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Beste Vrienden, 
 
De wat humeurige winter tracht ons allen nog wel een beetje te imponeren met spierballengerol en venijnig natrappen, 
maar dat maakt niet echt meer indruk op ons hé? 
 
OK… Hij heeft zeker ook zijn charmes en sfeertjes, maar ik heb het er eerlijk gezegd nu toch weer even helemaal mee 
gehad. Zodus… Hopla naar de uitgang, jij kille grijsaard! Ga maar een beetje somberen op het zuidelijk halfrond van onze 
geliefde planeet!  
 
Aan de ingang staat er namelijk een erg bevallig jeugdig frisgroen voorjaar te popelen. We zijn voor haar met zijn allen 
de hele winter stevig aan het werk geweest en hebben zowaar de rode loper uitgerold zodat de juffrouw met het 
kleurrijke bloemenjurkje vrolijk huppelend een elegante intrede kan maken in ons mooie park.  
 
Wat er allemaal is gebeurd en nieuw is ontwikkeld in de afgelopen maanden kan u ontdekken in deze boeiende 
nieuwsbrief. Neem een tasje koffie en een rustmomentje om hem een keer door te nemen. Daarna rest u enkel nog de 
wandelschoenen aan te trekken om dit alles met eigen ogen te komen beleven. 
 
Tot gauw weer ergens in het park, 
 
Dirk  
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In de koude aarde 
bewaarde ik mijn 
mooiste woorden. 
Ongestoord, 
verborgen voor 
iedereen 

ver van alle geluid 
winterden ze voort. 
Langzaamaan vonden 
ze hun plaats. 
Tot het licht 
de bodem bescheen. 
 
Morgen of overmorgen 
vertellen ze alles wat ik  
zeggen wilde. 
Uitgehongerd, 
na een lange winterslaap, 
fladdert elk woord 
in een ander gezicht 
de aarde uit. 

 
Hanneke Bocken 
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Nieuwtjes uit Vordenstein, het Peerdsbos en Ertbrugge 

Een veilige plek voor zangvogels 
Deze winter hebben we een lang stuk rododendrons verwijderd die het zicht 
ontnamen op de mooie oude tuinmuur van het oranjeriegebouw. Een zestal 
weken hebben we er samen met vele moedige vrijwilligers aan gezwoegd om 
dit stuk zuiver te maken en opnieuw aan te planten met een kronkelende 
gemengde inheemse haag. 
Zo dicht bij de tuin wilden we een veilige toekomstige nestgelegenheid voor 
vogels ontwikkelen. Hoe meer zangvogels in de buurt van een tuin, hoe 
minder last we hebben van vraatinsecten, slakken, rupsen enz... 
Vandaar dat we vooral hebben gekozen voor doornhoudende inheemse 
struiken, die dan ook nog eens erg dicht op mekaar werden geplant. 

Zangvogels nesten namelijk 
erg graag in dichte heggen 
omdat het er erg veilig is 
voor eventuele nestrovers 
(grotere vogels, vossen, 
marters enz.). Er werd 
gekozen voor een 
combinatie van sleedoorn, 
meidoorn, hondsroos, hulst, 
Gelderse roos en hazelaar. 
De verwijderde 
rododendrontakken werden 
gebruikt om een takkenwal 
omheen de nog jonge haag 

te bouwen en zodoende vraat van reeën te voorkomen. Alles werd 
uiteindelijk afgesloten met een poortje gemaakt van gerecupereerd 
knotwilgensnoeisel. 
Ook wat verder in het park aan de paardenweide plantte de ploeg afgelopen 
winter een stevige nieuwe inheemse haag. 
 
 
Weet u nog wie Dudley, Eunice en Franklin waren? 
Jawel, dat waren de drie stormen die afgelopen februari genadeloos onze domeinen teisterden. Uit 
veiligheidsoverwegingen was het park regelmatig gesloten en achteraf gezien was dit zeker de juiste beslissing. 
Het hoort erbij in natuurgebieden, maar de schade in ons bomenbestand was deze maal toch wel behoorlijk groot. 
Een paar van onze mooie monumentale ouderlingen gingen meedogenloos neer. 
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Verscheidene weken was de ploeg in de weer om wegen opnieuw vrij te maken. In de bosbestanden zelf doen we 
echter niets en blijven de omgewaaide bomen beheermatig gezien gewoon liggen. We streven in Vordenstein naar een 
10 à 12% dood hout in onze bossen. Dood hout is namelijk een van de belangrijkste factoren die de biodiversiteit van 
een bos vergroten. 
 
 
Bomen voor de toekomst 
Er gingen deze winter niet enkel bomen neer maar, er verschenen er ook een heel stel nieuwe. In totaal zijn er dit 
plantseizoen 12 lindes, 1 moseik en 8 zomereiken geplant als dreefboom of solitair. Dit betreft allemaal al wat forsere 
exemplaren die de volgende jaren nauwlettend worden begeleid en verzorgd (gieten en jaarlijkse vormsnoei). 
 

 
 
Kwaliteitsvol parkbeheer 
We hebben hem weer binnen voor het komende jaar. 
Afgelopen najaar gingen we met een kleine delegatie van onze 
vrijwilligerswerking voor de derde maal de ons toegekende 
“Green Flag Award” 2021-2022 ophalen.  
We werden erg hartelijk ontvangen in het mooie Vrijbroekpark 
in Mechelen waar de uitreiking dit jaar plaatsvond. 
“Green Flag” is een internationaal kwaliteitslabel voor 
duurzaam beheerde parken en groene ruimten. 
 
De doelstelling ervan is:  

• het harde werk van managers, medewerkers en 
vrijwilligers erkennen en belonen 

• goede praktijken in de groeneruimtesector delen en 
promoten 

• normen voor duurzaam management verankeren 
• garanderen dat deze ruimtes voldoen aan de behoeften van de gebruikers 
• kwaliteitsvolle groene ruimtes toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht waar je woont 

 
 
Een juweel van een tuin 
Met zijn overdaad aan bloemen van het prille voorjaar tot de late herfst is de tentoonstellingstuin (die waar alle 
bloemenborders in vakjes zijn opgedeeld) 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. 
 
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen over de inbreng van twee prachtige nieuwe pergolaconstructies die onze 
vrijwillige metaalbewerkers Marc en Walter eigenhandig en professioneel in elkaar hebben gelast. De pergola’s werden 
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ondertussen voorzien van de nodige klimrozen die in de toekomst mooie schaduwrijke lovergangen zullen creëren. Ook 
de verharding van kleiklinkers tussen de plantvakken werd afgelopen winter opgewaardeerd. 
 
Sindsdien hebben onze twee vakkundige vrijwilligers echter niet stil gezeten. De hele winter door werd er gemeten, 
gezaagd en gelast om alle plantenvakken te voorzien van een duurzame afboording uit cortenstaal. Vroeger werden de 
vakken begrensd door buxushaagjes, maar de buxuskever besliste dat het anders moest. Cortenstaal is een 
weerbestendig staal met een typische bruine roestkleur. Het beheer van de plantvakken en ook het onkruidvrijhouden 
van de verharding ertussen wordt daardoor veel gemakkelijker. 
 
Nog slechts een tiental vakken te gaan (van de 65 waaruit de tuin is opgebouwd) en de tuin staat te pronken als nooit 
tevoren. Tegen Pasen is hij weer helemaal… jawel… op zijn paasbest. Kom hem zeker deze zomer een keertje 
bewonderen. Je zal er dit jaar ook weer vele nieuwe planten en bloemen ontdekken. 

 
 
Een bakje barstensvol lente 
De voorjaarsbeplanting van de 24 bloembakken op het centrale plein 
pakken we ondertussen heel anders aan dan in het verleden. 
We hebben een mooie collectie wintergroene vaste planten in potten 
opgebouwd. 
Deze worden gebruikt als basisbeplanting (als pot ingegraven dus) om 
de bakken dan vanuit deze situatie verder op te vrolijken met allerlei 
botanische voorjaarsbolletjes (verwilderingsbollen) en kleurrijke 
viooltjes. 
Het resultaat is telkens 1 m² divers fris lenteconcentraat. Veel 
boeiender dan enkel de viooltjes van voorheen. 
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Een magische inkompoort 
 

Een andere stukje Vordenstein dat we elk jaar geleidelijk 
een beetje meer willen ontwikkelen en promoten onder 
onze bezoekers is onze schaduw-bos tuin. Je vindt hem net 
achter de oranjerietuin. Een mooi stukje waardevol oud bos 
met een heel stel indrukwekkende monumentale bomen en 
doorkruist met vele kleine weggetjes. 
 
Beheermatig trachten we daar de rododendron een beetje 
terug te dringen ten voordele van mooie inheemse bosflora 
die we voorzichtig opnieuw introduceren. Je vindt er ook 
een stel mooie grote toverhazelaars en een kleine Camelia-
collectie. Volgend jaar zullen er ook nieuwe toekomstbomen 
worden bijgeplant. 

 
Kortom… Een magisch plekje oud bos als dit verdient een feeërieke ingang en 
daarom gingen we opnieuw aan de slag met een vrijwilligersproject. Deze winter 
verscheen er namelijk geleidelijk aan onze eerste “moon gate”.  
 
Een wat...?? Hoor ik jullie al denken? Wel, zo noemen de Engelsen het en we 
hebben er tot hiertoe niet echt een geschikt Nederlands woord voor gevonden, 
maar het betreft een ronde toegangspoort die perfect zou passen als 
ingangspoort voor een dorpje van sympathieke Hobbits. Ze bestaat uit een rond 
metalen frame, dat eveneens werd ontworpen in het vrijwilligersatelier, waarna 
de dames en heren die de vele 
wilgenprojectjes op Vordenstein verzorgen 
er mee aan de slag gingen. Er werden twee 
houtwalletjes tegenaan gestapeld om dan 

het geheel aan te planten met een honderdtal inheemse klimopplantjes, die de 
ingangspoort op natuurlijke wijze zullen veroveren. 
 
Volgende winter verschijnt er een tweede exemplaar aan de andere in/uitgang 
van deze bostuin. Deze wordt zelfs nog een stukje groter omdat er een kleine 
tractor door zal moeten kunnen. En waartoe dienen die dan eigenlijk, vragen 
sommige bezoekers zich af? Wel, ze zijn gewoon heel erg mooi om door te lopen, 
prikkelen de fantasie en verrassen onze bezoekers op hun wandeling. 
 
Meer hoeft dat toch niet te zijn? 
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Vrijwilligers in opleiding als plantentuingids 
Ook dit jaar hebben opnieuw 6 van onze fijne vrijwilligers 
ingetekend voor het volgen van een opleiding 
plantentuingids. Deze cursus wordt georganiseerd voor de 
Vereniging van Botanische tuinen en Arboreta (waar 
Vordenstein lid van is) en wordt verzorgd door 
medewerkers van de Plantentuin Meise. De opleiding 
omvat 75 lesuren. De theoretische lessen in de 
voormiddag worden meestal gevolgd door een bezoek 
aan een van onze Vlaamse plantentuinen met een 
plaatselijke gids in de namiddag. 
De cursus wordt afgerond met een praktische gidsbeurt 
van 10 minuten en een schriftelijke proef over de 
theoretische kennis. Daarna kunnen deze kersverse 
nieuwe specialisten eventueel aan de slag als nieuwe gids 
in ons mooie park of elders. Het fijne van een rondleiding 
met een van onze vrijwilligers is dat deze mensen de tuin 
erg goed kennen omdat ze er wekelijks zelf in aan het werk zijn.  
Wil je een rondleiding boeken of deelnemen aan een geplande gidsbeurt, kijk dan even achteraan in deze nieuwsbrief 
voor meer informatie.  
 
 
Nieuwe afsluitingen voor onze runderen 
Deze winter werden alle elektrische afsluitingen van de begrazingweides van onze runderen vervangen. De palen waren 
versleten en braken steeds weer ondergronds af wanneer we spanning op de draden trachtten te zetten. Kortom, de 
vier weides waren aan vernieuwing toe. 
Onze runderen zijn net terug van een winterverblijf op stal. Voor het beheer van onze runderen werken we samen met 
“Stichting Levend Erfgoed”, een vereniging die opkomt voor het (genetisch) behoud van oude landbouwrassen. 
 

 
 
Water – een kostbaar goed 

Op verschillende plekken op het domein zal u merken dat grachten zijn afgedamd met jute 
zandzakjes. Dit is een proefproject dat we zijn opgestart met de bedoeling zoveel mogelijk 
regenwater in onze domeinen te bufferen. Ook in domein Ertbrugge deden we vorig jaar al een 
dergelijke ingreep. We willen zodoende verhinderen dat kostbaar water naar de riolering verdwijnt. 
Zo voorkomen we uitdroging van onze natuurgebieden en tegelijk overvolle rioleringen met 
bijhorende overstromingen. Water bufferen en de mogelijkheid bieden om te infiltreren in de 
grondwatertafel is waar we in de toekomst met zijn allen veel meer op zullen moeten inzetten. We 
gaan dit nu een tijdje opvolgen en bij een gunstige evaluatie zullen we opteren om extra sluizen te 
plaatsen op enkele cruciale afwateringpunten. 
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Nieuwe aannemer 
Begin mei start er een nieuwe onderhoudsfirma voor onze reguliere werken op Vordenstein, Peerdsbos en Bonte Hannek. 
Het is de Firma Dolmans Landscaping die het nieuwe bestek binnenhaalde. Een Nederlandse firma met een afdeling in 
Wilrijk. We gaan ervan uit dat we een even goede en duurzame samenwerking kunnen opbouwen zoals bij Donkergroen, 
de aannemer van vorige jaren. 
In de tuin wordt veel werk verzet door de vrijwilligers. De tuinaannemer wordt enkel ingezet voor het onderhoud van de 
hagen, de dolomietverharding en een deel van de gazons. 
 
Renovatie van oude oranjeriemuur 
In november 2021 is er gestart met de renovatiewerken aan onze ‘erfgoed’ oranjeriemuur en bijbehorende poorten. De 
firma Pit, die gespecialiseerd is in dit soort van renovatiewerken is zorgzaam te werk gegaan. 
Er wordt gewerkt met het grootste respect voor de erfgoedwaarde van de muur en al het plantgoed dat na al deze jaren 
rond en aan de muur zijn thuis gevonden heeft. In mei worden deze werken afgerond. 

 
Sociale werkplaats helpt met exotenbeheer 
In april nemen de jongens en meisjes van Natuur en landschapszorg, onze sociale werkplaats, de nabehandeling van 
exoten op Vordenstein voor hun rekening. Op ongeveer één vierde van de oppervlakte van Vordenstein wordt alle 
verjonging van exoten verwijderd. Zo hebben we om de vier jaar heel het domein gecontroleerd. Exoten zijn uitheemse 
planten die zich invasief gedragen in onze natuur en daarbij een bedreiging vormen voor inheemse soorten. In 
Vordenstein betreft het vooral Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en rododendron. 
 
 
Muntjakbestrijding 

Exoten zijn echter niet altijd planten. Ook dieren kunnen zich invasief nestelen 
in onze natuur. In Vordenstein heeft de Chinese muntjak zich ontwikkeld tot 
een beginnende probleemsoort. In natuurlijke bossen heeft de soort een 
merkbaar schadelijk effect op de verjonging. Daarnaast eten ze van zeldzame 
bodemflora, tasten ze de habitat van nachtegalen en andere bosvogels aan en 
treden ze in voedselconcurrentie met (inheemse) reeën. De voorbije maanden 
werden ze voor en na de sluitingstijden bestreden door middel van afschot. 
Vandaar dat u op verschillende plekken doorheen het domein enkele 
hoogzitten of jachtkansels zag verschijnen. Op Vordenstein werd een vijftal 

stuks geschoten. Dit zal in de toekomst af en toe herhaald moeten worden aangezien deze jongens en meisjes heel het 
jaar doorgaan met het uitbreiden van hun nageslacht. 

Voor en na Ploegbaas van firma Pit voor een stuk van de muur dat net 
gerenoveerd werd. 
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Nieuwe boswachter in het Peerdsbos 
Sinds begin 2022 is er een nieuwe boswachter voor het Peerdsbos. Jurgen Melis neemt het beheer over van Lucas 
Berghmans. Lucas blijft wel Ertbrugge voor zijn rekening nemen. 
Voor Vordenstein is sinds vele jaren Wouter Huygens verantwoordelijk. 
 
 
Afgelaste lentebeurs 
De jaarlijkse lentebloeiersbeurs in samenwerking met Tuinpunt is spijtig genoeg niet kunnen doorgaan aangezien we 
niet voldoende zeker waren dat we dit coronaproof zouden kunnen laten verlopen. Laat ons hopen dat de 
herfsthappening weer zoals normaal kan doorgaan. 
 
 

Boekbespreking Lut Knops 
 

Na mijn opleiding tot plantentuingids en enkele gidsbeurten was ik eraan toe om mij te 
verdiepen in de literatuur over de onderlinge samenwerking tussen bomen, planten en 
andere micro-organismen. Het volgende boek trok mijn aandacht. 
 
In maart 2021 verscheen het boek van de Canadese ecologe Suzanne Simard met de mooie 
titel Op zoek naar de moederboom. Ontdek de wijsheid van bossen.  
Suzanne Simard is hoogleraar bosecologie aan de University of British Columbia. 
Na de vele wetenschappelijke publicaties is dit haar eerste boek voor een breder publiek. 
Hierin bespreekt ze haar ontdekkingen over het leven van bomen en bossen samen met 
autobiografische aantekeningen, wat het lezen heel boeiend maakt. 
Simard (1961) is geboren en getogen in een houthakkersfamilie in het regenwoud van Brits-
Columbia. Zij gaat al van kindsbeen af op zoek naar de mysteries van bomen en bossen om 
haar heen. Al heel vroeg heeft ze het idee dat bomen met elkaar verbonden zijn en dat zij 
met elkaar communiceren. 

 
Dit idee van samenwerking druist in tegen de toen overheersende overtuiging dat er in de natuur een voortdurende 
concurrentiestrijd is voor water, voeding en licht. Zij krijgt de nodige tegenkantingen van de houtindustrie, die hectaren 
bos integraal omhakt en herbeplant met de meest ‘productieve’ boomsoorten en ‘concurrerende’ bomen en struiken 
bestrijdt met het beruchte Roundup. 
 
Maar Simard blijft haar spoor moedig volgen en kan via vele wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat er 
samenwerking is tussen verschillende boomsoorten via ondergrondse netwerken van schimmels en wortels. Via deze 
netwerken worden koolstof, water, voedingsstoffen en zelfs verdedigingssignalen uitgewisseld.  
“Dat mysterieus ondergronds netwerk verbindt alle bomen en planten en ondersteunt ze zoals families en menselijke 
samenlevingen dat doen.”  
 
Zij ontdekt ook dat oudere bomen, meestal de grootste bomen in bossen, het grootste aantal verbindingen hebben, via 
zwamnetwerken, met andere bomen en boompjes. Zij ziet de verbindingen als ‘navelstrengen’ waarlangs de oudere 
bomen voedsel en vocht leveren aan jongere bomen en ze doopt de oudere boom tot ‘moederboom’. Deze 
moederbomen zijn in staat hun verwanten te herkennen en geven hun voorrang bij de uitwisseling, zij het dat ze ook 
delen met vreemden. “Moederbomen geven hun kinderen een voorsprong, maar ze zorgen ook voor het hele dorp om 
er zo zeker van te zijn dat dat floreert voor hun nakomelingen.”  
 
Het gedachtengoed van Simard van harmonische samenwerking en ondergrondse netwerken, het “Wood-Wide Web”, is 
ondertussen wereldwijd verspreid en aanvaard. Suzanne Simard is tot op heden actief als wetenschapper en is een 
pleitbezorger van wetenschapscommunicatie over mondiale veranderingen. Je kunt haar horen vertellen in haar 
TEDtalks die op YouTube al miljoenen keren werden bekeken. Maar lees toch ook het boek. Het is een echte aanrader! 
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Dieren op Vordenstein en in het Peerdsbos 

De houtsnip: een nachtelijke overwinteraar Gerrit Huybreghts 
 
De houtsnip is een schaarse tot zeldzame broedvogel in Vlaanderen. Het is een vogel met een voorkeur voor vochtige 
eikenbossen. In Wallonië komt de soort meer voor en mag er nog op gejaagd worden. In Vlaanderen is sinds 1991 de 
jacht op de houtsnip verboden. In Vordenstein hebben we geen weet van houtsnippen als broedvogel, maar tijdens de 
herfst- en winterperiode komen er hier altijd wel een aantal overwinteren. We zien ze zelden, want de houtsnip is 
voornamelijk ’s nachts actief. Tijdens het werken in het bos gebeurt het dat er plots één vlakbij opvliegt. De houtsnip is 
uitstekend gecamoufleerd en blijft gewoon zitten tot je vlak in de buurt bent. Loslopende honden kunnen de dieren 
opjagen en zorgen er voor dat ze geen rust kennen.  
 
De dieren hebben grote donkere ogen aan de zijkant van de kop, die zorgen voor een blikveld van meer dan 360°. Dat 
wil zeggen dat ze zowel voor hen als achter hen een beperkt blikveld hebben met dieptezicht. Dat het dieptezicht 
beperkt is, betekent dat ze afstanden niet zo goed 
kunnen inschatten en nogal eens tegen vensters of 
hoogspanningsleidingen aanvliegen. Zulke dieren 
worden vaak gevonden tijdens de trek en bij 
vriesperiodes. Omdat ze met hun lange snavels naar 
wormen en andere ongewervelden zoeken in de 
bodem, wordt dat moeilijker bij vriesweer en proberen 
ze zich te verplaatsen, met botsingen tot gevolg. Veel 
trekwaarnemingen zijn dan ook van vogels in steden, 
zoals op de bijgaande foto waar een houtsnip 
gevonden werd in Brussel (foto door Joseline Godart 
licentie CC-BY-NC-ND).  
 
Vanaf oktober begint de trek vanuit het noorden en het oosten naar onze streken. In Groot-Brittannië heet de eerste 
volle maan van november trouwens “Woodcock moon” of houtsnipmaan vanwege de trekkende dieren. Houtsnippen 
die hier overwinteren, leggen dikwijls grote afstanden af. De Game and Wildlife Conservation Trust in het VK bestudeert 
hun trekroutes door middel van zendertjes. Bijgevoegd is een kaartje met gegevens uit 2013. De langste afstand is 
afgelegd door de vogel die met Mo aangeduid wordt. Hij legde een totale afstand van 10246 km af tussen Siberië en 
Zuid-Cornwall. Wie interesse heeft, vindt meer informatie op de website www.woodcockwatch.com/. 
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Op de wildcamera’s hebben we een aantal keer houtsnippen waargenomen die komen overwinteren. Op Vordenstein 
lopen de waarnemingen van houtsnippen tussen begin november en half maart. 
 

 
 

Kijk eens naar het vogeltje! — Dieren voor de lens van onze wildcamera’s Gerrit Huybreghts 
 
Op Vordenstein en op de Bonte Hannek staat een reeks wildcamera’s opgesteld. Deze dienen om een indruk te krijgen 
van de aanwezigheid en de activiteit van de Chinese muntjak. Die informatie wordt gebruikt voor de bestrijding van dit 
dier. De muntjak is een kleine hertensoort uit China die bij ons in de natuur is terechtgekomen. Het dier vormt een 
bedreiging voor onze biodiversiteit. De soort heeft een negatieve impact op bosverjonging omdat de dieren jonge 
zaailingen opeten. Ze eten ook graag wilde orchideeën, pinksterbloem, bosanemoon en wilde hyacint. In Vlaanderen 
vinden we muntjaks voornamelijk in Schoten en Brasschaat. 
 
De bestrijding van de muntjak gebeurt op basis van de Europese verordening nr. 1143/2014, die in Vlaanderen omgezet 
is in 2016 via een wijziging van het Soortenbesluit van 2009. Ook het huidige Vlaamse regeerakkoord vermeldt het 
belang van een aanpak van invasieve exoten. 
 
De coördinatie van het onderzoek met wildcamera’s gebeurt door het INBO (Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek). 
Iedere maand worden de kaartjes in de camera’s opgehaald. De bestanden worden doorgestuurd naar een centrale 
website, waar de beelden worden bekeken en voorzien van labels. De gegevens worden dan door een 
computerprogramma geanalyseerd ten behoeve van de bestrijding. In toepassing van de wetgeving rond privacy 

Houtsnippen in het bos 

Een houtsnip landt 
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worden foto’s waarop mensen staan tijdens de verwerking verwijderd. Veel camera’s hangen op een rustige plek, maar 
toch stellen we regelmatig vast dat er wandelaars langslopen. In Vordenstein hoor je op de paden te blijven. Dat is 
belangrijk voor de bosflora en voor de rust van onze wilde dieren.  
 
Naast onderzoek naar de muntjak is er een ganse reeks foto’s die gewoon leuk of interessant zijn om naar te kijken 
Hieronder alvast enkele voorbeelden. 

 
  

Muntjak in Vordenstein Reegeit met kalfje 

Reegeit in tegenlicht Reebok Bonte Hannek zuid 

Vordenstein – steenmarter aan de varentuin. De kleinere oren 
staan iets meer aan de zijkant van de kop geplaatst. 

Nieuwsgierige vos 
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Rarara... Wie ben ik? Opvliegende gaai 

Boommarter aan likstok bij valavond Boommarters in Vordenstein. De eerste camerawaarneming was 
in mei 2020. Ondertussen schijnen ze goed gevestigd te zijn. 

Buizerd Bosuil 
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Natuurlijk tuinieren 
 

Met Walter Vervoort, vrijwilliger en gepassioneerd moestuinder in Vordenstein 

 
Walter is druk bezig met de voorbereidingen voor de moestuin. Daarom nemen andere vrijwilligers voor een keertje deze 
rubriek van hem over met een artikel over hun tomatenexperiment. 
 

Een test met tomaten of het weegschaalverhaal 
 
In het maartnummer 2021 van het tijdschrift Gardeners’ World verscheen in een artikel hoe tomatenplanten kunnen 
worden geleid om de groei van de tomaten te bevorderen. Er werden 4 verschillende teeltwijzen beschreven, telkens 
met de bedoeling de opname van water en voedingsstoffen te maximaliseren en zodoende de oogst te vervroegen, te 
vergroten en/of te verlengen. De 4 methodes waren: 
1 – De conventionele methode van 1 cordon* (stam), voor grotere (maar minder) tomaten 
2 – Dubbele cordon voor grotere opbrengst met kleinere tomaten 
3 – Aanaarden tot 40 cm hoog voor een vroegere oogst en grotere planten (meer wortels) 
4 – Zijwaarts, dus liggend planten in een geul en de top naar boven leiden, voor meer wortels, groener loof en langer 
oogstseizoen. 
 
Nieuwsgierig besloten we het voorbije jaar in de serre de proef te doen. 
De tomaten werden rond eind april gezaaid, half mei per soort waar mogelijk volgens de vier methodes geplant en 
verder opgekweekt.  
De dubbele cordon werd gevormd door de eerste okselscheut niet te dieven, maar te leiden naar een tweede steun. 
Voor het aanaarden gebruikten we een bloempot zonder bodem van 30 cm hoog rond de stam. Het onderste loof werd 
verwijderd. Bij methode 4 werd ook het onderste loof dat nu onder de grond kwam, verwijderd. 
 
Proefopstelling 
Er werden 7 soorten opgenomen in de test: Omar’s Lebanese, Kosovo, Bedouin, Moneymaker, Brandywine, Rocky en 
Ananas Noir. 
De verzorging was voor alle tomaten dezelfde: hoeveelheid en frequentie water geven, vanaf juli wekelijks een gelijke 
portie smeerwortelgier en dit tot eind augustus. Vanaf begin juli werd ook geregeld het onderste loof verwijderd om 
licht en lucht beter te laten circuleren. 
De weersomstandigheden waren zeer ongunstig. Een frisse, natte zomer kon de serre niet voldoende opwarmen en 
vochtigheid maakte het de tomaten niet gemakkelijk. Toch bleven ze voldoende schimmelvrij, maar ze kregen last van 
witte vlieg en tegen eind augustus kreeg schimmel stilaan toch de overhand. 
Begin augustus pas werden de eerste tomaten oogstrijp en werd ook de weegschaal klaargezet.  
Van elke geoogste tomaat werden het gewicht, de soort, de teeltwijze en de datum genoteerd en in een databank 
geregistreerd. Op 13 oktober werden alle planten opgeruimd en de nog groene tomaten ook meegeteld en gewogen. 
 
 
 
 

*Cordon-tomaten zijn hoge planten die de steun van een stok nodig hebben. 
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Resultaat 
De opbrengst van deze test bedroeg 501 tomaten, met een totaal gewicht van bijna 82 kilo. Ondanks de natte, koele 
zomer toch een leuk resultaat. Wat de smaak betreft werden Ananas Noir, Bedouin en Kosovo de absolute toppers, 
door de vrijwilligers het meest gewaardeerd. 
 
Conclusie 
Met de cijfers uit onze test en na het verwerken in statistieken kunnen we het volgende besluiten: 

• een dubbele cordon levert de meeste tomaten op (zie grafiek)  
• de enkele cordon levert het meeste gewicht op 
• aangeaard met pot is niet beduidend beter dan de enkele cordon 
• liggend geplant lijkt de minst efficiënte teeltwijze, hoewel deze meer wortels geeft. De voordelen die in het 

artikel werden vermeld kwamen hier niet naar voor in de test. 
 

 
Per soort kunnen we ook een aantal besluiten trekken: 

• Bedouin gaf de grootste oogst aan tomaten (141). 
• Ananas Noir is de soort met gemiddeld het meeste gewicht aan tomaten, met een topper van 715 gram. 
• Omar’s Lebanese bracht weinig tomaten voort, maar wel allemaal grote. 

 
Na een zomer tellen en wegen mogen we besluiten dat onze bevindingen meestal gelijklopen met wat we in het artikel 
gelezen hebben.  
 
Kwekers: Hugo en Griet. Dataverwerking: Cathérine 
 
 

Tot slot… 
Tot slot wilden we jullie deze prachtige foto van onze koeien in een winters Vordenstein niet onthouden! 
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enkele cordon (stam)

Dubbele cordon

aangeaard met pot zonder
bodem
liggend geplant
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Agenda Vordenstein 

In de oranjerietuin worden in het voorjaar twee kalenderwandelingen aangeboden. 
Deze wandelingen gaan door op zondag 5 juni en zondag 19 juni telkens om 14u en starten aan het bruggetje op de 
parking. 
 
Gezien het aantal deelnemers beperkt is tot 15 personen is inschrijving verplicht via vmpa-schoten@vmpa-vzw.be. 
Deze wandelingen zijn gratis en worden begeleid door Lut Knops, plantentuingids en Vordensteinvrijwilliger. 
Wanneer de groep groter is, wordt deze opgesplitst en wordt er een tweede gids ingeschakeld. 
 
Naast de geplande kalenderwandelingen kan je ook een groepswandeling (voor maximum 15 personen) in de 
oranjerietuin aanvragen. De prijs van een dergelijke groepswandeling bedraagt € 35. Bea Coenen, Lut Knops en Ingrid 
Van Ravenhorst zullen deze wandelingen begeleiden. Aanvragen voor deze tuinwandelingen gebeuren steeds via de 
VMPA, die instaat voor de verzekering van de deelnemers: vmpa-schoten@vmpa-vzw.be. 
 
 

VMPA Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen 

De VMPA organiseert ook buiten Vordenstein en het Peerdsbos natuurwandelingen met ervaren natuurgidsen. Deze 

wandelingen zijn gratis en duren ongeveer 2 uur.  

Kijk op de website voor de wandelkalender. 

 

www.natuurgidsen-brasschaat.be 

 
 
 

 

Tuinpunt vzw  

 
info@tuinpunt.be  
www.tuinpunt.be 
 

 
 

Cook and Herb  

 
 
 

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

mailto:vmpa-schoten@vmpa-vzw.be
mailto:vmpa-schoten@vmpa-vzw.be
http://www.natuurgidsen-brasschaat.be/
mailto:info@tuinpunt.be
http://www.tuinpunt.be/
mailto:info@kruidenwereld.be
http://www.cookandherb.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: Hanneke Bocken, Cathérine Cornette, An De Potter, Dimitri Dubois, Griet Flour, Gerrit 
Huybreghts, Lut Knops, Paul Lathouwers, Dirk Vanhimbeeck. 

 

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

