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Beste,
20 jaar Hortus ! Reeds 20 jaar verblijft Hortus in de oranjerie, mijn vroegere werkplek als hovenier van ter Saksen. Wat begon met een groepje natuurliefhebbers die
kennis en aandacht voor het arboretum en de natuur wilden overbrengen op bezoekers groeide uit tot een vereniging die een breed palet aan natuurgebonden
activiteiten weet aan te bieden. En of dit nodig is ! Helaas, nog steeds wordt natuur gelijkgesteld met al wat groen ziet en groeit. Enkele voorbeelden?
* Landbouw is de mooiste natuur die mensenhanden ooit gecreëerd hebben. Vele mensen fietsen nu nog het liefst langs polderwegen om te genieten van deze mooie
natuur. Dixit een gemeenteraadslid.
* Een boom heeft ook altijd de functie om gekapt te worden. Een boom kan niet eeuwig blijven staan. Dixit een Vlaams minister.
* Als er een zeldzame plant staat, wel spit ze dan uit en zet ze in uwen hof. Dixit een veearts toen er sprake was van het beschermen van een veenlens in de Grote Geule te
Kieldrecht.
Wat in deze drie gevallen maar niet aan het verstand te brengen blijkt is het begrip en het belang van ecosystemen en er overeenkomstig naar te handelen. Een akker maïs
is geen natuur, een bos is niet verplaatsbaar en biotopen zijn niet op te scheppen en neerpootbaar om het even waar. Nochtans toont het ecosysteem aarde dat je zo maar
niet zonder schrikbarende gevolgen enorme hoeveelheden CO2 de lucht in kan sturen.
Iedereen heeft wel een mening over de natuur; velen niet gestoord door enige kennis. Maar als er beslissingen over planten en dieren moeten genomen worden met
verstrekkende gevolgen kan je er toch best een bioloog bijhalen. Iedereen heeft een mening over zijn lichamelijke gezondheid, maar als er wat mis loopt komt er toch best
een dokter aan te pas. Eigenaardig genoeg geldt dit niet voor de natuur: iedereen baas in eigen tuin, op eigen veld... Ecosystemen, ecologische kringlopen, het zal nog lang
een speerpunt zijn bij de natuureducatieve rol van Hortus.
Maar laten we het met een knipoogje naar hierboven over iets anders hebben: de vijg (Ficus carica) een merkwaardige kleine boom in velerlei opzichten. De decoratieve
bladeren dienden het eerste mensenpaar tot kleding toen ze uit de eerste tuin werden verdreven. Om maar te stellen dat de vijg al in 9400 voor Christus gecultiveerd werd
in Jordanië. De vijg zelf is eigenlijk geen vrucht maar een uitgegroeide bloembodem. De bloempjes en pitjes zitten opgesloten in een beurs die wij als vrucht zien. Nog
merkwaardiger is de ingewikkelde bevruchting door galwespen in een cyclus van 3 generaties vijgen met vleugelloze mannetjes en vliegende vrouwtjes die met hun legboor
eitjes afzetten in de kortstijlige bloempjes. De mannetjes verlaten hun vijg nooit. Ze worden bezocht door de vrouwtjes die in de vijg komen door het minuscule
openingetje onderaan de vijg. Wie vijgen eet uit het Middellands Zeegebied slaat meteen ook de overblijfselen van de mannelijke wespen naar binnen! Hier in het

gematigd Europa komen deze galwespen niet voor zodat wij onbevruchte, insectenvrije vijgen kunnen eten als ze tenminste rijpen. Maar met de klimaatopwarming
wachten de vijgenbomen een mooie toekomst.
De cultivars die bij ons aangeboden worden kunnen zowel in een pot als in de volle grond op een zonnige windvrije plek groeien. De groeiwijze is als een moerbeiboom met
meerdere stammen of takken. Ze behoren immers tot dezelfde familie. Vijgen groeien van oorsprong in riviervalleien en ravijnen waar hun diep en uitgebreid wortelgestel
het water opzoekt. Daarom is het nodig potplanten regelmatig water te geven in een goed gedraineerde grond. Hun grote sierlijke bladeren zetten immers heel wat vocht
om.
Verwijzend naar de platte vorm van de gedroogde vijg zijn er in onze taal heel wat uitdrukkingen ontstaan met een overwegend negatieve betekenis. Het woord vijg op zich
is al een scheldwoord. Dan heb je nog platte vijg, vijgen na Pasen, paardenvijg, een vijg rond uw oren... Maar wat zou een boksvijg zijn?

Lieve groeten,
Simon

