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Beste Vrienden, 
 
Het zal jullie natuurlijk niet verbazen dat het coronavirus ook in Vordenstein de boel op stelten kwam zetten. 
Vele mensen denken dat de winter voor ons een wat kalmere periode betekent, maar niets is minder waar. 
Reeds vanaf het najaar waren we met zijn allen druk in de weer om in de lente opnieuw een boeiende 
oranjerietuin met veel nieuwe realisaties af te leveren. De planning zat wel erg strak, maar draaide op 
kruissnelheid tot plots dat vervelende virus op de rem ging staan. Tuin gesloten, personeel, vrijwilligers en 
samenwerkingen plots beperkt tot een minimum. Tja. Dan moet je eventjes bekomen en nadenken over wat je 
overkomt om daarna alweer snel te schakelen en je te concentreren op de juiste prioriteiten. Zodus wees 
gerust. Ook na deze ellendige tijd wacht er opnieuw een verrassende prachtige wilde bloementuin geduldig op 
jullie bezoekje. Een andere fijne opluchting is dat bezoekers momenteel mits de juiste afspraken nog wel 
kunnen komen genieten van een deugddoende wandeling in de rest van het Vordensteinpark en het 
Peerdsbos. Op zulke momenten beseffen we met zijn allen toch weer hoe troostend, rustgevend of opbeurend 
“Natuur” voor ons allemaal is. En dat is goed nieuws, want de Vlaamse natuur heeft meer dan ooit een grote 
nood aan vele sympathieke supporters zoals jullie allemaal.  
Zodus, niet vergeten en vooral blijven supporteren, hè! 
En ook lang nadat dat verrekte coronavirus het loodje heeft gelegd. 
Tot gauw … ergens in het park. 
 
Dirk 
 

Alles herneemt  
behoedzaam 
zijn loop. 
Het geduldige groen 
– het oude bekende –  
komt langzaam  
dichterbij. 
Alle winter uitgewist 
en voorbij. 
De voortekens 
van dagen vol hoop 
beglanzen de dag. 
De tranen van toen 
zijn weggewist 
naar een vergezicht. 
Lippen glimlachen 
de ziel weer in evenwicht. 
en praten ongedeerd 
de juiste woorden 
bij elkaar … 

 Hanneke Bocken  
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Nieuwtjes uit Vordenstein en het Peerdsbos 

Afboording van de bloemenborders 
De Notelaer is een mooi natuurstukje te Hingene dat eveneens beheerd wordt door het ANB. 
Onze collega arbeiders aldaar hebben knuppelpaden moeten vervangen, maar de brugplanken ervan waren 
nog in prima staat. De mannen waren zo vriendelijk om een paar pallets ervan aan onze loods te schenken. 
Het is een hele job, maar we zijn ze volop aan het toepassen doorheen de tuin als afboordplanken van al onze 
bloemenborders. Het oogt erg mooi en strak en voorkomt ook dat organisch materiaal vanuit de borders zich 
mengt met de verharding (waardoor onkruiden zich vestigen op de dolomietpaden). Het betreft een duurzame 
hardhoutsoort en we verwachten er nog jaren van te genieten. 
 

 
 
Wandelen doorheen de seizoenen 
In de vierseizoenentuin werd een nieuw verbindend pad tussen de verschillende tuintjes aangelegd (blauw op 
de voorstelling). Voorheen moest je elk seizoentuintje inwandelen en opnieuw verlaten langs dezelfde weg. Nu 
kan je gewoon doorheen de seizoenen wandelen zoals je dat zelf wil. 
Onze vrijwilligers gingen ook aan het lassen om twaalf mooie boogstructuren te maken die in de doorgangen 
van de hagen werden geplaatst. De hagen zullen nog een dertigtal centimeter hoger worden, waardoor er 
mooie gebogen portiekdoorgangen zullen ontstaan. 
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Grootse plannen voor de tentoonstellingstuin 
Zonder dat vervloekte coronavirus hadden we dit voorjaar kunnen uitpakken met een gloednieuwe sierlijke 
metalen pergolaconstructie in de tentoonstellingstuin. Om meer schaduw en gelaagdheid in deze tuin in te 
brengen, gingen we aan de slag met vele meters dunne stalen profielen. Alles werd opgemeten en een 
minutieus bouwplan opgemaakt. Profielen werden onder vooraf bepaalde rondingen geplooid en vakkundige 
vrijwilligers waren reeds weken aan de slag met het in elkaar lassen van deze stevige uitdaging. 
We zijn reeds een heel eind gevorderd en meer dan de helft staat afgewerkt in onze magazijnen. Eens we 
terug aan de slag kunnen, moeten we nog schilderen en het hele gevaarte naar de tuin verhuizen. Als alles 
goed gaat, komt er volgend jaar nog een tweede identiek exemplaar bij. Ze zullen symmetrisch diagonaal in 
de vakjestuin verschijnen en worden beplant met druiven en welriekende klimrozen. 
 

 

 
 
  

Walter en Marc aan het werk Veelbelovende resultaten Onze vrijwillige vakmannenploeg 
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De insectentuin krijgt een make-over 
Het was alweer 5 jaar geleden dat we de insectenheuvel samen met onze toen nog prille vrijwilligerswerking 
een nieuwe uitstraling bezorgden. Invasieve planten werden resoluut verwijderd en vervangen door 
insectvriendelijke nectarplanten. Het insectenhotel werd gebouwd, nieuwe paden en trappen aangelegd en 
alles werd afgeboord met natuurlijke materialen uit het park. Met een schitterend eindresultaat! De 
houtsoorten die we daarbij gebruikten, waren echter niet allemaal even duurzaam, wat maakt dat de tuin deze 
winter aan een opknapbeurt toe was. 
Deze keer gingen we eerst gericht duurzaam hout (Robinia pseudoacacia) en dikke rododendrontakken 
oogsten om de tuin een degelijke “make-over” te geven. We hebben nog een klein stukje te gaan en dan staat 
hij weer te schitteren als voorheen. De eerste solitaire bijen zijn alvast massaal aanwezig aan hun 
viersterrenhotel. Met veel dank aan de vrijwilligers en stagiairs die dit alweer mogelijk maakten! 
 

 
We zijn weer volop aan het zaaien en stekken geslagen om ook dit jaar opnieuw de tuin om te toveren naar 
een bloemen- en insectenparadijs. Er werd weer een heel nieuwe lichting eenjarigen ingezaaid zodat u 
ongetwijfeld weer een nieuw bloemetje zal kunnen ontdekken deze zomer. De succesnummers van vorig jaar 
zal je ook weer terugvinden. Van veel eenjarigen oogsten we zelf zaden, die we telkens in het voorjaar 
opnieuw opzaaien. Bij onze keuze aan eenjarigen houden we steeds rekening met de nuttigheid ervan voor 
insecten. Daarom zie je in de tuin dan ook bijna nooit meer dubbelbloemige variëteiten. Zij bezitten meestal 
geen stamper, meeldraden of nectar meer. 

 
Het is nog even zoeken hoe we het gaan aanpakken nu we allemaal “in ons kot” moeten blijven. We vinden er 
wel wat op. Onze dahliacollectie zal ook opnieuw schitteren deze zomer.  
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Nieuwe constructies voor meer beleving in de tuin 
Reeds enige jaren werken we eraan om in onze tuin de beleving te verhogen en kinderen willen we daar zeker 
niet bij vergeten. In het verleden was er voor kinderen weinig aanbod. Ondertussen zijn de wilgentunnel en 
wilde paadjes van de insectenheuvel echte hotspots voor hen. Vermits we de rust en natuur voorop blijven 
plaatsen, willen we niet de weg inslaan van een gewone speeltuin en gingen we weer op zoek naar mooie 
alternatieven. 
Eens de tuin opnieuw opengaat, zullen de kleintjes er een heus kinderhuisje in levende wilgentakken 
ontdekken. De deurtjes en ramen zijn gemaakt van oude fietsvelgen, er komen verschillende paddenstoeltjes 
in om op te zitten en later op het jaar verschijnt er nog een speelkeukentje met potten en pannen op het 
aanpalende terras. 
 

 
De pergola aan de vijver in de tuin was reeds vorig jaar na een stevige storm schuin gaan hangen. Hij had 
meer dan 30 jaren dienst op de teller en dan gebeuren zulke dingen wel eens. Deze winter heeft de vaste 
arbeidersploeg van Vordenstein stevig doorgewerkt om een nieuwe te bouwen. Gezien we de tuin al enige 
jaren omvormen naar een wat meer natuurlijke en ecologische beleeftuin, moest ook de nieuwe pergola “de 
juiste” uitstraling hebben en dat is ons prima gelukt. De houtstammen die we er voor nodig hadden, gingen we 
zelf oogsten op een van onze andere domeinen die we ook beheren. Robinia pseudoacacia is een uitheemse 
en wat invasieve boomsoort die natuurbeheerders meestal liever kwijt dan rijk zijn in hun domeinen. De 
“Acacia”, zoals hij in de volksmond ook wel wordt genoemd, levert wel ideaal hout om buiten onbehandeld toe 
te passen. Hij is erg goed resistent tegen gure weersomstandigheden en rot. Kortom, een mooi alternatief voor 
tropisch of behandeld hout. Na het vellen en ontschorsen van de bomen werd er een mooie natuurlijke 
constructie in elkaar gestoken. Niet eenvoudig aangezien geen enkel onderdeel ervan recht was, natuurlijk. 
De klimplanten die er oorspronkelijk stonden hebben de hele vernieuwing goed doorstaan en zullen erg snel 
de nieuwe constructie mooi begroeien. De volgende maanden zullen we nog een grote picknicktafel en 
(hang)stoelen voorzien. Dit wordt zeker weer een van de favoriete plaatsjes van onze bezoekers. Kom 
binnenkort alvast een keertje wandelen om het indrukwekkende resultaat te bewonderen. 
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Insecten zorgen voor verjonging en vernieuwing in het park 
Heb je de laatste tijd nog eens keertje de rondwegwandeling doorheen het park gemaakt, dan zal je zeker wel 
hebben opgemerkt dat er onlangs meer dan dertig sparren werden geveld. Het zijn trieste slachtoffers van de 
letterzetter, een schorskever die afgelopen zomer gemeen hard heeft toegeslagen. Vermits ze voornamelijk 
langs de wandelweg stonden, besloten we ze allemaal te vellen uit veiligheidsoverweging. 
De stammen zullen nu worden versnipperd en de houtsnippers gebruikt als brandstof om de centrale 
verwarming te voeden in een woning op een van onze andere domeinen. Het stuk bos waar ze stonden, zal 
daarna worden geklepeld (alle resterende beplanting wegmaaien), waarna we de natuur opnieuw zijn gang 
laten gaan. Hou het eens in het oog de volgende jaren en je zal versteld staan van hoe snel de verjonging van 
het bos opnieuw op gang komt. 
 

 
De buxuskever besliste dan weer dat het tijd was voor een nieuwe aanplant rond de twee vazen in het park. 
In samenwerking met bijzondere beroepsschool KOCA werden boordstenen geplaatst, grond aangevoerd, 
alles genivelleerd en ingezaaid met zaadmengeling om een blijvend bloemrijk grasland te bekomen.  
Vermits er in het eerste jaar na zaaien in zulke mengelingen nog niet veel bloei zit, hebben we er 
akkerbloemzaden bijgevoegd (die hetzelfde jaar reeds een bloemenzee afleveren). Deze verdwijnen wanneer 
men het volgende jaar de grond niet meer verstoort. De vaste bloemenzaden nemen het dan over. Elk jaar 
twee keer maaien en het maaisel afvoeren is wat je vanaf dan moet volhouden om het bloemeffect te 
behouden. 
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Erfgenamen van de aarde Dirk Vanhimbeeck 
 

Aan nieuwe boeken over natuur, biodiversiteit, milieu en ecologie 
hebben we de laatste jaren niet echt een gebrek. Persoonlijk vind ik dit 
schitterend en ik ben altijd blij als er weer eens eentje is om te 
verslinden. 
 
De nieuwe inzichten in deze kwesties zijn dikwijls superboeiend, maar 
enig minpuntje ervan is wel dat ze meestal een mens- of toekomstbeeld 
scheppen waar je weinig vrolijk van kan worden. 
De gangbare mening is: de mens laat zijn invloed op aarde zo gelden, 
dat de biodiversiteit achteruit kachelt en dat in een nogal snel tempo. 
Daarbij komt: de mens speelt met de soorten en ondertussen zitten we 
wereldwijd opgescheept met zogenoemde ‘invasieve exoten’ die nog 
meer druk zetten op onze al uitgeputte ecosystemen. Kortom, we 
hebben er een zootje van gemaakt! Toch? Chris D. Thomas, ecoloog en 
milieudeskundige, meent dat dit niet het hele verhaal is. Hij bekijkt het 
wel en wee van soorten in zijn boek met een andere bril op. Onze 
aanwezigheid vergroot juist de biologische diversiteit in heel wat delen 
van de wereld en versnelt het ontstaan van nieuwe soorten. Als het 
leven kan herstellen van de asteroïde-inslag die de dinosauriërs 
uitroeide, waarom zou het dan niet bestand zijn tegen de effecten van 
de consumerende en producerende mens? 
 

Hij constateert dat het leven op aarde continu in verandering is. Lukt het een soort nieuw terrein te veroveren, 
dan gaat dat vaak ten koste van een andere soort. Oftewel: waar de mens (de ene soort) ten tonele 
verscheen, daar verdwenen andere soorten. Maar: daar introduceerde de mens ook weer nieuwe soorten. En 
lang niet altijd verdwenen inheemse soorten. De lokale natuur blijkt vaak verrassend flexibel en gastvrij. De 
meeste uitheemse dier- en plantensoorten worden gewoon toegevoegd aan de bestaande soortenrijkdom en 
dus neemt de biodiversiteit op lokaal niveau toe. Denk aan de platanen, tamme kastanjes, rododendrons, 
vlinderstruiken en andere planten die de Europese flora hebben verrijkt. 
 
In het bestrijden van zogenaamde exoten ziet Thomas dus ook weinig heil. Jazeker, die exoten kunnen tijdelijk 
woekeren, maar uiteindelijk vinden ze een natuurlijke niche en zie daar, flora en fauna hebben er weer een 
verrijking bij. Typerend in zijn denken is een zin als: ‘In plaats van te proberen onze voorouderlijke schuld te 
vereffenen en aan een uitzichtloze strijd te beginnen, kunnen we ons maar beter met de stroom mee laten 
drijven. Als we afstappen van het idee dat oude soorten beter zijn dan nieuwe en gered moeten worden, dan 
is het duidelijk dat er – als we alle zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën bij elkaar optellen – veel meer 
verschillende soorten gewervelde dieren in Nieuw-Zeeland voorkomen dan vóór het moment waarop de mens 
er voet aan land zette en dat er twee keer zo veel planten als voorheen en massa’s geïmporteerde insecten 
zijn.’ 
 
Een tegendraads betoog, zo kan je het boek Erfgenamen van de aarde van de vooraanstaande 
wetenschapper Chris. D. Thomas opvatten. Ik heb het met veel plezier gelezen en stak er erg veel van op. 
Toch bleef ik een beetje achter met het wat knagende gevoel dat hij de grote en complexe milieuvraagstukken 
waar we dagelijks mee geconfronteerd worden herhaaldelijk (en wat mezelf betreft) nogal makkelijk opzij 
veegde met zijn steeds terugkomend betoog dat het allemaal deel uitmaakt van een evolutionair proces. 
Hans de Kroon, hoogleraar plantenecologie in Nijmegen kan dit veel beter dan mezelf verwoorden: ‘Je moet 
oppassen dat we niet in de ontkenning gaan: niets aan de hand, er ontstaan wel nieuwe soorten. Maar laten 
we wel wezen, we hebben te maken met een enorme kaalslag. Een complete reset van wat er de afgelopen 
miljoenen jaren is opgebouwd.’ Hij vergelijkt het met meubels: ‘Stel dat je huis vol antieke spullen wordt 
leeggeroofd, en je zet er allemaal Ikea-spullen voor terug. Moet je dan zeggen: wees blij, het is allemaal 
teruggekomen? Dat is wel een beetje de smaak die ik bij Thomas’ verhaal krijg.’ 
 
Heb je interesse in biodiversiteit en soorten en evolutie? Niet twijfelen en lezen maar. Altijd boeiend om af en 
toe eens de platgetreden paadjes te verlaten. 
  



 
 
 Nieuwsbrief 34 – oktober 2019 8 

 

WWW (Wood Wide Web) Ingrid van Ravenhorst 
 
Er zijn ook voordelen aan het slechte weer met veel regen: de broodnodige aanvulling van het grondwater is 
een van de belangrijkste, maar ook het noodgedwongen binnen zitten kan een voordeel zijn: veel lezen, 
alleszins veel beter dan binnen blijven voor het coronavirus.  
 
Zo heb ik het nieuwe boek van Robert Macfarlane Benedenwereld gelezen. Deze schrijver schreef 
internationaal bekroonde bestsellers, waaronder Hoogtekoorts, De laatste wildernis en De oude wegen. 
Benedenwereld is een epische verkenning van onderaardse ruimten in de mythologie, de literatuur, het 
geheugen en het fysieke landschap. Hij voegt hiermee een belangrijk hoofdstuk toe aan het onderzoek dat hij 
vanaf zijn debuut heeft gedaan naar de interactie tussen ‘het landschap en de menselijke emotie’ 
(overgenomen uit de achterflap van het boek). 
 
Een deeltje van het boek gaat over het “Wood Wide Web” en de impact dat het had op Robert Macfarlane. Er 
was sinds het begin van de jaren negentig onderzoek gedaan naar wat er zich afspeelt onder de grond van 
gekapte bomen in een Canadees bos. Een jonge bosecologe Suzanne Simard kwam tot de ontdekking dat 
opschietende jonge berken tussen pas aangeplante douglassparren een onmisbare rol speelden. De jonge 
berken werden weggewied door de houtvesters, die deze jonge boompjes als onkruid beschouwden die 
gingen lopen met de voedingsstoffen van de sparren. Niets was echter minder waar. Door het weghalen van 
de berkjes kwijnden ook de douglassparren weg en stierven ze op den duur. De houtvesters stonden voor een 
raadsel.  
 

Door microscopisch onderzoek van de bosbodem 
kwam Simard tot de ontdekking dat elke kubieke 
meter bosgrond tientallen kilometers 
schimmeldraden bevatte die schimmels door de 
bodem heen stuurden. Door hun onderliggende 
contact vormen ze een complex en uitgebreid 
netwerk.  
 
Ze ontdekte zo dat de schimmeldraden verschillende 
soorten aan elkaar knoopten: niet alleen papierberk 
aan papierberk en douglasspar aan douglasspar, 
maar ook berk aan spar en nog veel meer, met als 
resultaat een netwerk tussen uiteenlopende 
plantensoorten. Verder doorgedreven onderzoek 
maakte duidelijk dat bomen voedingsstoffen aan 

elkaar doorgeven via het schimmelnetwerk. Oudere bomen waren soms wel met zevenenveertig andere 
bomen verbonden.  
 
Het was dan ook duidelijk dat door het weghalen van de berken de inname van de voedingsstoffen voor de 
sparren juist afnam (in plaats van toenam zoals men tot dan toe dacht). De bomen verzwakten en gingen 
dood. In plaats van bomen te beschouwen als afzonderlijke entiteiten die met elkaar om schaarse middelen 
concurreren, stelde ze voor om een bos te beschouwen als een ‘coöperatief systeem’ waarin bomen met 
elkaar ‘praten’. Simards eerste grote artikel over het onderwerp verscheen in 1997 in Nature, en vanaf dat 
moment kreeg het onderaardse netwerk van boom/schimmelmutualisme voor altijd de bijnaam ‘Wood Wide 
Web’. Veel andere bosecologen, dendrologen en plantwetenschappers gingen verder met onderzoek. Onder 
andere Peter Wohlleben brak records in de leescijfers met zijn boek Het verborgen leven van bomen. Ook hier 
wordt geschreven over de samenhang van bomen die met elkaar communiceren en voor elkaar en hun 
kinderen (jonge boompjes) zorgen. Dit boek werd in een van de vroegere nieuwsbrieven besproken.  
 
Het is al een tijdje bekend dat planten bovengronds met elkaar communiceren door hormonen te verspreiden. 
Maar als de stoffen door het schimmelnetwerk onder de grond reizen, is zowel de ontvanger als de afzender 
gekend. Ons voortschrijdende inzicht in de werking van het bosnetwerk roept diepgaande vragen op: waar 
houdt een soort op en waar begint hij, moet een bos als superorganisme worden opgevat?  
 

Ondergronds netwerk van schimmeldraden 
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Deze vraag sluit mooi aan bij het artikel dat ik dit 
weekend in de Standaard las: Herbebossing is 
booming business. Er zijn cijfers op basis van 
satellietbeelden dat er jaarlijkse wereldwijde afname 
is van bos. In 2018 ging er volgens de Global Forest 
Watch 12 miljoen hectare verloren. Het is dan ook 
lovenswaardig dat er op grote schaal wordt gedacht 
en gewerkt aan herbebossing. Bart Somers wil 6,6 
miljoen bomen laten planten, China doet al sinds de 
jaren ‘70 aan herbebossing om de oprukkende 
Gobiwoestijn tegen te houden (maar deze aanplant 
bestaat grotendeels uit exoten zoals snelgroeiende 
eucalyptus en populieren, die voor de biodiversiteit 
zijn niet echt een aanwinst zijn) en Ethiopië is sinds 
vorig jaar begonnen met massaal bomen te planten. 
Al deze maatregelen hebben echter weinig zin als er geen zekerheid bestaat dat de grond waar het bos wordt 
geplant ook effectief blijft bestaan. De bomen moeten de kans krijgen om oud te worden in een gemeenschap 
van andere flora en fauna… Bossen die verdwijnen, zoals de tropische regenwouden, zijn een onherstelbaar 
verlies. Ze zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit en het opslaan van koolstof. De bestaande (en 
toekomstige) bossen moeten steeds meer concurreren met menselijke activiteiten zoals landbouw, begrazing 
en woningbouw. Het is voor een land als België zeer belangrijk dat de bestaande bossen blijven bestaan en er 
grond vrijkomt (een oude verkiezingsbelofte) om de schaarse natuurgebieden met elkaar te verbinden. Een 
paar bomen zijn nog geen bos.  
 
Tot slot: jong aangeplant bos is de eerste jaren een schrale biotoop. Het duurt decennia eer het de vernieling 
van bestaand bos kan compenseren, zowel voor de biodiversiteit als voor het klimaat. Bomen zijn onmisbaar, 
maar ze zijn geen mirakeloplossing voor het klimaat. Daar is veel meer voor nodig. Maar toch, als er ‘voor elke 
Vlaming een boom bijkomt’, zoals de Vlaamse minister Bart Somers aankondigt, dan kunnen wij daar niet 
tegen zijn…  
 
(Bron: Benedenwereld van Robert Macfarlane - artikel Standaard weekendeditie 6-7 maart) 
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Dieren op Vordenstein en in het Peerdsbos 

De bezige bij heeft het moeilijk Gerrit Huybreghts 
 

We zijn eind maart en de wilde bijen zijn actief. De eerste hommelkoninginnen 
konden eind februari al waargenomen worden, samen met de eerste 
honingbijen. Ze probeerden stuifmeel en nectar te verzamelen op de krokussen. 
Daarna kwamen de eerste mannetjes van de metselbijen aan het bijenhotel 
tevoorschijn (eerst gezien op 12 maart). De bijen van het bijenhotel hebben de 
winter in een cocon doorgebracht. Het zijn dieren die vorig jaar als larve hun 
leven begonnen en zich na een volledige ontwikkeling in een cocon hebben 
gespind. In die cocon hebben ze de winter doorgebracht. Dat is ook de reden 
waarom deze soorten geen honing opslaan zoals de honingbij. De honingbij is 
de enige bij in ons gebied die als volk de winter overleeft. Zij hebben een 
voorraad suiker nodig om met zijn allen de winter door te komen. Zodra de 
wilgen beginnen te bloeien, komen ook de zandbijen om stuifmeel te halen.  
 

Op Vordenstein zijn al zo’n 40 soorten wilde bijen waargenomen. In Vlaanderen zijn 360 soorten bijen gekend. 
Belbees, een recent onderzoek van 2019 komt voor heel België tot 381 soorten, waarvan ongeveer een derde 
bedreigd is. Er zijn verder 45 soorten verdwenen uit België. 
 
De belangrijkste bedreigingen voor wilde bijen zijn: 
• Het verlies en fragmentatie van hun leefgebied ten gevolge van de 

moderne landbouw (inbegrepen gebruik van bemesting en 
pesticiden). 

• De toenemende urbanisatie. 
• De klimaatverandering. 
• Een extra punt is het gebrek aan kennis over leefwijze en populaties. 
• In kringen van natuurbehoud is er ook bezorgdheid over de soms 

grote aanwezigheid van honingbijen in natuurgebieden, die de 
soortendiversiteit en de aantallen wilde bijen negatief zou kunnen 
beïnvloeden. 

 
Bedreigingen voor de honingbij zijn gelijkaardig aan die voor wilde bijen. 
Voor de honingbij komt de varroamijt er nog bij en er is de komst van de 
Aziatische hoornaar, die specifiek onze honingbijen aanvalt. 
Onze tuin, verwezenlijkt door de inzet van personeel en vrijwilligers van 
het Agentschap Natuur en Bos, helpt de bijen een handje door hen hier 
op Vordenstein een grote variëteit aan bloemen ter beschikking te 
stellen. 
 
Sinds een paar jaar hebben we hier ook een bijenhotel. Eigenlijk zouden we moeten spreken van een 
insectenhotel. Het wordt niet alleen door bijen gebruikt, maar ook door wespen, wantsen en een enkele kever. 
Er is ook een hele reeks springspinnetjes aanwezig. Vorig jaar had er zich zelfs een koppel pimpelmezen 
genesteld in het kastje voor de hommels. 
 
 

Wil je meer weten over wilde bijen en ons insectenhotel in Vordenstein?  
Op 31 mei richten we een gratis voorstelling in over onze bijen en het insectenhotel. We gaan ook effectief 
observeren aan het hotel en insectenkenner Gerrit zal jullie alles vertellen over de “gasten van de dag”. 
We spreken af aan het Koetshuis om 14 uur en we voorzien een drankje voor iedereen. 
 
Je kan je inschrijven door een mail te sturen naar dirk.vanhimbeeck@vlaanderen.be. 
Vermits we bij publicatiedatum nog niet weten of dit wel zal kunnen doorgaan wegens het coronavirus, stellen 
we voor om alvast in te schrijven. Dan houden we u persoonlijk op de hoogte indien het alsnog afgelast zou 
worden. 
 

  

De gehoornde metselbij 
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Natuurlijk tuinieren 
 

Met Walter Vervoort, vrijwilliger en gepassioneerd moestuinder in Vordenstein 

 
Schijnbare chaos 
 
Als je naar mijn moestuin kijkt, is er geen touw aan vast te knopen. De bodem is bedekt met allerlei natuurlijke 
materialen. De asperges in de tuin vormen een uitzondering: twee rechtlijnige, duidelijk afgetekende bedden 
met dezelfde planten. Al de andere bedden lijken wel een rommeltje bloemen, kruiden en groenten: alles 
wordt door elkaar gezet. Het lijkt wel een chaos, en dat is het ook, maar wel gepland. We noemen het 
schijnbare chaos: een manier van werken om op natuurlijke wijze zoveel mogelijk resultaat te boeken. 
 
We passen geen grondbewerking toe en gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen. Vanzelf groeien 
onze planten uiteraard ook niet. Van vorige artikels weten we dat bij “natuurlijk tuinieren” mulchen en het 
bodemvoedselweb belangrijke fundamenten zijn waarop onze werking gebaseerd is. Hierop aansluitend is 
schijnbare chaos een logisch gevolg. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 
• Het voorkomen van ziekte en plagen 
• Een zo goed (groot) mogelijke opbrengst 
 

Het werkt als volgt: plaagdieren en insecten worden harder 
aangetrokken door monoculturen. Grote groepen dezelfde planten, 
met dezelfde geur, kleur, smaak en bladtextuur zijn voor hen 
gemakkelijk te herkennen en vormen een aantrekkelijke voedselbron 
waarbij ze hun eet- en verteringsgedrag (metabolisme) niet moeten 
aanpassen. Zij vinden gemakkelijk voedsel en kunnen zich vlug vol 
eten en dan snel aan voortplanting denken (en werken). De meeste 
van deze insecten hebben echter maar een beperkt zicht en ook hun 
reukzin is vrij eenvoudig in verwarring te brengen. Door onze 
plantengroep te verkleinen naar kleine groepjes (eilanden genaamd) 
kunnen we veel afwisseling brengen in geur, kleur en textuur op onze 
bedden. Wat het voor de insecten moeilijker maakt om hun favoriete 

voedsel te vinden. Een goede bodem zorgt voor gezonde planten. Als we vorm, geur en kleur door elkaar 
mengen (schijnbare chaos), dan wordt je tuin heel wat minder aantrekkelijk voor de belagers van je planten. 
Als we er dan nog in slagen om natuurlijke vijanden naar onze tuin te lokken (roofinsecten, vogels die 
plaaginsecten en slakken lusten…), dan wordt tuinieren nog meer een feest. 
 
Een eiland bestaat dan uit een kleine oppervlakte van je plantenbed. In mijn moestuin is dat ongeveer een half 
bed (2,5 op 1,2 m), waarop je 6-7-8 verschillende soorten groenten, kruiden en bloemen kunt combineren. 
Aan de rand van het eiland zet ik dan zoveel mogelijk kruiden of bloemen (goudsbloem, Oost-Indische kers, 
tagetes, Chinese bieslook, salie, rozemarijn…). Voor de groenten kijken we niet naar de teeltwisseling, maar 
wordt onze keuze bepaald door zoveel mogelijk afwisseling in geur, kleur en textuur. Lichtgroen is voor 
insecten de meest aantrekkelijke kleur. Door dit af te wisselen met donkere tinten groen, grijs, blauw of rood 
maken we hen het leven al wat moeilijker. Als we dan ook met de hoogte en vorm van onze planten gaan 
spelen, wordt de puzzel nog moeilijker op te lossen en gaan ze hun maaltijd elders zoeken. 
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Een goede opbrengst is ook een plezierig gegeven in de moestuin. 
Bij natuurlijk tuinieren trachten we onze planten zo dicht bij elkaar te 
zetten dat je de beschikbare oppervlakte zo veel mogelijk benut. Een 
dichtgegroeid eiland maakt dat belagers moeilijk bij de bodem 
kunnen, en ook de planten zelf zijn niet langs alle kanten eenvoudig 
te benaderen. Om hier goed te combineren, kijken we vooral naar de 
fysieke ruimte die de plant inneemt. We proberen oppervlakkige, 
pen-, en breed uitgaande wortels en knollen zo af te wisellen dat zij 
niet hinderen of concurrent zijn voor elkaar. Boven de grond kijken we 
uit naar goede combinaties met smalle en brede en bossige vormen, 
hoge en lage planten. Dan nog even rekenen met geur, kleur en 
structuur van hogerop in het artikel en “we maken chaos”. Het lijkt 

moeilijker dan het is. Gewoon proberen. Als je je planten een beetje kent, kan je je in de winter of op een 
vervelende regendag bezighouden met het opstellen van enkele plantenschema’s. Lukken zal alles 
waarschijnlijk niet van de eerste keer, maar van fouten kan je het meeste leren.  
 
Hier volgt een voorbeeld van hoe een bed (5 x 2,5 m) in mijn tuin er kan uitzien: 
 

 
Als je eilandjes dan vol geplant zijn en je kan beginnen te oogsten, krijg je lege plekken. Probeer deze 
plaatsen zo vlug mogelijk terug in gebruik te nemen. Zorg dat je jonge plantjes aanschaft of opkweekt die klaar 
staan om de geoogste planten te vervangen, of zaai iets op de vrij gekomen ruimte. Hoe verder op het 
seizoen, hoe minder keuze er is in de vervangers. Maar ook de activiteit van de belagers neemt later op het 
seizoen af. Het wordt dan belangrijker al de beschikbare grond te benutten voor de activiteit en gezondheid 
van je bodemleven. 
 
Sommige teelten vormen hier echter door hun groeiwijze uitzonderingen op. Planten die vrij explosief groeien 
en andere soorten overwoekeren, planten we op aparte bedden. Voorbeelden zijn: pompoenen, komkommers, 
rankende courgettes, asperges, staakbonen en aardbeien. 
 

Op het einde van het groei- en oogstseizoen rest er ons dan 
nog een belangrijke taak: GOED MULCHEN zodat onze tuin 
zonder zorgen de winter doorkomt en klaar is om het volgend 
jaar weer te schitteren.  
 
Voor mensen die snel meer willen weten over “schijnbare 
chaos” is er het boek Combineren in de natuurlijke moestuin van 
Frank Anrijs (Yggdrasil). 
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Agenda Vordenstein 

Wil je meer weten over wilde bijen en ons insectenhotel in Vordenstein?  
Op 31 mei richten we een gratis voorstelling in over onze bijen en het insectenhotel. We gaan ook effectief 
observeren aan het hotel en insectenkenner Gerrit zal jullie alles vertellen over de “gasten van de dag”. 
We spreken af aan het Koetshuis om 14 uur en we voorzien een drankje voor iedereen. 
 
Je kan je inschrijven door een mail te sturen naar dirk.vanhimbeeck@vlaanderen.be. 
Vermits we bij publicatiedatum nog niet weten of dit wel zal kunnen doorgaan wegens het coronavirus, stellen 
we voor om alvast in te schrijven. Dan houden we u persoonlijk op de hoogte indien het alsnog afgelast zou 
worden. 
 

 

Tuinpunt vzw  

 
info@tuinpunt.be  
www.tuinpunt.be 
 

 
 

VMPA Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen 

Weet je graag wat meer over de natuur in het mooie Vordenstein of Peerdsbos? Ga dan mee met een ervaren 

natuurgids. De wandelingen zijn gratis en duren ongeveer 2 uur.  

www.natuurgidsen-brasschaat.be 

 
 
 

 

Cook and Herb  

 
 
 

Meer info op  
info@kruidenwereld.be 
www.cookandherb.be 
 
 

Parkbistro Oranjerie De Vlinder 

Tijdelijk gesloten! 
 
Parkbistro Oranjerie De Vlinder  
Horstebaan 2  
2900 Schoten  
tel 03/646.72.03  
info@oranjeriedevlinder.be  
www.oranjeriedevlinder.be 
 
Wij bieden een dagbesteding aan voor personen met een verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis. 

 

mailto:info@tuinpunt.be
http://www.tuinpunt.be/
http://www.natuurgidsen-brasschaat.be/
mailto:info@kruidenwereld.be
http://www.cookandherb.be/
mailto:info@oranjeriedevlinder.be
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Info 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. Vordenstein & het Peerdsbos en de vriendenkring geef een 
seintje op: dirk.vanhimbeeck@vlaanderen.be. 
 
Moest je van andere “vrienden” te horen krijgen dat ze nog geen mail of brief aankrijgen, geef ons gerust een 
seintje. Dan voegen we hen zo snel mogelijk toe aan de mailinglijst. 
 
Uiteraard kan je indien je zeer specifieke vragen of bemerkingen hebt nog steeds contact opnemen met 
Wouter Huygens (Boswachter Agentschap voor Natuur en Bos), wouter.huygens@vlaanderen.be. 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Agentschap voor Natuur & Bos 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 
2018 Antwerpen 
tel 03 224 62 62 
fax 03 224 60 90 
e-mail ant.anb@vlaanderen.be 

www.natuurenbos.be  

 

 

 

Werkten mee aan dit nummer: Hanneke Bocken, An De Potter, Gerrit Huybreghts, Dirk Vanhimbeeck, Ingrid 
van Ravenhorst, Walter Vervoort. 

 

mailto:wouter.huygens@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/

