gebruikt bij hartklachten en spierkrampen. 

looistoffen, de bitterstof leocardine, terpenen, flavonoïden zoals rutine en quercetine
mineralen’ (Kalium, Magnesium en Calcium) en ijzer.

http://plantaardigheden.nl/plant/beschr/gonnve/hartgespan.htm
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DAGUITSTAP VOLKSTUINEN – zaterdag 7 september 2019 naar WEST-ZEEUWS-
VLAANDEREN / NL 

 
P R O G R A M M A  : 

 
- 7u45: vertrek met de bus STIPT op de parking kerk St.-Macharius te Nederboelare 

(de Reep). We rijden via Gent – Zelzate – Maldegem naar Aardenburg. 
- 9u15: aankomst ‘In den Wijngaard’, een escargotkwekerij mooi gelegen in het 

landelijk groen. Na ontvangst met koffie en koek krijgen we uitleg door middel van een 
film en een korte presentatie van de producten (slakkencrème, slakkensiroop, …) met 
een proevertje en een rondgang door de kweekkas. 

- 10u30: aankomst in het Zeeuwse stadje Aardenburg, de oudste vestingstad van 
Zeeland, dat tot 1995 een zelfstandige gemeente was en nu behoort tot de gemeente 
Sluis. Twee gidsen wachten ons daar op voor een rondleiding van 1u15. Interessante 
plaatsen zij o.a. het gemeentelijk Archeologisch museum, de middeleeuwse Kaaipoort, 
het Groote Gat, de St-Baafskerk (de enige kerk in de Scheldegotiek in Nederland). Er 
zijn ook nog de gezellige terrasjes (alleen om naar te kijken, wat jammer!). 

- 12u30: aankomst in het Mauritshof te Ijzendijke voor de lunch, na een busit via een 
mooie landelijke weg. Op het menu staat een frisse gevarieerde ‘Hors d’oeuvre 
Mauritshof ‘. 

- 14u30: aankomst in BRESKENS waar we genieten van een mooi zicht op de 
vissershaven en een bezoek brengen aan het Visserijmuseum. Hier zullen twee 
gidsen ons met de nodige uitleg door de verschillende zalen loodsen met diverse 
interessante collecties. We krijgen o.a. ook een film te zien over de zeevisserij, een 
demonstratie vissersnet breien en knopen leggen. 

- 16u30: aankomst in Schoondijke (via een prachtige panoramaweg) voor bezoek aan 
de privé KIJKTUIN ‘JUUST WA’K WOU ‘. Gastheer Kees Jacobs en zijn echtgenote 
ontvangen ons met koffie en cake en geven een persoonlijke rondleiding in hun 
zelfontworpen tuin. 

- 18u45: aankomst in Westdorpe voor een gezellige afsluiter van onze dag in het 
restaurant ‘De Baeckermat’. We reserveerden er een diner in buffetvorm met als 
hoofdgerecht een keuze tussen 3 gerechten, warme groenten en salade, frietjes en 
kroketjes. Het dessert wordt een mooi gevarieerd bordje. 

- Er is ook mogelijkheid voor een (kort) bezoekje aan de landelijke winkel ter plaatse die 
wat langer zal openblijven. 

- 21u45: aankomst in Geraardsbergen op de vertrekplaats. 
 
Hartelijk welkom vanwege uw reisbegeleiders Raymond, André en Yolande. 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen! 
 
PRIJS voor het totale programma van deze daguitstap: 90 EURO/persoon. 
 

NIET INBEGREPEN: persoonlijke uitgaven en dranken tussendoor en bij de maaltijden, 
reis- en annuleringsverzekering (zie uw mutualiteit of eigen verzekering). 
 
INSCHRIJVING vóór 6 AUGUSTUS 2019 door voorafgaandelijke telefonische 
reservering op het nummer 054/422088 (enkel in de voormiddag of tussen 19 en 21u). 
 
Opgepast:  
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op rekening: 
BE 59 0010 6942 7626 van WALRAEVENS – GODYNS, Elzenstraat 62 te 9500 
Geraardsbergen met vermelding van: ‘Clubreis Zeeuws-VL. + aantal deelnemers’. 
 
Er zijn slechts 45 beschikbare plaatsen op de autobus. Het is dus voor de snelle 
beslissers! 
 
 


