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Volgende activiteiten
•

Op zondag 22 mei 2022 vanaf 10h tot 16h is iedereen van harte welkom op onze opentuin- en
ruildag op het volkstuinpark Sportkring, gelegen in de Zonnebloemstraat (rechtover de parking van
Denderland Shopping Center).
 Er zal opnieuw een mooi aanbod zijn van met zorg (en liefde) gekweekte plantjes: bloemen,
kruiden (zoals dille, bieslook, peterselie, basilicum, …) en heel wat plantklare groenten (diverse
soorten kolen en tomaten, sla, andijvie, snijbiet, rode biet, selder, pompoen, courgette, … ).
 pH-meting op de meegebrachte grondstalen. Om een goed idee te krijgen van de zuurtegraad
van uw bodem (tuin, gazon) neem je best voldoende (minstens 10) boorstalen, een 15-tal cm
diep. Doe deze hoeveelheid grond in een emmer en meng goed dooreen. Breng hiervan een
ongeveer een 0,5 kg mee.
 Geïnteresseerden kunnen ook een kijkje nemen op de site.
 En ook een hapje en een drankje zullen wellicht niet ontbreken. Van harte welkom!

•

Op zondag 12 juni 2022 kunnen we jullie, na een onderbreking van 2 jaar, opnieuw uitnodigen
voor een natuurwandeling en aansluitende barbecue. Deze keer heeft natuurgids Willem
Boonen voor ons de Driebossenwandeling uitgekozen (zie korte beschrijving hierna).
PRAKTISCHE INFO
 Vertrek van de wandeling: 14h. Afstand: ongeveer 8 km, voor wie dit te lang is, kan dit
altijd ingekort worden tot ongeveer 5 km. Voor wie mee wandelt: we verzamelen op de
parking van WZC-Denderoord op de Hoge Buizemont 247 in Overboelare.
 Vanaf 17h: APERITIEF in zaal Sint Bavo, Hoge Buizemont 165 te 9500 Geraardsbergen
en aansluitend aanvang BARBECUE met aan het vuur Guy Dauwe en Eric David. Wie niet
wenst mee te wandelen komt rechtstreeks naar de zaal voor de barbecue.
 Inschrijven vóór 5 juni 2022 is verplicht en pas definitief na overschrijving van 18
euro per persoon (<12j = 12 euro) op rekeningnummer BE86 9733 7216 1550 van
Volkstuinen Geraardsbergen met vermelding: BBQ + aantal personen.
Inbegrepen in de prijs: aperitief, koud schoteltje, 3 stukken vlees (gemarineerde kippefilet –
spek – worst) met bijhorende saus.
Wandelbeschrijving
De Oudenberg van Geraardsbergen is een langgerekte heuvelkam van grote historische en
landschappelijke waarde. Het noordelijke deel, aan de kapel, geniet een beschermd statuut, de
zuidelijke uitloper (nog) niet maar hier zijn de historische, de geologische, de landschappelijke en de
natuurwaarden even groot. Deze uitloper behoort tot de leemstreek van Zuid-Oost-Vlaanderen en ligt
in Overboelare, een deelgemeente van Geraardsbergen, en loopt iets verder uit over de taalgrens in
Deux-Acren. In Overboelare is er behalve de Grote ook de Kleine Buizemont. Op de flanken liggen drie
belangrijke relictbossen met tussenin open kouters. In de lage stroken zijn depressies en
beekvalleien. Ten oosten van de heuvel ligt de mooie Markvallei. De Mark, een zijrivier van de
Dender, stroomt eerst nog eens Wallonië binnen en mondt tenslotte uit in de Dender in Deux-Acren.
Rondom de Grote en de Kleine Buizemont liggen in de Dender- en Markvallei natuurreservaten die
de waarde van deze omgeving nog verder accentueren.
Vele bronnetjes komen hier aan de oppervlakte en tijdens de wandeling bekijken we verschillende
aspecten die de reden van het bestaan van de Oudenberg verraden.
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9500 Geraardsbergen
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Boelarestraat
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

Hofkeuring 2022
Dit jaar wordt er opnieuw een hofkeuring gepland:
•
Bij de particulieren met een tuin aan huis op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juli met
volgende verdeling (onder voorbehoud van wijziging):
•
Woensdag 6 juli: Geraardsbergen, Overboelare, Goeferdinge, Zarlardinge, Everbeek
•
Donderdag 7 juli: Moerbeke, Galmaarden, Tollembeek, Viane
•
Vrijdag 8 juli: Lierde, Brakel, Ophasselt, Zandbergen, Grimminge, Schendelbeke, Onkerzele
•
Voor de hofkeuring op de groepstuinen is nog geen datum vastgelegd.
Leden die niet wensen deel
volkstuinen.gbergen@gmail.com
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Verder op de agenda
• Vrijdag 16 september 2022: voordracht over ‘De biologische teelt van gember en kurkuma met
proevertjes’ door Johan Moens (Bio-moestuiniers)

• Zondag 16 oktober 2022 vanaf 12h: spaghettifestijn
• Vrijdag 18 november 2022: nog te bepalen
•

Vrijdag 16 december 2022: jaarafsluiter met voordracht en proeverij van diverse soorten koffie.

Bericht aan de leden van het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat
De Dienst Milieu van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft vastgeseld dat er op het braakliggend
terrein achter het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat regelmatig groenafval gestort wordt.
Tuinafval is ook afval en wordt daarom beschouwd als sluikstorten. Om dit nog eens duidelijk te
stellen, heeft de Dienst Milieu beslist om aan alle inwoners van de Sint-Martensstraat een flyer te
bezorgen, waarvan we de boodschap ook met onze leden wensen te delen.
Niet met een beschuldigende vinger maar wel ter informatie dat er op sluikstorten strenge straffen
staan. U bent dus gewaarschuwd!
Kopie van de flyer ons bezorgd door de Dienst Milieu
Tuinafval is ook afval: opgelet met sluikstorten
Je tuinafval zoals grasmaaisel, haagscheersel of snoeihout
hoort niet thuis in de gracht, in het bos of op een braakliggend
terrein. Het gaat om sluikstorten en daarvoor kan je een boete
krijgen. We hebben vastgesteld dat er op het braakliggend
terrein achteraan de Sint-Martensstraat regelmatig groenafval
gestort wordt.
Er zijn een heleboel alternatieven om op een gepaste manier je tuinafval kwijt te geraken of te
verwerken:
• composteren in bakken, vaten of op hopen;
• mulchen;
• meegeven in de GFT-container;
• afvoeren naar het recyclagepark.
Wie toch nog betrapt wordt op het sluikstorten van groenafval wordt onverbiddelijk gesanctioneerd
met een boete die kan oplopen tot 350 euro.

In memoriam
Op 24 april 2022 overleed de heer Etienne Hernou, echtgenoot van mevrouw Françoise Hooghuys.
Etienne was gedurende vele jaren lid op het volkstuinpark Sportkring en bestuurslid van onze
vereniging.
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan.
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HEDENDAAGSE
NATUURLIJKE TUINEN
WATERMOLENSTRAAT 17,
9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE)
054/42.35.27 0499/42.26.51
ANNMUYLDERMANS@PROXIMUS.BE
WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE

‘Ijsjesheiligen’
Het was de voorbije weken bijzonder warm voor de tijd van het
jaar. De maximumtemperaturen doken nauwelijks onder de 20
graden. ‘Warm voor de tijd van het jaar is een zin die we de laatste
jaren veel meer gebruiken dan koud voor de tijd van het jaar’, zegt
weerman Frank Deboosere. ‘Het is warmer en zonniger dan we
gewoon zijn voor deze tijd van het jaar’, voegt hij er nog aan toe.
En dat voor de eerste weken van mei, een periode waarvan vroeger
gezegd werd dat het de laatste dagen waren waarop de kans op
nachtelijke vrieskou nog reëel was. ‘Die weerspreuken zijn echt iets
van het verleden’, zegt Deboosere, ‘vandaag zijn het eerder
ijsjesheiligen.’
De huidige warmte hangt heel erg samen met de droogte. ‘De
energie uit het zonlicht die doorgaans voor een groot deel gebruikt
wordt om de bodem op te drogen, die stoot op een kurkdroge
bodem en gaat de boel dus verder opwarmen’, zegt Deboosere.
‘Waardoor we gemiddeld hogere temperaturen krijgen. Twee jaar
geleden zagen we dit ook: een heel droge lente en vervolgens een
héél warme zomer. Ik hoop niet dat we opnieuw die richting
uitgaan, want veel hittegolven betekent veel hittedoden, maar de
kansen op een heel warme zomer zijn in ieder geval veel hoger dan vroeger.’
Wat regen zou dus geen overbodige luxe zijn. Het zou ons ook heel wat gietwerk besparen. Gelukkig
krijgen we hulp van onze (aller)kleinsten (met dank aan Jules voor de toegestuurde foto). Voor wie er
mocht aan twijfelen: ‘Tuinhier’ heeft nog wel degelijk een toekomst.
Nu wordt het zaak in te grijpen, en dat gebeurt langzaam. ‘Vlaanderen is serieus verhard, maar men
probeert daar wel verandering in te brengen’, zegt Deboosere. ‘In sommige steden worden
gebetonneerde zaken weer opengegooid, waardoor we het water weer een plaats kunnen geven. Het
moet de tijd hebben om in de bodem te dringen, anders spoelt het oppervlakkig weg en veroorzaakt
het wateroverlast.’

Zaaien en planten bij de huidige droogte
Planten doe ik alvast. Eens de kluit van je zelf verspeende en gekweekte plantjes goed doorworteld is,
kan je ze toch niet veel langer in goede conditie houden. In leven houden wel door ze minder vaak
water te geven maar de kwaliteit gaat er op achteruit als je het uitplanten blijft uitstellen. In de grond
ermee dan maar! Als het je lukt om het perceel klaar te maken en een degelijk plantgat te maken
hoor ik je denken. In uitgedroogde en keiharde grond is enige voorbereiding vereist: 1 à 2 dagen
vooraf het perceel goed begieten (10 l/ m²). Na het planten, in een kuil rond de plant goed aangieten.
Na het wegtrekken van het water dichtmaken en, indien voorradig, de bodem rond de plant afdekken
met mulchmateriaal. Maak u geen illusies, overdag zullen de plantjes bij deze temperaturen zeker hun
oren laten hangen. Geen probleem, zolang ze ’s morgens maar rechtop staan. Bij kleinere planten,
zoals sla bv., zet ik er overdag een stenen bloempot over tot ze hun weg naar het vocht gevonden
hebben. Voor de bescherming van grotere planten zoals pompoen en courgette bv. heb ik niet het
geschikte materiaal. Hebben ze toch nood aan een extra gietbeurt, geef hen dan liever in één keer
een grote hoeveelheid i.p.v. dagelijks een kleine. Nadien schoffelen om korstvorming te vermijden.
Zaaien is een ander paar mouwen. Hoewel ik bij dergelijke zomerse temperaturen steeds water giet in
de zaaivoor is dit geen succes voor een goede opkomst. Het effect is te snel uitgewerkt, ook al omdat
de bodemlaag al vrij diep uitgedroogd is. Ik heb recent bewaarwortelen (Robila) gezaaid, zoals
hierboven beschreven. Maar ik heb de rijen wel afgedekt met jutezakken in de hoop dat het vocht wat
langer behouden blijft en ook dat de zon er niet zo op brandt. Ik heb dit, in de voorbije droge
voorjaren, ook al toegepast bij het zaaien van witloof. Alleen kiemt witloof veel sneller dan wortelen.
Ik ben dus benieuwd naar het resultaat (wordt vervolgd).
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Klimaatverandering: ook wij kunnen hieraan bijdragen!
Het verhaal van Frank Deboosere brengt ons naadloos bij de voordracht over ‘klimaatgezonde tuinen’
door Ann Muyldermans op 22 april. In haar inleiding viel de tuinarchitecte met de deur in huis: ook wij
zijn een deel van de oplossing om een kentering in de klimaatverandering te weeg te brengen.
Het geheel van private tuinen beslaat immers 9% van het Vlaamse grondgebied. Ter vergelijking:
ongeveer 10% van Vlaanderen is bos, waarvan 5,5 % in Oost-Vlaanderen.
Hoe kan we helpen?

Om de boel wat op te vrolijken

1) Ontharden
‘Stenen woestijnen’ slaan warmte op, bieden weinig variatie
waardoor het leven afneemt. Beperk verharde oppervlakte
en verwijder onnodige.
• Open verhardingen: verwijder waar mogelijk stenen
verhardingen (klinkers, tegels, …) en vervang ze door
een grindlaag, steenslag, houtschors of –snippers, …
• Half-open verhardingen: voorbeelden hiervan zijn:
o Grasdallen in beton of kunststof
o Tegels met groene voegen
o Stapstenen met tussenin groen (kruidmunt is een
aanrader)
o Karrenspoor met in het midden groen
 Met de uitgebroken verharding kan bv. een stapelmuurtje gebouwd worden, een goede schuilplaats voor
de fauna.
 Gebruik geen ‘stabilisé’ onder grindroosters, grasdallen,
tegels, … . Maar wel gebroken betonpuin.

Gijsje radijsje is nu groot genoeg
om naar mijn bord te verhuizen

2) Vergroenen
•
•

Meer inheems groen: planten ‘van hier’
Meer gelaagdheid: boomlaag, struiklaag, kruidlaag (bv. daslook), strooiselllaag (takjes, mos,
afgevallen blad en vruchten, …). Dit alles brengt meer (bio)diversiteit en meer leven in uw tuin.
o Plant een boom En lliefst zoveel mogelijk indien u hiervoor de plaats heeft. Ze zorgen voor een
natuurlijke airco (verkoeling), brengen schaduw, dempen het geluid, temperen de wind, …
Maak de juiste keuze op basis van de grondsoort, plantafstand, grootte en vorm op termijn.
Enkele aanraders: de meerstammige Rode kornoelje, Haagbeuk in zuilvorm, Veldesdoorn,
Inlandse vogelkers, Wimperlinde (bloeit in juli-augustus, dus later dan de gewone linde),
Kolomappelbomen, Hazelaar, Gele kornoelje op stam (wordt 2 à 3 m hoog en breed), Tamme
kastanje ‘Lyon’.
o Hagen als natuurlijke afsluiting. Je kunt kiezen voor 1 soort (bv. Haagbeuk) of voor een
gemengde bessen- en/of bloemenhaag. Indien u meer plaats heeft, dan kunt u een gemengde
heg overwegen. Dit vergt minder onderhoud. Komen hiervoor in aanmerking: Spork, Wilde
kardinaalsmuts, Gelderse roos, Egelantier, … Bij heel veel ruimte tover je met een gemengde
houtkant met doornige en besdragende struiken zowaar een ‘vogelbosje’ in uw tuin. Minder
plaats? Kies voor klimplanten: zelfhechtende zoals de klimhortensia of klimop. Deze laatste is
omwille van zijn late bloei (september – oktober) van groot belang voor insecten. Voor wie van
rozen houdt is Guirlande d’Amour een aanrader: een gezonde klimroos met halfgevulde
bloemen (wel een klimhulp voorzien, bv. spankabel, betonnet tegen muur).
o Biodivers gazon: ga voor een gemengd gazon, waarin bloembollen in het voorjaar kleur brengen
in de tuin. Eventueel laagbloeiende planten mee inzaaien. Gefaseerd maaien, minder maaien en
niet te kort! Langer gras maakt uw gazon sterker omdat de wortels dieper de grond ingaan op
zoek naar vocht. Vorm een deel van uw gazon om tot bloemenakker of –weide, waarbij je kiest
voor ofwel eenjarige bloemen ofwel doorlevende of een combinatie van beide.
o Bloemenborder: vaste planten pas na de winter afknippen. De uitgebloeide planten zorgen voor
mooie sfeerbeelden in de winter en bieden tevens bescherming tegen felle vrieskou.
o Natuurlijke moestuin: zorg voor een gezonde bodem verrijkt met humus. Door te mulchen geef
je heel wat het mulchmateriaal uit de grond gehaald heeft terug aan de bodem.
 Indien u een tralie als afsluiting hebt, voorzie er dan een buis in als doorgang voor egels.
 Robotmaaier niet ’s nachts laten rondrijden.

3) Ruimte voor water
•
•

Opvang van het regenwater: in een regenwaterput of (meerdere) – tonnen.
Infiltratie van het water: tijd geven aan hemelwater om in de bodem te dringen om zoveel
mogelijk water bij ons te houden (infiltratiezone, infiltratiegreppel, eventueel gevuld met grind of
argex). Aanleg van een border in soepvorm. Een groendak, met sedumcassettes of –matten en een
aangepast zaaimengsel, zorgt niet alleen voor een betere waterhuishouding maar werkt ook
isolerend (vooral naar hitte toe).
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