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Voorstelling tuinreis Normandië II, donderdag 20 januari om 20 uur
Waswafels voor en door imkers, zaterdag 22 januari, 9 - 16 uur
Grote vogeltelzondag, zondag 30 januari, 10 - 16 uur
Bijenmateriaal: 2de hands markt, zondag 13 maart, 10 - 13 uur
Wandeling voor jong en oud, zondag 13 maart om 14.30 uur
Impressie Chelsea Flower show, donderdag 24 maart om 20 uur
Jubelwandelweekend, vrijdag 25 - zondag 27 maart
Zenlopen en Chinese theeceremonie, woensdag 20 april, 22 juni, 21
september, 19 oktober en 14 december om 19 uur
Vroege vogels, zaterdag 30 april om 5.45 uur
Plantenruilbeurs, zondag 8 mei, 10 - 18 uur
Wandeling in volle lente, zondag 15 mei om 14.30 uur
Chelsea Flower Show, maandag en dinsdag 23 en 24 mei
Tuinenreis Normandië II, donderdag 26 mei - zondag 29 mei
Floriade in Almere: Growing Green Cities, maandag 6 juni om 7.30 uur
De juiste boom voor elke tuin, zaterdag 25 juni om 14 uur
Montmartre XIII, zondag 3 juli, 7 augustus en 4 september, 13 - 18 uur
Natuurtochten, zondag 6 februari, 6 maart, 8 mei, 5 juni, 4 september
Brief van Simon

Beste lezer
Corona heeft ons allemaal op een of andere manier parten gespeeld. Hortus
ter Saksen heeft veel activiteiten moeten afgelasten. We hadden nauwelijks
de mogelijkheid om er nog nieuwe te programmeren, waardoor we
anderhalf jaar geen brochure hebben opgemaakt.
We hebben zelfs de viering van ons 25-jarig bestaan geruisloos laten
passeren. We vinden dit jammer, maar nu hebben we een ware ‘knaldrang’
om dat allemaal goed te maken en er met verse moed tegenaan te gaan.
Naast de jaarlijkse tuinreis voorzien we in elk geval o.a. een tweedaagse
naar de Chelsea Flower Show en een dagtrip naar de Floriade in Almere. We
beginnen terug voorzichtig met voordrachten en werken naar een bruisende
tweede jaarhelft toe.
In ons bestuur hebben een paar wisselingen plaats gevonden. François
Seghers is nu penningmeester, Dirk De Roose secretaris en ikzelf voorzitter.
De meesten onder u hebben misschien al vernomen dat een rampzalige
brand een deel van de oranjerie heeft verwoest, en een week later is ook de
reuzenbijenkorf gedeeltelijk opgebrand.
Bij het verschijnen van dit nummer weten we nog niet hoe de heropbouw
van de oranjerie zal verlopen. Daarom kunnen we nog niets zeggen over de
heropening van onze tuincafetaria. Hoe de samenwerking met De Bron en
De Stroom, die met hun mede-werkers elke woensdagnamiddag ‘de
orangerie’ weergaloos bemanden, verder zal evolueren, is ook onduidelijk.
We werken aan oplossingen om ons publiek toch iets te kunnen aanbieden.
Daarover volgt een digitale nieuwsbrief, als alles op punt staat.
Van de meer dan 1200 sympathisanten die vroeger onze brochure in de bus
kregen, hebben er maar een 150-tal gevraagd om dat zo te houden. Alle
anderen ontvangen de brochure digitaal. Mochten er toch nog
geïnteresseerden zijn om de brochure met de post te ontvangen, laat het
ons dan zeker weten.
Hopelijk sluit ons voorjaarsprogramma aan op uw wensen en zien we elkaar
binnenkort op één van de voorgestelde activiteiten.
Ik wens u een veilig, gezond en b(l)oeiend 2022 toe.
Etienne D’Hollander
Voorzitter

1

CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Voorstelling tuinenreis Normandië II, 2022
Donderdag 20 januari 2022, 20 - 22 uur
de
Opnieuw een boeiende tuinentrip in Normandië voor de 2 keer,
maar weer helemaal anders. Tuinenreis voor deelnemers van
uitgestelde reis 2020. Meer info op pagina 12
o
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen,
Reisbegeleiding: Christa Maes en François Seghers
Info: en inschrijven: coisseghers@gmail.com of 0475 233486
Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2 , 9120 Beveren
of online
Gratis inkom. Volgens de geldende coronamaatregelen. Indien niet
mogelijk, wordt het een ZOOM-sessie thuis.

Workshop waswafels voor en door imkers
Zaterdag 22 januari 2022, 9 – 16 uur
Een waswafel is een dun plaatje bijenwas om in de houten kaders
van de bijenkast vast te maken. De honingbijen bouwen daarop
hun wasraat uit. Onderzoekers hebben vastgesteld dat er heel wat
schadelijke residuen aanwezig zijn in de waswafels die de imker in
de handel aanschaft. De gevolgen voor de bijenvolken zijn zeer
negatief op het vlak van broedaanzet en soms ook nefast voor hun
overlevingskansen. De Wase Imkersbond wil daarom imkers hun
eigen zuivere bijenwas leren omsmelten tot waswafels voor eigen
gebruik. Deze waswafeldag is ook toegankelijk voor
geïnteresseerden.
o
o
o

Organisatie: Wase Imkersbond (WIB) i.s.m. NEC Hof ter Saksen
Info: guido.vandeputte@telenet.be
Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis inkom. Deelnemers en bezoekers: covid-save ticket én
mondmasker!
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Impressie Chelsea Flower Show 2021

Donderdag 24 maart 2022, 20 – 22uur
De Chelsea Flower Show bestaat al meer dan honderd jaar. Op de
terreinen van het Royal Hospital in Londen vindt dit grootse
evenement elk jaar plaats. Je vindt er het kruim van
gespecialiseerde kwekers van bomen, struiken, bloemen en vaste
planten. Je kunt er ook tientallen tuinen bewonderen die de meest
vooraanstaande tuinontwerpers en -architecten hebben gecreëerd.
Het is hét show-evenement van de Royal Horticultural Society.
Ieder jaar komen er op een kleine week tijd meer dan 150 000
mensen uit de hele wereld op af.
Wegens de pandemie in 2021 werd de show, die altijd de derde
week van mei plaatsvindt, uitgesteld tot in september. Dat was een
primeur in de rijke geschiedenis van de RHS.
Deze presentatie is een verslag van wat er zoal te zien en te
beleven was op gebied van tuinen en plantenaanbod.
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen
Info en inschrijven: coisseghers@gmail.com of 0475 233486
Plaats: : hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef,
9120 Beveren of online
Deelname: 5 euro. Volg de geldende coronamaatregelen.

3

De juiste boom voor elke tuin
Zaterdag 25 juni 2022 om 14uur

Decennialang doceerde prof. Hermy groenbeheer aan de KU
Leuven. Hij is ook (mede)auteur van de naslagwerken als
Natuurbeheer, Bossen van Vlaanderen, Punten en lijnen in het
landschap, Groenbeheer, een verhaal met toekomst en nog veel
meer.
Recent heeft hij de tijd gevonden om zich te verdiepen in bomen
met hun grote diversiteit en veelzijdigheid aan diensten. Het boek
De juiste boom voor elke tuin is geschreven uit interesse en
verwondering voor bomen. Maar ook omdat hij er zich aan ergerde
dat bomen de kansen niet krijgen die ze verdienen.
De voordracht licht de sluier op van het verborgen leven van
bomen. Met de verworven inzichten kun je de juiste boom op de
juiste plaats in je tuin planten, want geen boom, geen toekomst.
Na de voordracht is er een begeleid bezoek aan het arboretum van
Hof Ter Saksen. Daar zien we bomen die tijdens de voordracht aan
bod kwamen en ondertussen al 40-50 jaar oud zijn.
o
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen
Spreker: prof. Martin Hermy
Inschrijven via www.hortus-ter-saksen.be of
info@hortus-ter-saksen.be
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef,
9120 Beveren
Deelname: 5 euro. Volg de geldende coronamaatregelen
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IN EN OM HOF TER SAKSEN
Grote vogeltelzondag
Zondag 30 januari 2022, 10 - 16 uur
Natuurpunt Waasland en NEC Hof ter Saksen nodigen alle
natuurvrienden uit om in Hof ter Saksen kennis te maken met de
overwinterende vogels. Je krijgt de kans om met telescoop en
verrekijker vogels te observeren. Natuurgidsen geven deskundige
uitleg over het uitbundige vogelleven aan de voederplaats. Net
zoals bij vorige edities verwachten wij op en in de omgeving van de
voederplaats heel wat vogels: Grote bonte specht, Groene specht,
Roodborst, Boomklever, Boomkruiper, Winterkoning, Koolmees,
Pimpelmees, Kuifmees, Houtduif, Waterhoen, Merel, Zwarte mees,
Zwarte kraai, Vink, Groenling, Kauw, Gaai, Ekster en olijke Europese
rode eekhoorns met hun acrobatische kunstjes.
In het kasteel van Hof ter Saksen vind je een tuinvogel infostand.
Klein en groot zijn welkom en kunnen leren hoe van hun eigen tuin
een vogelparadijs te maken. Afspraak aan de oranjerie/kasteel
tussen 10 en 16 uur.
o

Organisatie: Natuurpunt WAASLAND, NEC Hof ter Saksen en
gemeente Beveren
Vogels kijken met natuurgidsen van Natuurpunt Waasland
Info: Jerome De Bock, 03 775 97 47 of jeromedebock@skynet.be
Plaats: Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis deelname. Volg de geldende coronamaatregelen

o
o
o
o

2de hands markt bijenmateriaal
Zondag 13 maart 2022, 10 - 13 uur
Voor al wie nog imkermateriaal heeft dat nog in redelijke tot goede
staat is, wordt het binnenplein Hof ter Saksen theplacetobe. Je kan
op deze dag beginnende imkers een plezier doen met materiaal dat
je niet langer nodig hebt. Imkers met volken op overschot mogen
die ook meebrengen.
o Organisatie: Wase Imkersbond i.s.m. NEC Hof ter Saksen
o Info: smetgeert@gmail.com
o Standhouders schrijven in bij smetgeert@gmail.com
o Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
o

Beveren
Gratis deelname met de geldende coronamaatregelen
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Begeleide wandeling voor jong en oud
Zondag 13 maart 2022, 14.30 uur

De lente begint op gang te komen. De vroegste bomen en struiken
kleuren nu lichtjes groen. Soms alleen maar van ver, rond hun
twijgen. Er bloeit al een kers en wat dwergkwee. Heel wat
bolgewasjes laten zich van hun beste kant zien. De botten van vele
planten staan strak gezwollen. Hoogtijd dus om kennis te maken
met al dat ontluikende leven. En om ondertussen ook nog eens te
testen of je hier en daar een struik herkent in zijn late wintertooi.
Terwijl Dirk de volwassenen rondleidt, gaat Hilde met de kinderen
op stap. Met zoekkaarten en loepen ontdekken ze natuurgeheimen
door kinderogen.
o Organisatie: Hortus ter Saksen
o Info: dirk.de.roose@scarlet.be of 03 771 49 24
o Plaats: oranjerie, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
o Gratis deelname. Volg de geldende coronamaatregelen.

Zenlopen en Chinese theeceremonie
Woensdagen 20 april, 22 juni, 21 september, 19 oktober en
14 december, 19 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 vijf woensdagavonden maakt
een gids je wegwijs in de plantencollectie aan de hand van 10
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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 Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 11
o Plaats: theepaviljoen, Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
o
o

Beveren
Inschrijven noodzakelijk (max. 16 personen) via www.beveren.be
Deelname: 10 euro, incl. thee en hapje

Vroege vogels
Zaterdag 30 april 2022, 5.45 uur
De gemeente Beveren zet dit jaar vogels spotten in de kijker. Het
voorjaar is de beste tijd om vogels in de tuin waar te nemen. Velen
zijn teruggekeerd van hun zuidelijke overwinteringsplaatsen en
volop bezig met hofmakerij en familie-uitbreiding. Net voor de dag
aanbreekt, begint een fantastisch vogelconcert. Mannetjes laten
hun concurrenten weten dat ze beter niet in hun territorium
komen en willen tegelijkertijd vrouwtjes imponeren om voor hen te
kiezen. We maken een wandeling door Hof ter Saksen, waarbij we
niet alleen gewone soorten zoals Merels, Lijsters en Roodborstjes
hopen te horen, ook de minder bekende soorten als Boomklever,
Boomkruiper en Zwartkop zijn vast wel van de partij.
Breng je verrekijker mee, als je die hebt.
o Organisatie: Toerisme en Natuurontwikkeling Beveren i.s.m.
o
o
o
o
o

Natuurpunt Waasland
Natuurgids: François Seghers
Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 11
Plaats: Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Inschrijven noodzakelijk (max. 25 personen) via www.beveren.be
Deelname: 4 euro, incl. hapje en drankje
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Plantenruilbeurs
Zondag 8 mei 2022, 10 - 18 uur
Op de plantenruilbeurs kunnen liefhebbers hun planten verkopen
of ruilen. Zowel eenjarigen, vaste planten, struiken en bomen als
water- en kamerplanten komen in aanmerking.
Voor het eerst zal er een stand zijn met speciale aandacht voor
kamerplanten.

Standhouders krijgen een gratis standplaats en kunnen een halve of
een hele dag blijven. In ruil daarvoor staan ze een assortiment van
10 kwaliteitsvolle planten af voor de gezamenlijke ruilstand, waar
je ook de planten van arboretum Hof ter Saksen vindt. Informatieve
stands waarop de planten duidelijk van naamkaartjes voorzien zijn
en/of waar je vlot en degelijk advies krijgt, komen in aanmerking
voor een prijs van de gemeente Beveren.
o
o
o
o
o

Organisatie: NEC gemeente Beveren i.s.m. Hortus ter Saksen
Info: 03 750 18 66 of christa.maes@beveren.be
Standhouders schrijven in voor 10 april 2022
Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis voor standhouders en bezoekers. Volg de geldende
coronamaatregelen.

Begeleide wandeling in volle lente
Zondag 15 mei 2022, 14.30 uur
De lente is nu op zijn best. Talloze struiken en heel wat bomen
bloeien volop. Rododendrons fleuren de onderbegroeiing op en
hun neven, de winterharde azalea’s bezwangeren de lucht met hun
diep parfum. Gelderse roos, Wollige sneeuwbal en talloze van hun
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Oosterse neven en nichten wedijveren om je aandacht. En dan heb
je nog onze collectie zuurbessen, die wel ferm kunnen prikken,
maar ook uitbundig bloeien. François wijst je de weg naar de
leukste, de boeiendste en de gekste van de meer dan 3500 soorten
en cultivars op Hof ter Saksen.

o
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen
Plantentuingids François Seghers
Info: coisseghers@gmail.com of 0475 233486
Plaats: oranjerie, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis deelname. Volg de geldende coronamaatregelen.

Montmartre XIII
Zondag 3 juli, 7 augustus en 4 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.
Talentvolle individuele muzikanten en muziekgroepen zorgen voor
ambiance tijdens de drie edities.
De mix van een openluchttentoonstelling en muziek staan garant
voor een niet te missen gezellige familiedag.
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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
Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis voor bezoekers. Verloop volgens de geldende
coronamaatregelen.

TENTOONSTELLINGEN
Foto-expo Fragma 13
Zaterdag 23 april 2022, 14 – 18 uur
Zondag 24 april, 10 – 18 uur
Fotoclub Fragma 13 viert haar tienjarig bestaan met een
tentoonstelling, waarin de leden hun beste fotowerken van de
voorbije jaren presenteren. Kom genieten van deze prachtige
foto’s!
o
o

o

Organisatie: Fragma 13
Info: Ferry De Belie, finverantwoordelijke@fragma13.be
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
Gratis. Verloop volgens de geldende coronamaatregelen.

(Natuur-)schilderijen in kasteel Hof ter
Saksen
Weekends 30 april-1 mei, 7-8 mei 2022, 10 – 18 uur
Vooral landschappen en bloemenstillevens staan in de kijker. De
Sint-Janskunstvrienden, een groep met vooral Beverse
amateurkunstenaars, verzorgen de expo. De meeste werken zijn in
potlood, olie-, water- of acrylverf. Er staan ook een aantal
beeldhouwwerken.
o
o
o
o

Organisatie: Sint-Janskunstvrienden
Info: Michel van Berlo, 0487 123540, vanberlo@hotmail.be, of
Hilaire Schelfhout, 0473 851986
Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis. Verloop volgens de geldende coronamaatregelen.
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TUINENREIZEN en DAGUITSTAPPEN
Bezoek aan de Chelsea Flower Show
Maandag en dinsdag 23 en 24 mei 2022
In 2022 plannen we weer een bezoek aan de Chelsea Flower Show
in Londen. Omdat de treinen van de Eurostar omwille van Corona
in Brussel later en in Londen vroeger vertrekken, hebben we
besloten om er een tweedaagse trip van te maken. We vertrekken
daarom op maandag 23 mei en bezoeken die dag de Royal Botanic
Kew Gardens. De tuin in Kew is één van de belangrijkste botanische
tuinen ter wereld en een wetenschappelijke instelling van formaat.
Op het domein van 132 ha vind je onder andere een pracht van een
arboretum, meerdere thematuinen, enorme serres vol met planten
uit alle klimaatzones en 40 historische gebouwen. De tuin werd in
2003 opgenomen in de werelderfgoedlijst van de Unesco. Een
bezoek aan die tuin, in de lente op haar hoogtepunt, belooft
onvergetelijk te worden.
De verplaatsing gebeurt met de metro. Op dinsdag 24 mei
bezoeken we de Chelsea Flower Show vanaf ’s morgens rond 8.30
uur. Zo hebben we voldoende tijd om alles rustig te bekijken.
Diezelfde avond treinen we weer richting Brussel.
We bezoeken de show op dinsdag. En dat is bijzonder. Het is de
eerste RHS ledendag na de VIP-dag. De tuinen en de standen in
‘The Great Pavilion’ zullen er dus nog heel fris en heerlijk groen
bijliggen.
De prijs is 410 euro per deelnemer. Daarin zijn de verplaatsing heen
en terug van Beveren naar het station Brussel-Zuid en de Eurostar
naar Londen, de metrotickets, het hotel met ontbijt en de
inkomtickets van Kew en de Chelsea Flower Show inbegrepen. De
lunchen en het avondeten zijn voor eigen rekening.
Engeland eist sinds oktober van vorig jaar een reispas om binnen te
mogen. Als de coronamaatregelen blijven zoals ze nu zijn, moeten
bezoekers een negatieve PCR test kunnen voorleggen, die
maximaal vierentwintig uur vooraf werd afgenomen in het land van
herkomst. Bezoekers moeten op de tweede dag van hun verblijf in
Engeland ook een PCR test laten uitvoeren. Wij, als organiserende
vereniging, zullen mee instaan voor het aankopen en laten
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uitvoeren van deze test en het invullen van het PLF formulier. De
kosten voor deze twee tests bedragen ongeveer 135 euro/persoon
en zijn niet inbegrepen.
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen
Hotel Ambassadors Blooms bury, Euston
Begeleiding en inschrijving: François Seghers,
coisseghers@gmail.com
Deelname: 410 euro per deelnemer op rekening:

BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen

Tuinenreis Normandië II
Donderdag 26 mei -zondag 29mei 2022
Het aanbod mooie tuinen in Normandië is groot. We vonden dat er
op dat vlak nog heel wat leuke bezienswaardigheden te bekijken
waren. Daarom reizen we er een tweede maal naartoe.
Onze eerste stop op Hemelvaartsdag is Le Jardin des Lianes. Dat is
een collectietuin met bijzondere bomen, struiken en rozen die van
in de lente tot in de herfst voor kleur en geur in de tuin zorgen. Op
de middag bezoeken we de kortbijgelegen abdij van Valloires,
waarna we genoeg tijd voorzien om de prachtige tuinen te
ontdekken. De derde tuin die we die dag bezoeken is Le Jardin des
Valérianes. Je dwaalt er door een schitterende liefhebberstuin van
een beroepstuinier en zijn echtgenote die misschien nóg meer dan
hij door de tuinmicrobe gebeten is.
Op vrijdag is het eerste bezoek de tuin van het kasteel van Brécy in
het departement Calvados. Deze klassieke kasteeltuin werd
ontworpen door François Mansart in de tweede helft van de
zeventiende eeuw en is een van de weinige Franse tuinen uit die
periode. Daarna vertrekken we naar Bayeux, om het beroemde
tapijt van Bayeux te bekijken. Dit historische topstuk vertelt de
aanleiding, de voorbereiding en de slag bij Hastings, waarna Willem
de Veroveraar koning van Engeland werd. Die gebeurtenis zorgde
voor grote veranderingen in de politieke structuur, cultuur én de
taal in het Engeland van die tijd. In de namiddag bezoeken we nog
Les Jardins de Castillon, een tuin van professionele tuinmensen die
er hun kunnen en vakmanschap tentoonspreiden.
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Zaterdagmorgen brengt ons eerst naar de tuinen van het kasteel
van Boutemont. Zowel het kasteel en het park staan op de lijst van
de Franse historische monumenten. Je loopt er tussen prachtige
snoeivormen in Buxus en Taxus. Verder zijn er onder andere een
spiegelvijver en tuinen à l’Italienne et à la Française en nieuw
aangelegde delen met een moderne inslag. Na de middag
bezichtigen we Les Jardins du Pays d’Auge. Op het domein van drie
hectare legden de eigenaars eind vorige eeuw een dertigtal
thematuinen aan, allemaal om te mooier. Ze hebben eigenhandig
de bestaande aftandse, typisch Normandische gebouwen
gerestaureerd. Die passen wonderwel in de tuinarchitectuur. Op
weg naar het hotel bezoeken we in de namiddag nog arboretum
Harcourt. Het landgoed van elf hectare bevat een van de oudste
bomencollecties van Frankrijk en een kasteel uit de twaalfde eeuw,
geklasseerd als historisch monument. Onder de meer dan 3000
houtachtige planten die 470 soorten omvatten bevinden zich
enkele heel speciale exemplaren zoals een oude Kurkeik, een
treurbeuk en prachtige Libanonceders.
De laatste dag van onze trip bezoeken we ’s morgens Les Jardins
d’Angélique. Aan de voorkant van het landhuis een mooie
romantische tuin en aan de achterkant een strakke, formele tuin
met snoeivormen en waar de kleur wit domineert. Daarna
bezichtigen we in het nabij gelegen Auzouville-sur-Ry de
schitterende hedendaagse tuin Le Jardin Plume. En de naam dekt
volledig de lading. Naast een reeks mooie bloemenborders bestaat
de hoofdmoot van de tuin uit een boomgaard met daarin een
prachtige verzameling grassen, die als pluimen in de wind staan te
wuiven. Lunchen doen we die dag in het kasteel van Vascoeuil
waar we ook de tuinen en een mooie hedendaagse kunstcollectie
kunnen bewonderen. Op onze terugweg bezoeken we nog Reflets
de Jardin, in de regio Hauts-de-France. Dat is een zeer interessante
liefhebberstuin van 5000 m² met een groot aantal speciale en
zeldzame bomen en struiken. Iets voor de échte plantenliefhebbers
en mensen met een passie for all things botanic.
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen i.s.m. ’t Soete Waasland
Reisbegeleiding en info: Christa Maes en François Seghers,
coisseghers@gmail.com of 0475 233486
Overnachtingen: Hotel Le Pré Saint-Germain in Louviers
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o

o

Deelname: 740 euro pp op basis van dubbele kamer (supplement
single: 100 euro), volpension, busvervoer, alle inkomgelden, gidsen,
alle maaltijden en dranken bij de maaltijden zijn inbegrepen. Niet
inbegrepen: annulatie-, reisbijstand-, ongevallenverzekering en
persoonlijke uitgaven. Een voorschot van € 100 te betalen op
rekening BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen.
De deelnemers die in 2020 ingeschreven waren krijgen als eersten
de kans om weer in te schrijven. Voor wie ingeschreven was en voor
eventueel nieuwe deelnemers is er op 20 januari een nieuwe
(dia)voorstelling van de reis in de ridderzaal van het hoevegebouw
op Hof ter Saksen om 20.00 uur. Graag vooraf inschrijven op
coisseghers@gmail.com of 0475 233486

Floriade in Almere: Growing Green Cities
Maandag 6 juni 2022, 7.30 uur
De Floriade vindt maar één keer om de 10 jaar plaats, telkens op
een andere locatie. Van 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere aan
de beurt. Een half jaar lang loopt de
wereldtuinbouwtentoonstelling met als thema ‘Growing Green
Cities’. In het Floriade-park (60 ha) ontdek je groene oplossingen uit
binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en
duurzamer maken. Ze gaan over groen, voeding, gezondheid en
energie, een thema dat nu belangrijker is dan ooit. In 2050 zal
namelijk maar liefst 68% van de wereldbevolking in de stad wonen,
op slechts 2% van het totale aardoppervlak.
Een bezoek aan de Floriade is altijd een belevenis, een eye-opener
en een dagje heerlijk genieten van al dat groen.
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen
Begeleiding: Francois Seghers, ter plaatse is de tentoonstelling vrij te
bezoeken.
Info en inschrijven: coisseghers@gmail.com of 0475 233486
Plaats: maandag 6 juni om 7.30 uur op de parking aan CC Ter
Vesten. Na ons bezoek vertrekken we om 19.00 uur in Almere.
Terugkomst voorzien in Beveren rond 21.00/21.30 uur.
Deelname: 60 euro/persoon op rekening: BE86 1030 5638 4350
van Hortus ter Saksen. Inbegrepen is de busreis en het
inkomticket. Enkel volledig gevaccineerde personen kunnen
deelnemen volgens de dan geldende coronamaatregelen.
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NATUURTOCHTEN

Vrijdag 25 maart - zondag 27 maart 2022

Jubelwandelweekend
Op de grens van de Hoge Venen en de Eifel
In Hotel Haus Hubertus, Hauptstrasse 34, 54616 Winterspelt,
Duitsland. Dat is een prachtige accommodatie met méér dan 100
jaar familietraditie en een schitterende ligging. Zeer goed
bereikbaar.
Meer info volgt in een nieuwsbrief.
Nu al bekend:
o Kostprijs: 155 euro per persoon op basis van een
tweepersoonskamer in halfpension en 2x een lunchpakket.
o Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484
of bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487
o Voorschot 55 euro voor 20 januari 2022 op rekening:
BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen
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Bijdrage voor alle dagtochten, 2 euro per persoon of 4 euro per gezin.

Zondag 6 februari 2022: Luswandeling Asbeek –
Affligem – Kravaalbos (23 km, knooppunten)
Hop met de beentjes! Speuren naar nieuwe sporen van de
eeuwenoude hopcultuur, naar archeologische resten boven op de
cuesta van Asse, of is dat de linkeroever van de fossiele Schelde?
Raadsels genoeg in dit fascinerende Pajottenlandschap!
o
o

Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van de ‘Heilige familie’, Kespier 20 in
1730-Asbeek.
Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484

Zondag 6 maart 2022: Luswandeling (Brugge):
Ver-Assebroek–Oedelem (22,3 km, knooppunten en
Agentschap Natuur en Bos)
Vanaf het pittoreske dorpje Ver-Assebroek wandelen we via het
Ryckeveldbos naar Oedelem, om af te sluiten door de Assebroekse
Meersen. Die Meersen vormen een geheel van laaggelegen
vochtige weiden en hooilanden, omringd door rijen knotwilgen en
populieren. Een gebied van 420 ha beheerd door ANB.
o
o

Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van Ver-Assebroek, Pastoor
Verhaegheplein in 8310-Brugge
Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487

Zondag 8 mei 2022: Luswandeling Soulme – ‘Grande
Eau’ (25 km, deels GR 125)
Al gehoord van Gochenée, Vodelée en Soulme? We zien statige
Condroz-hoeven en een handvol huizen in kalksteen of roze
marmer uit de lokale groeven. De schitterende wandeling volgt
grotendeels de oevers van de Grande Eau zoals de Hermeton
plaatselijk heet, een heuse bergbeek die de tocht un caractère
sportif geeft en in, naar mijn gevoel, één van de allermooiste
valleien van de Ardennen.
o

o

Afspraak: 9.30 uur aan de kerk Sainte-Colombe in 5680-Soulme
(deelgemeente van Doische); best te bereiken via E411, afrit 20
Achêne.
Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484

16

Zondag 5 juni 2022: Pinkster-luswandeling Merbesle-Château, langs de oevers van de Samber (23,3 km,
deels GR 129)
De intensieve industriële bedrijvigheid in dit grensgebied ligt bijna
een eeuw achter de rug. Ze heeft plaats gemaakt voor een heel
landelijke sfeer, geborgen rust in de vallei en weidse panorama’s op
het golvende plateau
o

o

Afspraak: 9.30 uur aan de Saint-Martinkerk op de Place de l’ Eglise in
6567-Merbes-le-Château; te bereiken via E19, E42, afrit 21 Le Roeulx
en Binche
Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484

Zondag 4 september 2022: luswandeling Landschap

De Liereman, kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

(21,5 km Natuurpunt+knooppunten)
LYRISCH OVER EEN LANDSCHAP. 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
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BRIEF VAN SIMON
Beveren, oranjerie, december 2021

kardinaalsmuts

Beste
De bladeren zijn aan het vallen en daar steken de
groepsaankopen van streekeigen plantgoed de kop op bij
allerlei verenigingen. Wanneer je dat wil aanmoedigen en je
spreekt over tuinieren met inheemse planten dan denken
mensen vaak aan tuinen met onopvallend saai groen: geen
uitbundige kleuren in het najaar, struiken als onopvallende
muurbloempjes… Een wilde plantentuin wordt niet
verondersteld een blikvanger te zijn voor het oog. Nochtans
het kan anders.
Neem nu de Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus):
inheems en met sprankelende besjes in de herfst en winter.
Die fluo kleurtjes in rood en oranje zijn niet direct wat je
verwacht van een inheemse struik. En toch is de struik
oorspronkelijk inheems en komt natuurlijk voor in de duinen,
de leemstreek en de Grensmaas.
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De Griekse botanicus en vader van de plantkunde gaf de
struik zijn naam als afgeleid van goed en naam, een goede
naam dus. Dit verwijzend naar Euonyme, de vrouw van
Kronos, eerstgenoemde die o.a. Aphrodite baarde. Men
wilde Euonyme gunstig stemmen en verbergen dat gans de
struik giftig was! Een vergiftigd geschenk dus. In de oudheid
kende men de giftigheid maar al te goed, toch was men niet
bang om er een grapje mee uit te halen. Alle delen van de
plant bevatten de stof euonymine, giftig voor mens en dier:
braken en diarree. Al wordt geschreven dat konijnen, ezels
en geiten er geen last van hebben, ik zou ze het niet laten
uitproberen.
Toch wist men vroeger de plant zeer te waarderen want van
de bladeren en vruchten werd een papje gemaakt om
hoofdluizen mee te verdelgen. En van het hout maakte men
mooie weef- en spinspoelen. Vandaar de Engelse naam
spindle tree. Men staat versteld van het gebruik van deze
struik voor tal van toepassingen: houtskool, polijstpoeder,
inleghout voor piano’s, schietpoeder, kleurstof,
blondeermiddel, insecticide… dat men wel moet toegeven
dat de naam goed gekozen is.
Vermeerdering is geen probleem: zaaien na de oogst mits de
zaadhuid te kneuzen zodat het zaad water kan opnemen,
zomerstek (Sint-Janslot na 24 juni) of winterstek,
gronduitlopers, het maakt niet uit. Een vriendelijk verzoek
aan de eigenaar van een struik om een stekje af te nemen,
volstaat en je bent op weg met je buit naar de opkweek van
een mooie struik.
Naast de Europese kardinaalsmuts kom je het geslacht tegen
van Noord-Amerika tot in China en Japan, met zaadomhulsels
gaande van helrood tot bleekroze. Keuze genoeg dus. Ik haal
er enkele opmerkelijke uit.
Euonymus alatus: met als bonus brede kurklijsten op de
takken en vlammend rood herfstblad.
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Euonymus europaeus ‘Red Cascade’: karmijnrode
herfstverkleuring.
Euonymus sachalinensis: afkomst eiland Sachalin, zeer
winterhard (-25° C), paarse vruchten.
Euonymus atropurpureus: wijnrode herfstkleuren. Genoemd
Amerikaanse wahoo wat hout voor pijlen betekent in het
Sioux, harten die barsten van liefde. Inheems oostelijk
Noord-Amerika.
Euonymus fortuneicultivars: bont blad, kruipend of
grondbedekkend.
Euonymus oxyphyllus ‘Waasland’: donkerrode vrucht, paarse
herfstbladeren.
Euonymus japonicus var.: haagplant, geschikt om buxus te
vervangen. Ook bonte variëteiten voor de liefhebbers.
Euonymus myrianthus: zacht oranje vruchten. Wintergroene
struik.
En het houdt niet op. Voor zoveel schoonheid doe ik mijn
‘papenhoed’ af.
Lieve groeten
Simon
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