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Montmartre XIII, zondag 04 september 2022, 13 - 18 uur
Daguitstap naar Nederland, zondag 11 september, 8.30 – 19 uur
Zenlopen en Chinese theeceremonie, woensdagen 21 september, 19
oktober, 14 december, 19 - 22 uur
Hof ter Saksen binnenste buiten, donderdag 22 september, 10.00 12.30 uur
Sapmobiel, zaterdag 24 september, 08 – 17 uur
Opening zintuigentuin, zondag 2 oktober 2022, 14 – 17.30 uur
Over hout en bomen: voordrachten, donderdag 6 oktober, 20 – 22 uur
en donderdag 13 oktober, 20 – 22 uur
Over hout en bomen: uitstap naar het HOUTlab in Plantentuin Meise
en Arboretum van Tervuren, zaterdag 22 oktober, 9 – 18 uur
De juiste boom voor elke tuin: herfstwandeling, zaterdag 29 oktober,
14 – 16.30 uur
Vakantietopper voor kids: bossafari! donderdag 3 november 2022,
09 – 16 uur
Sint-Maartentocht in Hof ter Saksen, donderdag 10 november 2022,
vanaf 18 uur
Voorstelling tuinreis 2023: Cornwall in de lente, donderdag 17
november 2022, 20 – 22.00 uur
Zintuigenactiviteit ‘horen’: stiltewandeling, zaterdag 19 november van
14 – 16 uur
Klimaat en biodiversiteit: gevelgroen dinsdag 6 december, 20 – 22 uur
Voordracht natuur, natuurparken en tuinen van West Canada,
donderdag 15 december, 20 – 22 uur
Klimaat en biodiversiteit: water en ontharden dinsdag 20 december,
20 – 22 uur
Natuurtochten, zondag 4 september, 2 oktober, 13 november,
4 december, 8 januari
Brief van Simon

Hortusvrienden,
Tijdens mijn uitstap naar het zuiden werd ik eens te meer geconfronteerd
met de wijzigende klimatologische omstandigheden. In augustus staan alle
bermen en velden dor, zelfs de bomen vertonen al herfstverschijnselen.
Links en rechts rookpluimen, de natuur staat in brand. Het is de
gemakkelijkste houding om erop te rekenen dat de overheden een oplossing
zoeken. Maar de weg naar een oplossing ligt vooral bij elk van ons.
Om inspiratie op te doen, voor nieuwe inzichten en creatieve oplossingen,
plannen we dit najaar een eerste reeks over ‘klimaat en biodiversiteit’. Een
begin kan zijn, dat we op zoek gaan naar minder verharding waar het
mogelijk is en het zelf opvangen of laten infiltreren van regenwater. Het is
een uitdaging om waterverspilling te beperken. Er kan meer groen op
plaatsen waar we vroeger te weinig bij stil stonden, zoals tegen gevels en op
daken. Een belangrijk aandachtspunt is uiteraard een weloverwogen
plantenkeuze.
Hortus biedt een reeks ‘over hout en bomen’ aan. De samenstelling van
hout wordt onder de loep genomen en we bespreken verschillende soorten
en hun gebruik. Afsluitend is er een daguitstap naar het HOUTlab in de
plantentuin van Meise en bekijken we de bomen in het arboretum van
Tervuren. Je kan deelnemen aan deze dagtrip zonder de voorafgaande
voordrachten te volgen.
Aansluitend op de lezing van professor Hermy eind juni, kunnen we in Hof
ter Saksen de kleinere tuinbomen in hun herfstkleedje waarnemen.
We maken een daguitstap naar Nederland en we geven een voorsmaakje
van onze tuinenreis in 2023. Leuk is dat we een kijkje nemen in de
natuurparken van British Columbia.
Op de binnenkoer van de hoeve in Hof ter Saksen is door de
gemeentediensten een zintuigentuin aangelegd. Ook daar spelen we op in!
Voor de stappers staat er weer een gevarieerd programma te wachten.
Wie onze nieuwsbrieven nog niet digitaal ontvangt, kan dit zelf aanvragen
via www.hortus-ter-saksen.be/nieuwsbrieven.html. Een gedrukte versie van
deze najaarsbrochure bezorgen we aan diegenen die dit lieten weten. Dit
kan nog via info@hortus-ter-saksen.be. Volg ons ook op Facebook en
Instagram. We kijken uit naar jouw deelname op onze activiteiten.
Etienne Voorzitter
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CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Over hout en bomen: voordrachten
Donderdag O6 oktober 2022, 20 - 22 uur
Donderdag 13 oktober 2022, 20 - 22 uur

Hout is het oudste en nog steeds één van de voornaamste
bouwmaterialen. Bomen zijn de ‘fabrieken’ die enkel met water,
lucht, mineralen en zonne-energie hout produceren. En dat op de
meest duurzame manier want zonder schadelijke uitstoot en
volledig recycleerbaar. Zonder bomen en planten is er geen
productie van zuurstof en geen leven op aarde mogelijk. Hout
levert ook brandstof, meubelen, bouwmaterialen voor huizen en
schepen en gebruiksvoorwerpen. De toepassingen zijn bijna niet te
tellen. Naast het product hout, levert hout ook cellulose en de
daarvan afgeleide scheikundige componenten die gebruikt worden
in tal van producten zoals papier, kleding, medische en
schoonheidsproducten en zelfs in voeding.
Tijdens twee avonden bespreken we uitgebreid het product hout
en de bomen waarvan het afkomstig is.
De eerste avond staan we stil bij de manier waarop hout groeit en
de houtanatomie. We tonen de verschillen tussen naald- en
loofhoutsoorten en de technische eigenschappen van de
verschillende boom- en houtsoorten leggen we uit.
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Op de tweede avond van deze reeks staan we stil bij een aantal
specifieke boomsoorten, het hout dat ze produceren en de
toepassingen ervan in ons dagelijks leven. Het gaat voornamelijk
over de bomen die in onze streken groeien en de boom- en
houtsoorten die we hier veel gebruiken en verwerken en die veel
toepassingen hebben. Bomen zoals onder andere eik, beuk,
esdoorn, es, lariks… passeren de revue.
Tijdens de derde dag maken we een uitstap naar het HOUTlab in de
Plantentuin van Meise en naar het arboretum van Tervuren om de
opgedane kennis in de praktijk te bekijken (zie pagina 20-21).
De twee avonden en de daguitstap beschouwen we als één pakket
en wie inschrijft voor de voordrachten neemt automatisch deel aan
de drie sessies.
Deze voordrachten zijn laagdrempelig en kunnen door iedereen,
met of zonder voorkennis, gevolgd worden.
o
o
o
o

o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw.
Spreker: François Seghers, natuur- en plantentuingids en gedurende
45 jaar beroepsmatig bezig geweest met hout en houtbewerking.
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren.
Deelname: 60 €/pp. Incl.2 voordrachten, de inkomprijs en geleid
bezoek aan de Plantentuin Meise en het arboretum Tervuren, een
broodjeslunch ter plaatse en de prijs van de bus.
Inschrijving voor de reeks van twee voordrachten en de daguitstap
via mail naar coisseghers@gmail.com en overschrijven van 60€ per
persoon op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter
Saksen vzw met vermelding van: Hout en Bomen, naam en
mailadres per deelnemer.
Wanneer?
o Voordracht 1: Donderdag 6 oktober 2022, 20 uur tot 22 uur
o Voordracht 2: Donderdag 13 oktober 2022, 20 uur tot 22 uur
o Daguitstap: Zaterdag 22 oktober 2022, 09 uur tot 18 uur
naar het HOUTlab in Plantentuin Meise en Arboretum van
Tervuren (zie ook pagina 20-21 voor meer info).
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Voorstelling tuinenreis 2023: Cornwall in
de lente
Donderdag 17 november 2022, 20 – 22 uur

Volgend jaar gaan we opnieuw op tuinenreis naar Cornwall. Wel
een stuk vroeger dan in 2019, zodat we volop kunnen genieten van
de unieke voorjaarsbloesems. In het uiterste westen van Engeland
worden talloze camelia’s, rododendrons en magnolia’s gekweekt.
Het klimaat is er erg mild en vorst of grote droogte komen er
zelden voor. We plannen de reis van zaterdag 15 april tot en met
vrijdag 21 april 2023. Caerhays, Trebah en the Eden Project
behoren tot de hoogtepunten. Onderweg gaan we ook langs in
Bicton Park en The Hillier Arboretum.
Het volledige programma kom je op de avond zelf te weten.
o
o
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw.
Spreker: Dirk De Roose.
Info: dirk.de.roose@scarlet.be of 03 771 49 24.
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren.
Deelname is gratis en Inschrijven is niet noodzakelijk.
Wanneer? Donderdag 17 november 20 tot 22 uur.
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Klimaat en biodiversiteit: gevelgroen
Dinsdag 06 december, 20 - 22 uur

In de reeks klimaat en biodiversiteit benadrukken we thema’s die
maatschappelijk en laagdrempelig zijn. Op deze thema-avond rond
gevelgroen geeft Bruno Verschaeve van Groene Gevels vzw ons aan
de hand van een presentatie advies over gevelbegroening. Meer
bepaald gaat de voordracht over klimplanten die vanuit de volle
grond via een klimhulp, gebouwen begroeien. Zoveel mogelijk
gevelgroen verspreiden is immers de missie van de vzw. Als ook jij
een klimplant tegen je gevel zou laten groeien, zou dat een
fantastische zaak voor het klimaat zijn. Klimplanten zorgen
namelijk voor zuivere lucht, extra zuurstof, minder CO2 en meer
biodiversiteit. Bovendien zorgt meer groen aan gevels voor een
frisser en aangenamer straatbeeld. Het is een heel eenvoudige,
betaalbare en plaatsbesparende manier om meer groen in de stad
te brengen.
Ben je benieuwd wat er tegen jouw gevel zou kunnen groeien?
Kom dan luisteren hoe je hem groener kan maken. Een kleine
moeite voor jou, betekent echt een wereld van verschil.
In het voorjaar van 2023 voorzien we een safari in Sint-Niklaas om
een aantal gevelgroen-realisaties te bekijken. Zet alvast zaterdag
29 april 2023 in je agenda als aanvullende activiteit op deze
voordracht.
o
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw.
Spreker: Bruno Verschaeve, VZW groene gevels.
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren.
Deelname: 10 euro/pp.
Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 10
euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van
Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: Gevelgroen, naam en
mailadres van de deelnemer(s).
Wanneer? Dinsdag 6 december 20 tot 22 uur.
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Voordracht natuur, natuurparken en tuinen
van West-Canada
Donderdag 15 december 2022, 20 - 22 uur

De natuur van het westen van Canada is overweldigend. De
provincies British-Columbia en Alberta staan garant voor een aantal
nationale en provinciale parken met uitgestrekte en ongerepte
wouden, kristalheldere meren en indrukwekkende bergmassieven.
Aan de westkust en op Vancouver Island bevinden zich de laatste
onaangeroerde stukken gematigd regenwoud en meer in het
binnenland liggen de grandioze Rocky Mountains met de stadjes
Banff en Jasper die verbonden worden door de Icefields Parkway,
één van de mooiste wegen van Noord-Amerika.
Deze voordracht is een verslag van een rondreis die vertrok in de
stad Vancouver en die via de Trans-Canada Highway naar de Rocky
Mountains ging. Na de Icefields Parkway gaat het richting zuiden
om, langs de droge Okanagan Valley met haar duizenden fruit- en
wijngaarden en over de Cascade Mountains, terug te keren naar de
westkust. Daar nemen we de ferry naar Vancouver Island en
bezoeken het schitterende Pacific Rim National Park.
We bezoeken eveneens het Queen Elisabeth en Stanley Park in
Vancouver en de Butchart Gardens in de buurt van Victoria.
o
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw.
Spreker: François Seghers, natuur- en plantentuingids.
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren.
Deelname: 5€/pp.
Inschrijving: via coisseghers@gmail.com. en overschrijven van 5€ pp
op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen
vzw met vermelding van naam en mailadres per deelnemer.
Wanneer? Donderdag 15 december 20 tot 22 uur.
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Klimaat en biodiversiteit: water en
ontharden
Dinsdag 20 december, 20 - 22 uur

In de reeks klimaat en biodiversiteit benadrukken we thema’s die
maatschappelijk en laagdrempelig zijn. Op deze thema-avond over
water en ontharden geeft Bernadette Pieters, adviseur bij
Stadsbestuur Sint-Niklaas dienst Projecten openbaar domein, ons
aan de hand van een presentatie advies. Hoe bekom je een betere
waterhuishouding en buffer je het water in je tuin om tekorten te
voorkomen? Gaande van vermijden van afstroom, hergebruik van
regenwater, infiltratie, wadi, waterdoorlatend materiaal, water
bufferen en afvoeren, en lozen van water.
Als afkoppelingsdeskundige is Bernadette geëngageerd in
hergebruik en infiltratie van regenwater. Bernadette wil jou graag
overtuigen om duurzaam om te gaan met water want ook jouw
omgeving en tuin biedt water-potentieel. Een kleine moeite voor
jou, betekent een wereld van verschil.
In het voorjaar van 2023 voorzien we een safari in Sint-Niklaas om
een aantal water- en onthardingsrealisaties te bekijken. Zet alvast
zaterdag 29 april 2023 in je agenda als aanvullende activiteit op
deze voordracht.
o
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw.
Spreker: Bernadette Pieters, adviseur bij Stadsbestuur Sint-Niklaas.
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren.
Deelname: 10€/pp.
Inschrijven: via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 10
euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van
Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: Water en Ontharden,
naam en mailadres per deelnemer(s).
Wanneer? Dinsdag 22 december 20 tot 22 uur.
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IN EN OM HOF TER SAKSEN
Montmartre XIII
Zondag 04 september 2022, 13 - 18 uur

Iedereen vindt hier wel iets naar zijn gading. Kunsthappening
Montmartre moedigt kunstenaars en hobbyisten aan hun werken
tentoon te stellen en te laten zien hoe ze tot stand komen.
Bezoekers, oud en jong, kunnen een namiddag vullen met kunst
kijken, muziek beluisteren, wandelen tussen de standjes, genieten
van de randanimatie en gezellig een glaasje drinken.
Kunstenaars van allerlei pluimage: schilders, tekenaars,
beeldhouwers, grafici en fotografen. Al wie zin heeft om zijn/haar
werken naar het grote publiek te brengen, zien we graag tegemoet
op Montmartre XIII.
Op zondag 4 september zullen Ann Lemaitre en Tine
Vandenbussche de muziek verzorgen op het vertrouwde terrein in
Hof ter Saksen. Voor alle leeftijden is er wel wat te beleven. Kunst,
muziek, drank en versnaperingen voor groot en klein.
De mix van een openluchttentoonstelling en muziek staan garant
voor een niet te missen gezellige familiedag.
o
o

o
o
o

Organisatie: Kunst Montmartre vzw i.s.m. gemeente Beveren.
Info en inschrijven als standhouder via www.kunstmontmartre.be of
Lut De Baere, Alice Nahonlaan 7, 9120 Melsele, ludeba@skynet.be,
0476 970589.
Waar? Park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren.
Deelname: gratis voor bezoekers.
Wanneer? Zondag 04 september 13 tot 18 uur.
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Zenlopen en Chinese theeceremonie

Woensdagen 21 september, 19 oktober, 14 december,
19 - 22 uur

Wie ZEN zegt, denkt aan rust en harmonie. Dat is precies wat elke
bezoeker in Hof ter Saksen zoekt. Het park heeft dan ook, dankzij
de uitgebreide Aziatische plantencollectie, een unieke band met de
ZEN-filosofie. In 2022 bieden we u vijf keer de kans om helemaal
ZEN te worden in Hof ter Saksen. Op drie woensdagavonden maakt
een gids je wegwijs in de plantencollectie aan de hand van 10
Chinese bomen. Na elke wandeling proeven we samen met een
theepersoon twee verschillende theesoorten op ceremoniële Gong
Fu wijze in Zian, het Chinese theepaviljoen voor iedereen.
o Organisatie: Toerisme en Natuurontwikkeling Beveren.
o Theepersoon: Christl Van den Broucke.
o Waar? Theepaviljoen in park, Hof ter Saksendreef 2, 9120
o
o
o
o

Beveren.
Deelname: 10€/pp, incl. thee en hapje.
Inschrijven noodzakelijk (max. 16 personen) via www.beveren.be.
Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 11.
Wanneer? 21 sept., 19 okt., 14 dec. Telkens van 19 tot 22 uur.
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Hof ter Saksen binnenste buiten
Donderdag 22 september, 10.00 - 12.30 uur

Duurzaamheid, klimaatvriendelijk zijn, biodiversiteit, deze termen
duiken steeds vaker op. Maar hoe vertaal je deze abstracte
begrippen naar concrete en zichtbare resultaten? En geeft de
gemeente Beveren het goeie voorbeeld? Je krijgt een rondleiding
van gids Christa Maes, Hof ter Saksen. Ze vertelt welke stappen de
gemeente al dertig jaar zet op vlak van biodiversiteit, en dat kan je
bewonderen in Hof ter Saksen. Je maakt er kennis met graslanden
in bloei met een knipoog naar andere natuurprojecten in de
gemeente Beveren. Je leert ook op welke manier je de
biodiversiteit in je eigen tuin kan stimuleren.
o Organisatie: AVANSA Waas-en-Dender i.s.m. Bib Beveren, Dienst
o
o
o
o
o

cultuur Beveren.
Info: info@avansa-wd.be of 03 775 44 84.
Waar? Binnenkoer Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120
Beveren.
Deelname: 4€/pp.
Inschrijven is noodzakelijk via https://avansa-wd.be/
Wanneer? Donderdag 22 september 10 tot 12.30 uur.
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Sapmobiel

Zaterdag 24 september, 08 – 17 uur VOORAF RESERVEREN

Vandaag is de sapmobiel van Frederic Lerouge op post. Wie meer
dan 75 kg eigen fruit heeft, kan langskomen om het te laten persen
tot een natuurtroebel sap in een box.
Reserveren fruitpers is noodzakelijk: contacteer vooraf
info@appelperslerouge.be voor de prijs en voor het uur dat u mag
komen met uw fruit.
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen/Natuurontwikkeling i.s.m.
o
o
o

Frederic Lerouge.
Waar? Parking Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120
Beveren.
Deelname: Reservatie verplicht via info@appelperslerouge.be
vanaf 4 aug. 2022 tot 21 sep. 2022.
Wanneer? Zaterdag 24 september 08 tot 17 uur.
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Opening zintuigentuin

Zondag 02 oktober 2022, 14 – 17.30 uur

In Hof ter Saksen is op de binnenkoer van de hoeve dit jaar een
zintuigentuin aangeplant. In de tuin wordt de link gemaakt met het
arboretum waar het hele jaar je zintuigen kunnen zegevieren.
Heb jij ze alle vijf? Dat kijken we vandaag extra na.
14 – 17 uur: aan de slag om samen een windgong te maken, met
vorken, lepels, in het hout, ... aan jou de keuze!
Doelgroep: gezinnen
14 – 15.30 uur: gratis begeleide wandeling voor groot en klein
16 – 17.30 uur: gratis begeleide wandeling voor groot en klein
Ontdek de herfstkleuren in het park, geniet van zoveel schoons, en
bewonder de vruchten bij diverse bomen en struiken. Sta stil en
luister naar de geluiden van de natuur. Hoor jij het ruisen van de
grassen?
Voel de nerf van een blad en streel zachte of dikke bladeren of doe
je schoenen uit en voel de grond onder je voeten. Ruik jij de
koekjesboom? Kniel en ruik de bodem. Tot slot: adem diep in en
uit, open je mond en hap de lucht. Proef de frisheid op jouw tong!
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen.
o Info: natuurontwikkeling@beveren.be of 03 750 18 72
o Waar? Binnenkoer Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120
o
o

Beveren.
Deelname: gratis.
Wanneer? Zondag 02 oktober 14 tot 17.30 uur.
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De juiste boom voor elke tuin:
herfstwandeling
Zaterdag 29 oktober 2022, 14 – 16:30 uur

Deze rondleiding is een vervolg op de rondleiding van 25 juni naar
aanleiding van de voordracht van Martin Hermy over ‘De juiste
boom voor elke tuin’, maar iedereen kan aansluiten. Martin Hermy
overtuigde ons, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat de
voordelen van bomen ruimschoots opwegen tegen de nadelen.
Bovendien kunnen we door het maken van een juiste soortkeuze,
de nadelen minimaliseren.
Niets is zo frustrerend als een mooi boompje te koop zien staan,
maar het niet te durven kopen. Hoe groot wordt de boom? Zal hij
dan nog passen in mijn tuin? Waar moet ik hem planten? In het Hof
ter Saksen maken we een wandeling die ons helpt kiezen voor onze
eigen tuin.
Op 25 juni bekeken we een selectie bomen op volwassen leeftijd,
sommige hadden al gebloeid, anderen waren in bloei, maar hun
blad was groen. Iedereen kan aansluiten om tijdens deze herfstwandeling de bomen in hun herfstoutfit te bewonderen, een
periode waar veel soorten voor bijkomende sierwaarde in je tuin
zorgen.
o
o
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw.
Rondleiding: Jan Van Bogaert en Carol D'haeyer.
Info: carol.dhaeyer@lorre.be.
Waar? Binnenkoer Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120
Beveren.
Deelname: 5 €/pp.
Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van
5 euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350
van Hortus ter Saksen met vermelding van: Herfstwandeling, naam
en mailadres per deelnemer.
Wanneer? Zaterdag 29 oktober 14 tot 16.30 uur.

13

Vakantietopper voor kids: bossafari!

Donderdag 03 november 2022, 09 – 16 uur
Op safari in de grote werkplaats in het bos, en dit van beneden tot
boven. Wie durft mag de boom in, dankzij de technieken van een
erkend boomklimmer.
o
o
o
o
o
o
o

Organisatie: NEC Hof ter Saksen.
Waar? Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 3A, 9120 Beveren.
Leeftijd: ° 2012 - ° 2010.
Deelname: 15€/pp.
Inschrijven via vakantietoppers gemeente Beveren, www.beveren.be
Meebrengen: lunchpakket, regenkledij, lange broek en stevige
schoenen.
Wanneer: Donderdag 03 november 09 tot 16 uur.

Sint-Maartentocht in Hof ter Saksen

Donderdag 10 november 2022, vanaf 18 uur
Tijdens de Sint-Maartentocht wordt Hof ter Saksen
ondergedompeld in een magische sfeer met vuur en licht. Ontdek
het verhaal van Sint-Maarten met vuurshows, vertellingen, muziek
en nog veel meer, in en rond het sfeervol verlichte kasteel.
o
o
o
o
o

Organisatie: gemeente Beveren i.s.m. Beverse verenigingen.
Waar? Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren.
Deelname is gratis.
Info : evenementen@beveren.be T 03 750 16 29, M 0478 88 84 02.
Wanneer? Donderag10 november 2022 vanaf 18uur.
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Zintuigenactiviteit ‘horen’: stiltewandeling
Zaterdag 19 november 2022, 14 - 16 uur

In Hof ter Saksen is op de binnenkoer van de hoeve dit jaar een
zintuigentuin aangelegd. We zetten elk zintuig één voor één in
de spotlight en starten met “horen”. We beleven de stilte met
een stiltewandeling. Bij een stiltewandeling laten we nog meer
dan anders de natuur op ons inwerken. We genieten van het
geluid van de stilte... en van wat we horen. Door de stilte te
beleven genieten we meer van de natuur. Deze wandeling is
geschikt voor volwassenen. Kom de stilte ervaren.
o
o
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw.
Gids: Rika Van de Walle.
Info: liesbetvanremoortere@hotmail.com.
Waar? Zintuigentuin op de binnenkoer Hof ter Saksen, Hof ter
Saksendreef 2, 9120 Beveren.
Deelname: 5 euro/pp.
Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 5
euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van
Hortus ter Saksen met vermelding van: Stiltewandeling, naam en
mailadres van de deelnemer(s).
Wanneer? Zaterdag 19 november 14 tot 16 uur.
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TENTOONSTELLINGEN
Expo 'Schroot uit de Schelde'
08 juli t.e.m. 05 oktober 2022

Tot 5 oktober kunt u de werken van twee Beverse
assemblagekunstenaars bezichtigen in het arboretum Hof ter
Saksen. De 24 tentoongestelde beelden zijn opgebouwd met
hoofdzakelijk metaalfragmenten van één in 1953 tot ontploffing
gebracht schip. Sommige van die sculpturen werden in brons
gegoten met een maximum van 4 exemplaren.
Kunstenaars Ludo Giels, geboren in Oostham, 1931, Academie voor
Schone Kunsten, Berchem, https://www.ludogiels.com/ en Lut De
Baere, geboren in Beveren, 1961, Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunsten & Instituut Van Avermaete, Berchem,
https://www.lutdebaere.com/
o
o
o
o

Organisatie: NEC Hof ter Saksen en assemblagekunstenaars Ludo
Giels en Lut De Baere.
Waar? Arboretum Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren.
Deelname is gratis.
Wanneer? 08 juli tot 05 oktober.
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Tentoonstelling Sint-Janskunstvrienden
Weekends 01-02 oktober, 08-09 oktober 2022, 10 – 18 uur

Een expositie van amateurkunstenaars uit Beveren en
deelgemeenten met olieverfschilderijen, aquarel,
beeldhouwwerken en tekeningen. Diverse thema's komen aan bod.
o
o
o
o
o

Organisatie: Sint-Janskunstvrienden.
Info: peterjanssens6@telenet.be
Waar? Kasteel, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren.
Deelname is gratis.
Wanneer? 01 & 02 oktober en 08 & 09 oktober 10 tot 18 uur.
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TUINENREIZEN en DAGUITSTAPPEN
Daguitstap naar Nederland
Zondag 11 september 2022, 08.30 - 19 uur

Onze daguitstap naar Nederland wordt stilaan een jaarlijkse
gewoonte. Dit jaar maken we een trip naar Rotterdam, Dordrecht
en Nationaal Park De Biesbosch.
In de voormiddag bezoeken we Trompenburg Tuinen en
Arboretum. Trompenburg is een prachtige botanische tuin van 8 ha
met een rijke historie. Hij bevindt zich in de wijk Kralingen aan de
rand van Rotterdam en bezit een rijke collectie aan bomen en
planten. Een aantal jaren geleden is men gestart met een
voedselbos dat nu in volle ontwikkeling is. In Trompenburg beheert
men de Nederlandse nationale collecties van Quercus (eiken),
Fagus (beuken), Ilex (Hulst) en Hosta. Trompenburg is een ware
ontdekking voor natuur- en rustzoekers uit binnen- en buitenland.
In het arboretum is ‘s middags een broodjeslunch voorzien.

18

Na de middag brengen we eerst nog een bezoek aan de fruit- en
moestuin van hotel en restaurant Villa Augustus in Dordrecht. Deze
tuin werd in 2010 door het Engelse tuinmagazine Gardens
Illustrated uitgeroepen als eerste niet-Engelse tuin tot Garden of
The Year. De tuin van 1,5 ha levert de groenten, de bloemen en het
fruit voor de klanten van het hotel en het restaurant ernaast.
Daarna vertrekken we naar Nationaal Park De Biesbosch in de
buurt van Werkendam. Dit uniek beschermd natuurgebied is een
van de grootste zoetwatergetijdengebieden van Europa en beslaat
zo’n 90 km2. Kenmerkend zijn ook de kreken en
wilgenvloedbossen. Het gebied bezit een rijke planten- en
dierenwereld die zeer typisch zijn voor dit soort van ecosysteem.
Bevers en een groot aantal vogel- en vissoorten voelen er zich
thuis. Sedert een aantal jaren broeden er ook enkele koppels visen zeearenden.
We nemen aan het Museumeiland de fluisterboot en laten ons
gedurende een uur en een kwart rondvaren door de smalle kreken
en sloten en tussen de weelderige plantengroei. Ondertussen
krijgen we van de schipper uitleg over de speciale natuurwaarden
van het gebied. Indien het weer het toelaat kunnen we nog een
korte wandeling maken door de grienden langs de kronkelende
paden. Inbegrepen in het ticket van de rondvaart is een
inkomticket van het museum waar men meer info kan krijgen over
de natuur en de geschiedenis van het Nationaal Park.
o
o
o

o
o

o

Organisatie Hortus ter Saksen vzw.
Reisbegeleiding: François Seghers, natuur- en plantentuingids.
Waar? Vertrek bus: Gravenplein, aan CC. Ter Vesten te Beveren op
zondag 11 september om 8.30 uur. In arboretum Trompenburg
krijgen we een lunchbuffet geserveerd met soep, sandwiches, wraps,
fruitsap en thee of koffie. Dit is in de prijs begrepen.
Deelname: 75€ per persoon.
Inschrijven via coisseghers@gmail.com, en overschrijven van 75
euro op rekening van Hortus ter Saksen BE86 1030 5638 4350 met
vermelding van Uitstap Nederland, naam en mailadres per
deelnemer. De inschrijvingen worden op 2 september afgesloten.
Wanneer? Zondag 11 september 08.30 tot 19 uur.
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Over hout en bomen: uitstap naar het
HOUTlab in Plantentuin Meise en
Arboretum van Tervuren
Zaterdag 22 oktober 2022, 09 - 18 uur

Als sluitstuk op de twee voordrachten van de voorbije weken (zie
pagina 2-3) over bomen en hout gaan we onze opgedane kennis
aan de praktijk toetsen.
We bezoeken ‘s morgens het HOUTlab in de Plantentuin van Meise.
Het HOUTlab werd in 2013 in een bijgebouw van de Plantentuin
van Meise geopend. Hier kan men in de Wonder Wood Wall een
vijftigtal van de meest voorkomende houtsoorten bekijken.
Daarnaast is er een tentoonstelling over hout en kan men op grote
aanraakschermen de bomen en de eigenschappen van de
tentoongestelde houtsoorten bekijken. Een aanrader voor elke
liefhebber, vakman of wetenschapper en voor iedereen,
beroepsmatig of als hobbyist, die zijn of haar kennis over hout- en
boomsoorten wil uitbreiden.
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Na de middag rijden we verder naar het geografisch arboretum in
Tervuren. In een geografisch arboretum staan de soorten niet
aangeplant per familie maar gegroepeerd per regio waar ze van
nature voorkomen. In Tervuren kan men soorten aantreffen die
groeien in de gematigde streken van over heel de aarde. Het is een
schitterend landschapspark van 120 ha met volwassen bomen
(meestal meer dan honderd jaar oud), statige dreven en open
valleien. Het is een verzameling van bossen en bostypen zoals ze in
hun oorsprongsgebied voorkomen. Met wat geluk zullen we op het
ogenblik van ons bezoek kunnen genieten van de herfstverkleuring
van heel wat loofbomen uit Amerika, Europa en Azië.
Hier wandelen we ongeveer een tweetal uren rond in de collecties
onder leiding van een gids.
o
o
o

o

o

o

Organisatie Hortus ter Saksen vzw.
Reisbegeleiding en info: François Seghers.
Waar? Vertrek bus: Gravenplein aan CC. Ter Vesten in Beveren, op
zaterdag 22 oktober om 9.00 uur.
We voorzien in Plantentuin Meise ‘s middags een broodjeslunch met
koffie of thee. De lunch, de toegang tot de plantentuin en de prijs
van de bus is inbegrepen in de prijs.
Deelname: 55 euro per persoon.
(Wie inschrijft op de 2 voordrachten over hout en bomen, incl. deze
uitstap betaalt slechts 60€ per persoon voor de reeks. Zie pagina 3).
Inschrijven: via coisseghers@gmail.com en overschrijven van 55
euro op rekening van Hortus ter Saksen BE86 1030 5638 4350 met
vermelding van: Tervuren en Meise, naam en mailadres per
deelnemer.
De inschrijvingen worden afgesloten op 26 september 2022.
Wanneer: Zaterdag 22 oktober 09 tot 18 uur.
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NATUURTOCHTEN

Organistatie: Hortus ter Saksen vzw
Bijdrage voor elke dagtocht: 3 euro per persoon of 5 euro per gezin.

Zondag 04 september 2022: luswandeling Landschap

De Liereman, kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

(21,5 km Natuurpunt + knooppunten)
Kruidig ruikende gagelstruiken, zoet geurende brem, frisgroene
bossen en, speciaal voor ons, in september: uitgestrekte paarse
heide. Samen zorgen ze voor een Kempens festival van geuren en
kleuren. Welkom in Landschap De Liereman!
o
o

Afspraak: 9.30 uur aan de Sint-Bavokerk, Sint-Bavostraat 1 in 2360
Oud-Turnhout.
Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487.

Zondag 02 oktober 2022: luswandeling Pellenberg –
Lovenjoel (22,4 km Natuurpunt + trage wegen)
In het mooie Hageland op een zucht van Leuven heb je het Koebos,
het Bruulbos en het Gasthuisbos. Kleine bosjes verbonden met
eeuwenoude holle wegen. Minerale kwelzones in de vallei zorgen
voor zeldzame planten.
o

o

Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van Pellenberg. Kerkplein 3 in
3212 Lubbeek.
Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487.
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Zondag 13 november 2022: luswandeling KorbeekDijle (25 km, GR 512 en Streek-GR Dijleland)
De Voer, IJse en Dijle meanderen in het Brabants plateau ten zuidwesten van de immer drukke studentenstad Leuven. Maar tussen
Bertem, Loonbeek en de ‘DoodeBemde’ is het één en al rust en
natuur!
o
o

Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van Korbeek-Dijle (parkeergelegenheid
in de omgeving).
Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484.

Zondag 04 december 2022: luswandeling Ezemaal,
Kleine Gete (20,5 km, deels GR 128)
Balancerend op de taalgrens kronkelt de ‘PetiteGette’ naar het
provinciaal domein en indrukwekkende kasteel van Opheylissem.
Op het plateau stappen we in de sporen van de ‘processie van
Hakendover’ en het tracé van de Romeinse heerweg.
o
o

Afspraak: 9.30 uur aan het station van Ezemaal aan de N279.
Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484.

Zondag 08 januari 2023: luswandeling WelleDenderleeuw (21,5 km Natuurpunt + Trage wegen)
Aan de rand van het Pajottenland geven we elkaar voorspoedige en
gelukkige nieuwjaarswensen. Hier wandelen we door
Iddergemkouter om dan via de Dender onze picknick te nuttigen in
Denderleeuw. Daarna zoeken we het natuurgebied De
Wellemeersen op: één van de overstromingsgebieden in de
Dendervallei.
o
o

Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van Welle, Welleplein 19, in
9473 Denderleeuw.
Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487.
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BRIEF VAN SIMON
Beveren, oranjerie, augustus 2022

Beste
Op weg naar de Ardennen passeren we in de meimaand de
gele koolzaadvelden. Vraagt één van mijn kleinkinderen: Opa
waarom zijn er zoveel gele bloemen? Ja, dan sta je daar. Hoe
ga je aan een tienjarige uitleggen dat de pigmenten van de
bloemen door de evolutie afgestemd zijn op het zicht van de
bestuivers. Vooral geel en wit worden als heel helder gezien
door insecten.
Een zuiver rode bloem is voor insecten een zwarte bloem.
Daardoor komt het dat we planten met rode bloemen van
nature vinden daar waar vogels zorgen voor de bestuiving.
Denken we maar aan de streken waar Fuchsia’s, Lobelia’s en
Begonia’s voorkomen. En onze klaprozen dan hoor ik al in
koor. Die zijn nu juist een geval apart. De cellen in de
24

bloemblaadjes vormen a.h.w. een gelaagde matras met enkel
aan de buitenkanten cellen met heel veel pigment dat dan
nog eens veel uitstulpingen heeft zodat ze als puzzelstukjes
op elkaar liggen en kleine holtes vormen die het licht
verstrooien. In het midden zit er een laag met weinig
pigment waardoor het licht ook nog eens gevangen wordt.
Resultaat: levendig glanzend rood voor ons mensen en
geschakeerd zwart voor de insecten die ook geholpen
worden door ultraviolette merkers.
Maar keren we terug naar onze gele bloemvelden. Als de
insectenogen door de evolutie gefocust zijn op geel en wit
dan moet het koolzaad wel als een sterke magneet de
insecten aantrekken.
Zo ook trekken die velden de imkers aan. In het voorjaar
reizen de Vlaamse imkers met hun bijenvolken naar de
koolzaadvelden in de Condroz. Om soms terug te keren met
zware kasten honing. Maar het is niet al goud wat blinkt.
Sommige steriele hybride koolzaadmengsels geven geen
stuifmeel en worden minder bevlogen door de bijen!
Om in onze tuin te genieten van het goud zo geel als
koolzaad hoeven we het nog niet te zaaien want groot is het
leger der belagers dat zich op het koolzaad stort. De boeren
spuiten aardig wat tegen aardvlooien, schimmels, aaltjes,
snuitkevers en slakken. Er is een alternatief voor onze tuin:
wede (Isatis tinctoria), een kruisbloemige, die een lange bloei
garandeert. En het geel schittert net zo fel als dat van
koolzaad. De plant is tweejarig, dus je moet er tijdig mee
beginnen. We laten verdere botanische aspecten links liggen
en gooien het eens over een andere boeg: wat zou Julius
Caesar gemeen hebben met de maagd Maria, moeder van
Jesus, en met het schilderij Het land van Cocagne
(Luilekkerland) van Pieter Bruegel de Oude? Je kan het al
raden natuurlijk: wede.
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Julius schreef in zijn De Bello Gallico dat alle Britten zich
verven met wede, dat een blauwe kleur afgeeft, waardoor ze
in het gevecht vreselijk om aan te zien zijn.
Wede heette toen vitrum wat dan in boek V hoofdstuk XIV
het volgende gaf: Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod
caeruleum efficit colorem, atque hoc horridiores sunt in
pugna aspectu.
Dus toen al kende men hier een manier om blauw uit een
plant met gele bloemen te halen.
Kijken we dan verder naar de maagd Maria op wandtapijten:
in het begin der middeleeuwen draagt Maria een rode
mantel, in de late middeleeuwen een blauwe geverfd met
wede. Dat blauw is relatief bleek, wat goed te zien is op de
Vlaamse wandtapijten. In de 16°eeuw werd het blauw
bovendien door paus Pius V voorbehouden voor de maagd
Maria als liturgische kleur.
Voor Bruegel moeten we ons tenslotte verdiepen in het
productieproces van de blauwe kleurstof zelf: de wede werd
geoogst vlak voor de bloei. De streek Toulouse-AlbiCarcasonne was hiervoor bekend maar ook in midden
Duitsland rond Erfurt en Naumburg werd wede geteeld. Deze
liet men rotten tot een pasta de zgn. pastel, waarvan men
ballen maakte: de cocanjes. Die werden gedroogd en
verhandeld. Deze handel bracht heel wat rijkdom met zich,
vandaar het land van Cocagne als luilekkkerland.
De ballen werden nadien door de wevers in kuipen tot
fermentatie gebracht met zemelen, meekrap en urine tot
een groengele brij. De urine diende om via de er in
aanwezige ammoniak de kleur te fixeren. Textiel hierin
gedoopt kreeg opmerkelijk een blauwe kleur door oxidatie.
Vermits het oxidatieproces op zaterdagnamiddag in gang
werd gezet konden de wevers op maandag niet werken want
‘s morgens hingen ze het textiel te drogen en dus hadden ze
een ‘blauwe maandag’ waarop ze niet werkten.
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Bruegel brengt met zijn schilderij een picturale voorstelling
van het vermaarde luilekkerland waar rijkdom en overvloed
alomtegenwoordig waren: het land van Cocagne. Maar
tevens is het een politieke satire m.b.t. de Tachtigjarige
Oorlog: de zelfgenoegzaamheid van de bevolking die
zwelgend in overvloed niet ziet dat er godsdienstige en
politieke stormen op hen afkomen.
Het land van Cocagne, het land van de honingkoeken zoals
de abt in de Carmina Burana in vers 222 zingt, het brengt ons
terug bij ons uitgangspunt: de honingbijen op zoek naar
nectar. Zij hebben het land van honing al gevonden. Wij
mensen zijn nog steeds op zoek.
Lieve groeten,
Simon
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