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Beste Vrienden, 
 
Verdorie toch… Blijkbaar weer een half jaartje ouder geworden sinds ik jullie laatst nog eens een nieuwsbrief 
doorstuurde! Waarom is tijd toch zulk een haastig kereltje, vraag ik me wel eens af? 
 
Een prille veelbelovende lente was het toen… Ik had me heldhaftig voorbereid op de volgende ongetwijfeld lange hete 
zomer die komen ging. Gewapend met tientallen meters gloednieuwe tuinslang en een stel gespierde zwenksproeiers, 
overal een beschermend mulchlaagje in de tuin aangebracht en talrijke nieuwe schaduwrijke plekjes gebouwd 
gedurende de winter. Deze keer geen hittegolfje dat onze oranjerietuin klein zou krijgen! 
 
En zie daar… Eind mei stond ik op mijn rubberlaarzen en lichtjes in mezelf foeterend zo goed als mogelijk de eenjarige 
plantjes in modderige grond te planten. Toch gek eigenlijk dat zo veel mensen denken dat tuinmannen zulke wijze 
weersvoorspellers zijn? 
 
Ondanks dat het zeker geen prachtzomer werd, is het allemaal nog helemaal goed gekomen, hoor. Weerom een 
prachtig park en een tuin met heel veel erg enthousiaste bezoekers. Steeds meer mensen en organisaties blijken ook 
het Vordensteinpark te ontdekken en het beantwoorden van de vele vragen die al die bezoekers gedurende de dag 
gestaag afvuren is ondertussen een vast onderdeeltje van een fijne werkdag in de tuin. 
 
Tegelijk ervaren we eindelijk opnieuw een beetje minder recreatiedruk in het park door het wegvallen van de vele 
wandelaars die we hadden tijdens de coronaperiode. Dat we met zijn allen ook weer eens wat anders mogen dan enkel 
wandelen, is niet enkel voor ons maar ook voor al die natuur in Vlaanderen alvast een zegen! 
 
Ondertussen is die zomer alweer vertrokken en heeft Vordenstein opnieuw haar mooie kleurige herfstkleedje 
aangetrokken in de hoop jullie allemaal te kunnen verleiden tot een deugddoende herfstwandeling door ritselende 
bladeren. 
 
Tot gauw weer, 
 
Dirk  
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Je bent 
een stil verhaal, 
diep uit de aarde. 
Fluisterend, 
traag schuilend 
in klamme bossen 
waar niemand 
je verwacht. 
 

Opeens verschijn 
en verdwaal je overal.  
In bladerval,  
zwarte takken 
en in vacht  
van mossen. 
Rustig pratend, 
huilend of  
dansend met elkaar. 
 

Je bent  
wat de aarde 
zomaar 
voor ons  
met zorg  
bewaarde. 
 

Een stilte van  
schoonheid... 

 

Hanneke Bocken 
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Nieuwtjes uit Vordenstein, het Peerdsbos en Ertbrugge 

Nieuwe elementen in de tentoonstellingstuin 
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief werd in de tentoonstellingstuin (die waar alle bloemenborders in vakjes 
zijn opgedeeld) de tweede rozenpergola geplaatst. 
Opnieuw werd hij helemaal vervaardigd in eigen beheer en in het voorjaar met vereende krachten uit het 
vrijwilligersatelier gedragen om zijn definitieve plek te krijgen symmetrisch diagonaal tegenover nummertje één. 
Deze winter worden dan de nodige welriekende en bijenvriendelijke klimrozen erlangs voorzien. 
Het hele project staat in het teken van het veranderende klimaat met steeds warmer wordende zomers. Schaduwrijke 
lovergangen als deze twee zullen helpen om toekomstige zomerbezoeken aangenaam en draaglijk te houden. De vele 
nieuwe constructies met klimplanten en bijhorende hangbankjes zijn in dezelfde logica ontstaan. 
 

 
 
Met zijn overdaad aan bloemen van het prille voorjaar tot de late herfst is de tentoonstellingstuin een erg geliefd plekje 
bij de bezoekers. We trachten er elk jaar nieuwe soorten in te brengen om mensen te blijven verwonderen met 
bloemenpracht. Vandaar dat we ons ook blijven inzetten om hem structureel te verbeteren. Geleidelijk aan zullen jullie 
dan ook nieuwe boorden ontdekken rond de 64 plantenvakken waaruit deze tuin is opgebouwd. Deze zijn gemaakt uit 
cortenstaal en worden in ons vrijwilligersatelier nauwkeurig op maat in elkaar gelast. Een aantal jaren geleden waren de 
vakjes afgeboord met buxushaagjes, maar daar besliste de buxuskever anders over. We konden deze plotselinge 
verandering gelukkig even opvangen door de vakken te omboorden met gerecupereerde boompalen. Nu deze ook weer 
stilletjesaan hun beste tijd achter de rug hebben, beslisten we om een definitieve mooie en duurzame oplossing te 
zoeken. Cortenstaal is een weerbestendig staal waarvan de bruine roestkleur het meest typische uiterlijke kenmerk is. 
Beheersmatig is dit veel goedkoper omdat we geen twee keer per jaar honderden meters buxushaag hoeven te snoeien. 
De daardoor uitgespaarde brandstof en bijhorende CO2-uitstoot van de heggenscharen maakt dit op langere tijd ook 
een mooi ecologisch verhaal.  
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Gegidste rondleidingen in Vordenstein 
Nu de oranjerietuin van Vordenstein mede door de vele 
vernieuwingen, de natuurlijke en wilde bloemrijke uitstraling en niet 
te vergeten de jaarlijks toegekende “Green Flag Award ”meer 
bekendheid geniet, stijgt ook de vraag naar specifieke 
tuinrondleidingen voor groepen. Om hieraan tegemoet te komen 
hebben enkele van onze vrijwilligers een opleiding gevolgd tot 
officiële “plantentuingids”. Nieuw is dus dat er vanaf nu 
groepsrondleidingen kunnen aangevraagd worden onder begeleiding 
van professioneel opgeleide gidsen die dan ook nog eens zelf vrijwillig 
werken in de tuin. Een gegidste rondleiding voor maximum 
15 personen is op aanvraag te regelen. De kostprijs hiervoor bedraagt 
35 euro. Hoe dit allemaal in het werk gaat, kan u lezen in een apart 
artikeltje geschreven door één van onze tuingidsen een beetje verder 
in deze nieuwsbrief. 
 
 
Vordenstein op Instagram 
Sinds een jaar kan u het reilen en zeilen van ons park ook bekijken en volgen via Instagram. Dit initiatief wordt vooral 
gedragen door onze fijne vrijwilligersgroep zelf, met een beetje input vanuit de zijlijn door eigen personeel 
(natuurarbeiders en boswachters). Hoe dit idee gegroeid is en waar we ondertussen staan, kan u lezen in een artikeltje 
een beetje verderop in deze nieuwsbrief. 
Ga zeker ook een kijkje nemen en/of volg ons op https://www.instagram.com/vordensteinvrijwilligers/. 
 
 

Circulair 2900 
Op 2 oktober hebben onze vrijwilligers hun tentje mee opgeslagen aan het nieuwe 
buurthuis ‘De Serre’ ter hoogte van Colruyt. Ze hebben meegewerkt aan een nieuw 
opgerichte beweging in Schoten waar we niet mochten ontbreken: Circulair 2900. 
Het was een eerste ontmoetingsdag waarop gelijkgestemden inspiratie kunnen 
opdoen, elkaar leren kennen en de basis leggen voor nieuwe ‘duurzame’ netwerken. 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe toegangspoorten tot de schaduwtuin 
De komende winter gaan we ook werken aan het creëren van twee natuurlijke toegangspoorten aan de ingangen van de 
schaduwtuin. Er worden grote ronde stalen constructies in elkaar gelast waardoor je de schaduwtuin zal binnenkomen. 
In een eerste fase worden deze opgevuld met buigzame wilgentakken, maar geleidelijk aan zal aangeplante inheemse 
klimop het overnemen en zodoende perfect ronde natuurlijke doorgangen vormen. 
Hieronder kan je simulaties bekijken van hoe de twee ingangen eruit zullen zien. 
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Green Flag Award 2022 
Een paar weken geleden kregen we een uitgebreid bezoek van de “Green Flag” jury. Die 
kwam een keertje kijken of we in 2022 ook in aanmerking komen om dit felbegeerde 
vlaggetje te mogen uithangen. Gezien deze fijne mensen erg enthousiast zijn vertrokken, 
denk ik dat we op onze twee oren mogen slapen, maar u kent de uitspraak wel “verkoop 
het vel van de beer…”. Meer nieuws volgt zodra we zelf meer weten. 
 
 
Composteren kan je leren 
Op zaterdag 16 oktober hebben we met alle moestuinders een les composteren gevolgd aan onze gezamenlijke 
composthoop. We hebben een experte van comité Jean-Pain uitgenodigd om al onze neuzen in dezelfde richting te 
zetten. Leerzaam en fascinerend om van dichtbij te zien hoeveel ongewervelde beestjes er hard moeten werken om tot 
goede compost te komen. 
 

 
 

Traditioneel hooien 
Een paar weken geleden zijn we met enkele collega’s een workshop ‘ruiters 
maken’ gaan volgen. Ruiters zijn hooiopslagplaatsen in de weide zelf (de 
zogenaamde hooimijt), een aloude gewoonte die we in de toekomst graag terug 
op Vordenstein willen introduceren. Dit is één van de vele adviezen die we 
kregen van Herman Dierickx, ecoloog en expert in verband met biodiversiteit. 
Herman was helemaal gecharmeerd door het park en zijn huidig beheer. 
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Feest in Ertbrugge met een geknipt cadeau! 
Op 26 september werd 35 jaar beschermd landschap Ertbrugge 
gevierd. De wijkgroep Ertbrugge had een mooi dagprogramma 
uitgewerkt met geleide wandelingen, officiële momenten en een 
infomarktje. Een stralend herfstzonnetje zorgde voor een mooie 
opkomst. Als cadeautje voor de gedreven wijkgroep zorgde 
Natuur & Bos voor een knip halverwege de Boze Dreef, de 
toegangsdreef naar het kasteel van Ertbrugge. Zo vermijden we dat 
de dreef nog langer als sluipweg voor het autoverkeer wordt 
gebruikt. Op de foto Jimmy en Hans tijdens de voorbereidende 
werken. Merci mannen! En ook een dikke merci aan de wijkgroep 
voor hun jarenlange inzet! 
 
 
 

Geplande werken op Vordenstein eind 2021 en begin 2022 Wouter Huygens 

Deze herfst en winter staan er nog enkele kleine en grotere werken op het programma voor Vordenstein en Bonte 
Hannek, namelijk: 
 
• De sociale werkplaats Natuur en Landschapszorg zal verder werken aan het maaien en vrij maken van de hofgracht. 

Ze begonnen aan de kapel en werken verder richting Stedeken. De bedoeling is om dit om de zoveel jaar opnieuw te 
doen. We trachten er namelijk voor te zorgen dat de hofgracht steeds open blijft en er dus licht aan het water kan, 
wat ervoor zorgt dat ook waterplanten een kans tot groeien krijgen. Waterplanten die we erg nuttig kunnen 
gebruiken voor het zelfreinigend vermogen van de gracht, maar natuurlijk ook als habitat voor verschillende dieren. 
We werken hier zoals bijna overal aan onze grachten met een strook van een vijftal meter naast het water. 
 

• Deze herfst en winter worden de muren van de Oranjerietuin door een aannemer aangepakt en gerestaureerd. 
 

 
• In oktober worden de graslanden voor de tweede keer gemaaid, geschud en afgevoerd door de arbeidersploeg van 

Vordenstein in samenwerking met de vrijwilligers. Ook aannemer Donkergroen zal hier zijn steentje bijdragen 
(kanten van de graslanden).  
We werken terug met deze drie werkgangen om ervoor te zorgen dat zaden van de aanwezige planten zo veel 
mogelijk kans krijgen om te vallen en volgend jaar opnieuw ter plekke te kiemen. 
 

• Onlangs gingen Koenraad en ikzelf dreefbomen kiezen bij de firma Udenhout in Nederland. Onder het mom van “de 
prijs van een rechte boom is even hoog als die van een kromme”, zijn we het gewoon om onze bomen rechtstreeks 
op de kwekerij te gaan kiezen in de hoop zo de mooiste exemplaren voor Vordenstein ervantussen te halen. In de 
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loop van november worden deze bomen geleverd en zullen deze geplant worden. De meeste bomen hebben we 
nodig voor het inboeten van afgestorven dreefbomen. We hebben echter ook een deel bomen besteld om een hele 
dreefsectie te verjongen. 

 

 
• Aanplant bosplantsoen in kloempen: Ook dit jaar werd er wel wat bosplantsoen besteld voor Vordenstein en Bonte 

Hannek. De bedoeling is dat we dit plantsoen gaan gebruiken om er kloempen mee te maken in het bos. Kloempen 
zijn kleine groepjes bomen die samen aangeplant worden in een opening in het bos om ervoor te zorgen dat we op 
die locatie bosverjonging krijgen en op termijn één grote nieuwe boom uit die groep kunnen kiezen. Met deze 
aanplant gaan we ook proberen om klimaatadaptief te werken door het inbrengen van meerdere soorten (boskers, 
haagbeuk, winterlinde, …) en soorten die door hun goede strooiselkwaliteit de arme zandgrond verbeteren. 

 

 
• Met ditzelfde bosplantsoen gaan de vrijwilligers ook voorzien in een nieuwe gemengde heg langs de kwekerij. 

Daarvoor gaan we de verwilderde rododendron verwijderen en deze vervangen door een mix van meidoorn, 
sleedoorn, Gelderse roos, hondsroos, wilde liguster,… Dit zal hopelijk een erg mooi effect geven wanneer alles in 
bloei staat en bovendien een meerwaarde betekenen voor de insecten en zangvogels op het domein. 
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De onderwereld van de tuin – van microbe tot mol Dirk Vanhimbeeck 
 

Steeds op zoek naar nieuwe planten, concepten of ideeën om toe te passen in de 
oranjerietuin zal het jullie niet verbazen dat je me in boekenwinkels al snel in de afdeling 
van de tuinboeken zal terugvinden. 
 
Maar het moet wel gezegd worden… Er verschijnen veel nieuwe tuinboeken, maar het 
blijft soms ellendig lang zoeken naar eentje dat eens een beetje van de gebaande paden 
durft afwijken. Veel tuinboeken zijn me een beetje te dwangmatig resultaatgericht, 
waarbij er wel eens wordt vergeten dat tuinieren geen prestigeproject is en vooral ook 
erg plezierig dient te blijven. 
 
Iemand die dit wat mij betreft wel goed heeft begrepen, is de vooral in Nederland 
bekende auteur van tuinboeken Romke van de Kaa. Hij beschikt over een heerlijke pen en 
de vele anekdotes en humor maken het een plezier om zijn boeken te lezen. Toch is van 
de Kaa niet alleen maar opstandig, relativerend en grappig. Wanneer hij adviezen geeft 
over de verzorging van planten is hij opeens de degelijke tuinier voor wie geen enkele 

plant een geheim heeft, ook al vertikken ze het zelfs bij hem weleens te groeien en te bloeien. Juist die combinatie van 
ironie en vakmanschap maken hem tot zo’n uitzonderlijk tuinschrijver. 
 
Voor zijn laatste boek(je) “De onderwereld van de tuin” verdiept Romke zich in de ondergrondse gemeenschap van 
larven, wormen, schimmels, bacteriën, amoeben en geleedpotigen. Dat die gemeenschap bestaat, zal niemand 
verrassen, maar dat alle aanwezigen in die microkosmos druk met elkaar communiceren, is ronduit verbazingwekkend. 
Werkend in de tuin vang je een glimp op van deze verborgen gemeenschap, maar het blijft lastig om er volledig in door 
te dringen. En toch – terwijl je met je handen in de grond zit, kom je tot nieuwe inzichten en met de geur van verse 
aarde in je neus begin je te beseffen dat er onder je voeten misschien nog wel meer tuin is dan daarboven. Sterker nog: 
zonder dat wemelende leven onder het maaiveld zou plantengroei überhaupt niet mogelijk zijn. 
 
Dit boekje is erg fijn om op heel ontspannen wijze een eerste glimp op te vangen van de verborgen wereld onder je 
voeten. Als u daarna mogelijks zin naar meer hebt gekregen, zijn er ondertussen ook wat meer wetenschappelijk 
onderbouwde boeken over dit onderwerp te verkrijgen. 
 
 

Vrijwilligers volgen een cursus Plantentuingids Lut Knops 
 
In de loop van 2021 kregen wij als vrijwilligers in Vordenstein 
de mogelijkheid om een cursus Plantentuingids te volgen. 
Deze cursus werd georganiseerd voor de Vereniging van 
Botanische tuinen en Arboreta en werd verzorgd door 
medewerkers van de Plantentuin Meise in samenwerking 
met Natuurpunt CVN. Gezien de grote belangstelling en de 
beperking van het aantal deelnemers vanwege de 
coronamaatregelen konden slechts een drietal van de 
geïnteresseerden onder ons deelnemen dit jaar. De cursus 
liep van 17 maart 2021 tot en met 16 juni 2021 en omvatte 
75 lesuren. De theoretische lessen in de voormiddag werden 
meestal gevolgd door een bezoek aan één van de uitgekozen 
tuinen met een plaatselijke gids. Zo kregen we naast een 
degelijke wetenschappelijke opleiding met uitgebreid 
handboek ook een gevarieerd aanbod aan praktische 
toepassingen en gidsstijlen. Door de coronabeperkingen werden de eerste lessen online georganiseerd en werden de 
bezoeken aan de tuinen uitgesteld tot tijden waarin we weer mochten samenscholen. Zo zijn uiteindelijk alle 
tuinbezoeken toch kunnen doorgaan.  
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De cursus werd afgerond met een praktische gidsbeurt van 10 minuten door iedere deelnemer en een schriftelijke proef 
over de theoretische kennis. De officiële overhandiging van het getuigschrift Plantentuingids had plaats op zaterdag 11 
september 2021.  
 
Het was voor mij zeker een boeiende en leerrijke cursus waarbij vele aspecten van het plantenleven belicht werden: de 
vorm en de functie van de plantendelen, de aanpassingen van planten aan hun leefomstandigheden en hun evolutie in 
de tijd. Ook de historie van indeling en naamgeving van de planten en de functie van botanische tuinen in de loop van 
de geschiedenis werd uitgebreid behandeld. Het heeft mij zeker een ruggensteun gegeven om mij verder te verdiepen 
in het plantenleven en mijn kennis en enthousiasme te delen met andere mensen in de vorm van geleide wandelingen. 
 

 
Vanaf volgend jaar 2022 zullen er geleide wandelingen in de oranjerietuin aangeboden worden door enkele 
vrijwilligers die plantentuingids en/of natuurgids zijn.  
Je kan een groepswandeling (voor maximum 15 personen) in de oranjerietuin aanvragen. De prijs van een dergelijke 
groepswandeling bedraagt € 35.  
Daarnaast zullen er ook kalenderwandelingen worden aangeboden waarvoor mensen zich individueel kunnen 
inschrijven. Voor deze wandelingen zal bij de start van de wandeling een bijdrage van € 2 per persoon gevraagd worden. 
De data zullen we aankondigen via de mailinglijst van de “Vrienden van Vordenstein”. 
Aanvragen en inschrijvingen voor deze tuinwandelingen gebeuren steeds via de VMPA, die instaat voor de verzekering 
van de deelnemers: vmpa-schoten@vmpa-vzw.be.  
Bea Coenen, Lut Knops en Ingrid Van Ravenhorst zullen deze wandelingen begeleiden. 
 

 
 

De vrijwilligerswerking van Vordenstein op sociale media Micheline Jacobs 
 
Het begon allemaal een klein jaar geleden, ergens in de tweede helft van 2020... Het Vordensteinteam was er samen 
met de vele enthousiaste vrijwilligers voor de tweede maal in geslaagd de felbegeerde “Green Flag Award” binnen te 
halen. Een mooie pluim op de hoed van ons allemaal onder het motto: “Teamwork makes the dream work”. 
 
Intussen... Het idee om een blog te beginnen over de werking als vrijwilliger op Vordenstein kreeg bij vrijwilliger Ingrid 
stilaan meer en meer vorm en de goesting om er haar schouders onder te zetten werd groter en groter... De vraag werd 
in de groep gegooid: “Wie ziet het zitten om hieraan mee te werken?” 
 
Ondertussen... Vrijwilliger Micheline had ook goesting om iets te lanceren. Het medium Instagram leek haar wel iets om 
te proberen, maar de daadkracht om door te zetten ontbrak. Het plan van Ingrid doorkruiste dan ook enkele weken 
later haar idee. Te lang getwijfeld dus... 
 
Enkele dagen later... Ingrid meldde dat ze toch maar afzag van haar eerder gelanceerde plan. De tijd die ze achter haar 
computer zou moeten doorbrengen om de blog te realiseren en up-to-date te houden zou te veel tijd opeisen en ze 
wilde deze liever spenderen aan het wroeten en werken in de grond, de serres en de tuin van Vordenstein. 
Toen kwam ook nog vrijwilligerscoördinator Dirk met de vraag hoe we ons mooie, prachtige park met alles erop en 
eraan niet wat meer op de social media-kaart zouden kunnen zetten. Het was een (terechte) opmerking bij het 
toekennen van de Green Flag Award: Park Vordenstein was toen te weinig zichtbaar in de snel evoluerende digitale 
wereld. 
 
En… De puzzelstukjes vielen in elkaar… Micheline lanceerde dan toch maar haar voorstel, Ingrid was meteen bereid om 
geregeld foto’s vanop het “werkveld” door te sturen met wat deskundige uitleg erbij... en vrijwilligerscoördinator Dirk 
was in zijn nopjes, supporterde volop en ondersteunde het initiatief langs alle kanten. 
 
Op 4 november 2020 werd Instagram een pareltje rijker: “Vordensteinvrijwilligers” werd geboren. Een pagina boordevol 
foto’s van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers,... voorzien van bondige en eenvoudige tekst en uitleg. Traag maar 

mailto:vmpa-schoten@vmpa-vzw.be
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zeker kwamen geïnteresseerden kijken en ons volgen, allemaal mensen die op één of andere manier hun hart in Park 
Vordenstein verloren hebben. Zonder reclame te maken voor onze pagina, groeide het volgersaantal elke week aan. 
Maar… er is nog plaats voor vele andere liefhebbers. 
 

 
Dus wie nieuwsgierig is 

• naar onze werking,  
• naar wat we doen,  
• hoe ons park er in elk seizoen uitziet, 
• wat onze bezoekers opvalt in het park,  
• met welke ogen zij door het park lopen, 
• welke initiatieven er lopen... 
• kortom, naar het reilen en zeilen van de vrijwilligerswerking-in-al-haar-facetten, 

kan ons komen volgen op Instagram “Vordensteinvrijwilligers” (https://www.instagram.com/vordensteinvrijwilligers/)! 
 
Als je de hashtag #Vordensteinvrijwilligers, #Vordenstein of #parkvordenstein gebruikt, is de kans ook heel groot dat we 
je foto mee opnemen in onze verhalen (uiteraard enkel als je daar bij je eigen instellingen toestemming voor gegeven 
hebt, dus best even uitzoeken). 
 
We hopen je dan ook heel snel op Instagram te ontmoeten om mee te genieten van al het moois dat het park ons kan 
bieden! 
 
PS: de Instagrampagina is automatisch gekoppeld aan de Facebookpagina "Vordenstein". Ook via die weg kan je ons 
park dus volgen en bewonderen. 
 
 

Leuke verrassingen op je pad in Vordenstein Nele Vervoort 
 

Wanneer je regelmatig in Vordenstein komt, is de kans groot dat je in de oranjerietuin of het park een 
beschilderde steen vindt. Wat is de betekenis hiervan en wie legt deze stenen daar? 
 
Zelf vond ik mijn eerste steen tijdens een coronawandeling vorige winter. Op de achterkant stond 
de Facebookgroep ‘Klein Geluk (geluksteen)’ vermeld. Toen ik weer thuis was, heb ik de groep 
opgezocht. Zo kwam ik te weten dat het idee is dat je op zoektocht gaat naar geschikte stenen, ze 

beschildert en achterlaat op een leuke plek.  
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Sommige vinders houden de stenen bij. Andere verstoppen ze weer. Het is leuk wanneer mensen die 
de stenen vinden, een foto plaatsen in de Facebookgroep. Als maker is het fijn om reacties te 
ontvangen en de steen te kunnen volgen op zijn reis. Zelf kreeg ik al verschillende, soms pakkende, 
reacties. Zo was er een vrouw die een van mijn steentjes vond op de sterfdatum van haar moeder. 
Iemand anders had een slechte week achter de rug. Het vinden van de steen was een lichtpuntje. 
Regelmatig krijg je ook foto’s van dolblije kindjes.  
 

Ondertussen ontdekte ik dat er naast ‘Klein Geluk’ nog verschillende andere Facebookgroepen zijn 
met hetzelfde doel. Ook in het buitenland bestaat het fenomeen al een tijdje. Corona maakte het 
beschilderen van de stenen echter heel populair! Vordenstein is een hotspot voor het vinden van 
de stenen. In Schoten en omstreken zijn verschillende leden van de groep actief.  
 

Zelf heb ik tijdens het afgelopen jaar veel plezier beleefd aan mijn ‘nieuwe hobby’. 
Samen met mijn moeder, zus en nichtje hebben we heel wat stenen gezocht, 

beschilderd en verstopt. Heb je zin gekregen om ook gelukstenen te maken? Veel heb je niet 
nodig: keien met een glad oppervlak, acrylverf of acrylstiften (permanent markers) en vernis om te 
voorkomen dat de tekening uitloopt in de regen (minimum twee lagen). 
Teken je niet graag? Geen probleem! Ook met servetten die je met acrylvernis op de stenen kleeft, 
bekom je een leuk resultaat! En het is natuurlijk ook mogelijk om zonder Facebookaccount stenen te 
maken en verstoppen.  
 
De volgende keer dat je een steen vindt in Vordenstein, bekijk je hem waarschijnlijk met andere ogen! 
 
 

Dieren op Vordenstein en in het Peerdsbos 

De kever, de wesp en het gazon Gerrit Huybreghts 
 
Op Vordenstein kan je in de maanden mei en juni rozenkevers (ook wel 
Johanneskevers genoemd) vinden. De dieren zijn 8-12 mm lang, met roodbruine 
schilden en een groen metaalkleurig halsschild. De rozenkever is een verwant van de 
grotere meikever. Beiden behoren tot de familie van de bladsprietkevers. De larven 
van bladsprietkevers worden engerlingen genoemd. De engerlingen van de rozenkever 
worden tot 20 mm groot. De volwassen dieren voeden zich onder andere met 
bladeren, bloemen, bloemknoppen en ontwikkelende vruchten. De wijfjes leggen 15-
25 eitjes in de grond op een diepte van 10-15 cm. Drie tot zes weken na de eerste ei-
afzetting komen de larven uit. Aanvankelijk voeden de jonge engerlingen zich met 
humusachtig materiaal. In het tweede larvenstadium vreten ze aan haarwortels en in 
het derde stadium aan de wortels zelf van grassen. De larven voeden zich met de 
wortels van klaver, grassen en landbouwgewassen. De duur van de ontwikkelingsperiode van de larven verschilt 
afhankelijk van de bron. Cijfers lopen uiteen van 1 tot 3 jaar. Zowel engerlingen als volwassen kevers worden als 
schadelijk beschouwd in land- en tuinbouw. 
 

De aanwezigheid van grote aantallen engerlingen kan gazons ernstig beschadigen 
doordat de wortels afsterven en het gras los komt te liggen, met kale plekken tot 
gevolg. Ook de engerlingen van de junikever, een andere bladsprietkever, doen zich 
tegoed aan de wortels van grassen. Tot overmaat van ramp, toch voor de liefhebbers 
van een schone pelouse, gaan vogels en mollen op zoek naar de larven, woelen de 
bodem om en beschadigen het gazon nog meer. Vooral kraaiachtigen (kraai, ekster, 
kauw) schijnen zich hierbij uit te leven en zij kunnen grote kale plekken in gazons 
maken. Op de foto is een golfterrein te zien waar kraaien grote kale plekken hadden 
gemaakt. Onderaan de foto zijn de stukjes gazon te zien die de ze hebben weggepikt. 
Zoals je kan zien, ging één van de verdachten ervandoor toen ik een foto wilde maken. 
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Vanwege de schade wordt de rozenkever bestreden, bijvoorbeeld met vallen waar de kevers naar toe gelokt worden 
door lokstoffen (feromonen). Het is ook mogelijk de larven te bestrijden door middel van nematoden (aaltjes) en 
uiteraard worden ook insecticiden gebruikt. 
 
Maar er is nog een natuurlijke vijand van de rozenkever, namelijk de 
rozenkeverdolkwesp of de gewone keverdoder. Keverdoders zijn slanke donkere 
wespen. De wijfjes zijn 6-16 mm groot en zijn te herkennen aan de grotendeels 
roodbruine midden- en achterpoten. De dieren zijn voornamelijk in de maand 
augustus te vinden. Om de keverdoder op Vordenstein te vinden, heb ik gebruik 
gemaakt van hun voorkeur voor de wilde peen als voedselbron. De wespen doen zich 
tegoed aan de nectar en het stuifmeel van de plant. Er is op de grasvelden in de tuin 
geen gebrek aan wilde peen, dus er is voldoende voedsel voor de wesp. De peen is 
een schermbloemige, wat wil zeggen dat de bloeiwijze een scherm is van kleine witte 
bloempjes. Typisch voor wilde peen is dat in het midden van het witte scherm meestal 
één bloempje staat met een opvallend afwijkende kleur, gaande van rozerood tot 
donker karmijn. Op de foto is een keverdoder te zien op wilde peen. Je kan ook het centrale bloempje van de wilde 
peen zien. 
 
Het wijfje van de keverdoder kan de larven van de kever in de grond ruiken en met haar sterke poten graaft ze in de 
grond naar de engerlingen. Die krijgen een tijdelijk verlammende steek waarop het wijfje een eitje op de larve legt. Als 
de larve is bijgekomen, zal ze dieper in de grond graven, waar de larve van de wesp de keverlarve opeet. Door verder in 
de grond te graven, wordt de larve van de wesp beter beschermd tegen dieren die haar als voedsel zien. Tegen de 
maand augustus komt uit de engerling een nieuwe wesp gekropen. 
 
Er zijn al golfclubs waar men bij wijze van biologische bestrijding van de rozenkever begonnen is met de aanplant van 
wilde peen.  
 
Het is een complexe en harde wereld en het speelt zich allemaal af terwijl de bezoeker onbekommerd doorheen de tuin 
kuiert! 
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Natuurlijk tuinieren 
 

Met Walter Vervoort, vrijwilliger en gepassioneerd moestuinder in Vordenstein 

 
Bodem in balans 
 
Een goede bodem is een van de belangrijke elementen om succesvol te 
tuinieren. Hoe meer humus en ander organisch materiaal in de bodem 
zit, hoe meer resultaat je krijgt. 
Humus is organisch materiaal dat door verschillende organismen (het 
bodemvoedselweb) is verwerkt, waarna het bijna niet meer kan 
afgebroken worden. Het houdt voedingsstoffen, mineralen en water 
vast en stelt het ter beschikking van de planten. Het verbetert de 
bodemstructuur en matigt de bodemtemperatuur. Het stimuleert het 
bodemleven en bindt gifstoffen. Als we het humusgehalte op peil 
kunnen houden door voldoende compost en mulch zijn we een stap 
dichter bij een zorgeloze tuin. 
 
Composteren is een versnelde manier om organisch materiaal te verwerken. Microben, wormen en insecten nemen 
explosief toe in de composthoop. Ze zorgen voor een snelle verwerking van groen afval tot bruikbare voedingsstoffen. 
Het levert ook een belangrijke bijdrage aan de toename van het bodemleven. Eens de bodem, het niveau van de humus 
en het bodemvoedselweb voldoende hersteld zijn, vermindert de compostbehoefte en werken we verder met mulch 
om de bodem in orde te houden. 
 

Goed mulchen biedt voordelen voor de tuin. Onkruid krijgt minder kans om 
te kiemen. Het is aangewezen om het onkruid te wieden voor je mulcht. 
Anders kunnen sterke soorten toch door de mulchlaag groeien. Omdat je 
door het mulchen ook de bodemstructuur verbetert, is dit onkruid wel 
makkelijker te verwijderen. Mulch verbetert het bodemleven, waardoor het 
bodemvoedselweb een woonplaats en voedsel krijgt. Het verwerkt de mulch 
tot humus en mineralen. Deze worden opgenomen in de bodem en zorgen 
voor een goede structuur. Water en voedingsstoffen worden beter 
opgeslagen. De bodem wordt luchtiger en laat overtollig water beter 
afvloeien. 
 

Materialen die je kan gebruiken om te mulchen zijn: 
- Restanten van geoogste groenten, onkruid (geen wortelonkruiden of zaad), groenten die doorgeschoten zijn, lavas 

die te groot uitgroeit, blad van smeerwortel, rabarber, enz. Dit verzamel je in een emmer. Knip het in kleine stukken 
met een haagschaar. 

- Bladeren (bladcompost en haagsnoeisel) hebben een goede koolstof/stikstof verhouding. Ze houden vocht vast en 
bieden een goede thuis voor het bodemleven. 
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- Grasmaaisel is ook een goede mulch. Je mag het wel niet te dik gebruiken, want dan kan de lucht er niet door en dan 
gaat het anaeroob ontbinden (rotten), wat niet goed is voor de groenten en de bodem. Een tip is om het grasmaaisel 
te mengen met blad. 

- Probeer bij gebruik van stro of hooi de herkomst vast te stellen zodat je weet dat het niet is opgekweekt met 
pesticiden of kunstmeststoffen. Dit heeft een slechte invloed op het bodemleven. Stro werkt goed om de grond te 
bedekken en te beschermen, maar brengt bij vertering weinig voedingsstoffen in de bodem. Hooi geeft een rijkere 
mulch, maar rijpe zaden kunnen een probleem vormen. 

- Houthaksel zorgt bij verwerking voor een schimmeldominante vertering wat resulteert in een lagere pH. Dit is 
voordeliger voor vaste en meerjarige planten. Het materiaal is goed te gebruiken voor de aanleg van paden, hagen 
en framboos- en aardbeienplanten. Houthaksel werkt ook goed in de composthoop. 

 
Het najaar is het beste tijdstip om te mulchen omdat de groentebedden dan vrijkomen. Laat waar mogelijk wortels in de 
bodem steken. Dit is positief voor het bodemleven. Wied onkruid en geef de bodem een deken van mulch. Het 
bodemvoedselweb blijft de hele winter actief. In het voorjaar word je beloond met een tuin die klaar is voor de start van 
het nieuwe seizoen. 
 
Groe(n)ten van Walter 
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Agenda Vordenstein 

Momenteel zijn er geen activiteiten gepland. 

 
 

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.  

Kijk op de website voor de wandelkalender. 

 

www.natuurgidsen-brasschaat.be 

 
 
 

 

Cook and Herb  

 
 
 

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

Parkbistro Oranjerie De Vlinder 

Aangepaste openingsuren Parkbistro Oranjerie De Vlinder  
 
Gesloten op maandag en dinsdag. 
Open woensdag tot en met zondag van 11u tot 18u.  
Bij slechte weersomstandigheden kan het sluitingsuur aangepast worden. 
 
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, stuur dan een 
mailtje naar 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: Lucas Bergmans, Hanneke Bocken, An De Potter, Gerrit Huybreghts, Wouter Huygens, 
Micheline Jacobs, Lut Knops, Paul Lathouwers, Dirk Vanhimbeeck, Nele Vervoort, Walter Vervoort. 

 

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

