
 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar Hortus ter Saksen 2023 in de kijker 
o De beste (vaste) planten voor bijen, donderdag 19 januari, 20 - 22 u. 
o Klimaat en biodiversiteit: voordracht natuurlijke tuinen,  

dinsdag 7 februari, 20 – 22 u. 
o De juiste boom voor elke tuin: wandeling, zaterdag, 18 februari, 14 – 16.30 u. 
o Over hout en bomen: voordrachten, dinsdagen 7 en 14 maart, 20 – 22 u. 
o Je tuin als voedselbron voor mens en dier: voordracht, 

dinsdag 21 maart, 19.30 – 22 u. 
o Dauwwandeling in Kruibeke met ontbijt, zaterdag 1 april 2023, 6 – 8.30 u. 
o Tuinenreis 2023: Cornwall in de lente, zaterdag 15 april t.e.m. vrijdag 21 april 
o Klimaat en biodiversiteit: geveltuinen, water en ontharden: fietssafari, 

zaterdag 29 april, 9.30 – 13 u. 
o Plantenruilbeurs: zondag 7 mei, 10 – 18u. 
o Daguitstap: een dagje in Brusselse parken, zondag 14 mei, 8.30 - 18 u. 
o Klimaat en biodiversiteit: bezoek natuurlijke tuinen, zaterdag 27 mei, 10 – 14 u. 
o Bezoek ecologische eet- en beleeftuin, donderdag 1 juni, 19 – 21 u. 
o Zintuigenactiviteit ‘voelen’: blotevoetenwandeling, zondag 25 juni, 14 – 16 u. 
o Natuurtochten, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 september 
o Brief van Simon 

Gemeentelijke activiteiten in en om Hof ter Saksen in deze brochure, o.a.: 
o Poëtische Midzomeravond: woensdag 21 juni, 20 – 23 u. 
o Beeldig Hof ter Saksen Parklife XVII: 1 juni t.e.m. 8 oktober  

Aankondiging: woensdag 4 oktober 20 u.: Lezing door Prof. dr. Valerie Trouet   
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Vrienden van Hortus ter Saksen 

 

Samen met een gloednieuw 2023 val ik met een gevarieerd en boeiend 
voorjaarsprogramma bij jullie binnen. Vanwege ons voltallige team wens ik 
ieder van jullie een voorspoedig en vreugdevol nieuw jaar toe met veel 
liefde voor planten, tuinen en de natuur! 

Het is opnieuw een uitgebreid aanbod met veel afwisseling. Tijd om samen 
met een frisse geest nieuwe en actuele inzichten op te doen. Zoals pientere 
Simon ons in een nieuwe brief vanuit zijn schuilplaats op Hof ter Saksen 
influistert, hangt quasi alles af van informatie-uitwisseling en is in de natuur 
alles wederzijds afhankelijk van elkaar. We doen er dus goed aan, met onze 
kennis en ervaringen aan kruisbestuiving te doen. 

Dat doen we door samen te werken met verenigingen uit de regio. 

De Wase imkers leren ons de beste ‘bij-vriendelijke planten’ kennen en met 
Tuinhier Haasdonk en Avansa Waas en Dender bespreken we ‘Permacultuur’ 
en bezoeken we ‘eetbare en natuurlijke tuinen’. We gaan samen met de 
gezinsbond Haasdonk op blotevoetenwandeling door Hof ter Saksen. 
De gemeente Beveren organiseert een biënnale ‘Beeldig Hof ter Saksen’, de 
‘Midzomeravond’, een zintuigentocht ‘Heb je ze alle 5? -wandeling’ en 
samen met Avansa ‘Plantaardig verven’. 

Uiteraard vervolgen we onze succesvolle activiteiten zoals de tuinenreizen, 
natuurtochten e.a. Pluk uit het programma wat jou interesseert, je zal het je 
niet beklagen. 

Over de uitbating van het tuincafé ‘De Orangerie’ in 2023 is ons voorlopig 
geen beslissing bekend. Zodra we nieuws hebben komt dit op de website. 

We kijken al even vooruit naar ons najaarsprogramma. Een datum die we 
alvast in onze agenda aankruisen is woensdag 4 oktober 2023.  
Dan is de Leuvense klimaatwetenschapper Valerie Trouet onze gastspreker: 
‘Wat bomen ons vertellen’ in het CC Ter Vesten. Ze werkte jaren als 
professor aan de universiteit van Arizona en wordt wereldwijd gewaardeerd 
omwille van haar klimaatonderzoek op basis van jaarringen van bomen. 
Recent is ze aangesteld als wetenschappelijk directeur van het nieuw 
opgerichte klimaatcentrum in ons land. Niet te missen! 

 

Etienne 

 

Volg ons digitaal: 

www.Hortus-ter-saksen.be  
www.instagram.com/hortustersaksen 
www.facebook.com/HortusTerSaksen  

http://www.hortus-ter-saksen.be/
http://www.instagram.com/hortustersaksen
http://www.facebook.com/HortusTerSaksen
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CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN 

De beste (vaste) planten voor bijen  
Donderdag 19 januari 2023, 20 - 22 uur  

 In een razendsnel tempo 
worden nieuwe plantencultivars 
op de markt gebracht waardoor 
het assortiment vaste planten de 
laatste jaren enorm is uitgebreid. 
De juiste plant kiezen, wordt 
daarom steeds moeilijker. Het 
geslacht Echinacea is hiervan een 
mooi voorbeeld. Op basis van 
verschillende keuringsrapporten 
en eigen ervaringen scheiden we 
het kaf van het koren en kiezen 
we voor enkele geslachten met 
de ‘beste’ bijensoorten of 
cultivars. Zoals het echte plantenliefhebbers betaamt komen een 
aantal onbekende soorten aan bod. Verwacht je aan nectar- en 
pollenwaarde, bloemkleuren, bloemtoegankelijkheid, 
bloemspreiding, dus algemeen de bloemvoorkeur van bijen. 
De beste spreker om zijn visie hierover te geven is Olivier Foubert. 
Olivier is tuin- en landschapsarchitect en realiseert met ‘TOF’ 
doordachte en inspirerende tuin- en groenrealisaties, samen met 
de natuur en niet ertegen. Hij is stedenbouwkundige, 
medeoprichter ‘Blije bijen’ en bestuurslid van de Wase 
Imkersbond. Hij heeft de ideale achtergrond om zijn ervaring over 
deze ‘bij’zondere vaste en andere planten met ons te delen. 

 

o Organisatie: Hortus ter Saksen i.s.m. de Wase Imkersbond 
o Spreker: Olivier Foubert, tuin- en landschapsarchitect, 

Stedenbouwkundige, Medeoprichter ‘Blije bijen’, Bestuurslid Wase 
Imkersbond 

o Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname: 8 €/pp incl. drankje 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 8 

euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van 

Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: 'planten voor bijen', en 

naam deelnemer(s)  

Foto: Olivier Foubert 

mailto:info@hortus-ter-saksen.be
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Klimaat en biodiversiteit: 
voordracht Natuurlijke tuinen 

Dinsdag 7 februari 2023, 20 - 22 uur 

   
In de reeks klimaat en biodiversiteit benadrukken we thema’s die 
maatschappelijk en laagdrempelig zijn. Karolien Deprez van In 
Bloom, vertelt ons hoe we onze tuin natuurlijker maken. Een groot 
onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. Twee 
miljoen tuinen beslaan 12% van Vlaanderen (ter vergelijking: 
natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen spelen dus een 
belangrijke rol in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn. 
Maar een natuurlijke tuin, wat is dat juist? Verwacht je aan 
maximaal vergroenen, biodiversiteit, insecten, vogels, dieren, 
water, huisvesting, beschutting, voedsel aanbieden met de juiste 
bloemen en planten, snoeptuin….  
Natuur en vormgeving zijn Karolien haar passies die ze uitwerkt als 
tuinontwerpster. Ze volgde de opleiding ecologische tuin- en 
landschapsinrichting, engageert zich voor de greendeal Natuurlijke 
tuinen en staat bij Velt geregistreerd als ‘ecologische-
tuinontwerper-en-tuinaannemer’. Ze streeft ernaar om mooie 
plantengemeenschappen met een ecologische basis in een 
hedendaags kader te brengen. Het mooiste aan tuinplannen 
maken, is de tuin die hieruit groeit. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Tuinhier Haasdonk 
o Spreker: Karolien Deprez, In Bloom 
o Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname: 8 €/pp incl. drankje 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 8 

euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van 
Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: ‘natuurlijke tuinen 
(voordracht)’ en naam deelnemer(s) 

Vervolgactiviteit: tuinbezoek in Lokeren en Moerbeke  
op zaterdag 27 mei 2023 van 10 tot 14 uur  

mailto:info@hortus-ter-saksen.be
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Over hout en bomen III en IV: 
voordrachten  
Dinsdag 7 maart 2023, 20 - 22 uur. 
Dinsdag 14 maart 2023, 20 - 22 uur 

Hout is nog steeds één van de nobelste en meest duurzame 
grondstoffen op onze planeet en we kunnen niet zonder. Hout is de 
zonnestraal van gisteren. In navolging van onze reeks voordrachten 
over bomen en hout van vorige herfst nemen we de draad weer 
op. Nadat we vorige keer de werking van bomen en enkele 
naaldhoutsoorten bekeken, staan we nu stil bij loofbomen. 

In de eerste voordracht bekijken we de meest voorkomende 
loofbomen uit onze gematigde streken en het hout dat ervan 
afkomstig is met zijn talloze toepassingen. Bomen zoals beuk, eik, 
olm, es en linde passeren de revue. 
 

In de tweede voordracht behandelen we de meest voorkomende 
en verwerkte bomen en houtsoorten uit Amerika, Azië en Afrika. 
Houtsoorten zoals ondermeer Wengé, Teak, Azobé en Tulpenhout 
komen aan bod.  
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Spreker: François Seghers, natuur- en plantentuingids en 

beroepsmatig actief geweest in de houtsector en houtbewerking 
o Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname: 5 €/pp incl. drankje per voordracht 
o Inschrijven via coisseghers@gmail.com en overschrijven van 5 euro 

per voordracht te betalen op rekeningnummer  

BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen vzw met vermelding 

van: ‘over hout en bomen', datum voordracht en naam deelnemer(s)  

 

mailto:coisseghers@gmail.com
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Je tuin als voedselbron voor mens en dier:  
een inspirerende voordracht 
Dinsdag 21 maart 2023, 19.30 – 22 uur 

 
 

Maak van je tuin een eetbaar paradijsje! Vliegen termen als 
voedselbos, permacultuur, en agro-ecologie je om de oren? 
In deze infosessie krijg je een kort overzicht: wat deze concepten 
betekenen en waarin ze van elkaar verschillen. Hieruit kiest Lieven 
Bauwens een aantal interessante toepassingen voor je eigen tuin. 
Voorbeelden voor hogere diversiteit op een kleine oppervlakte, 
natuurlijke en duurzame methodes met vaste planten, wilde 
kruiden of mulchen, komen allemaal aan bod. 
Spreker Lieven Bauwens is mede-oprichter en voorzitter van 
Pomona vzw, een coöperatief boslandbouwbedrijf in onze regio. Hij 
is al twintig jaar bezig met voeding, voedingsdeficiënties en 
gezondheidssystemen. Hij is actief in internationale netwerken en 
ambassadeur voor herstellende landbouw. 
o Organisatie: Avansa Waas-en-Dender en Hortus ter Saksen vzw 
o Spreker: Lieven Bauwens, voorzitter Pomona 
o Waar: Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname: 5 €/pp (kortingsprijs 2,5 € voor mensen met verhoogde 

tegemoetkoming, werkzoekenden, studenten voltijds dagonderwijs) 
o Inschrijven op voorhand noodzakelijk: 

o Telefonisch 03 775 44 84. Online: https://avansa-
wd.be/activiteiten-in-waas-en-dender/je-tuin-als-
voedselbron-voor-mens-en-dier 

o info: info@avansa 
Vervolgactiviteit: bezoek aan een ecologische eet- en beleeftuin in 
Haasdonk op donderdag 1 juni van 19 tot 21 uur  

https://avansa-wd.be/activiteiten-in-waas-en-dender/je-tuin-als-voedselbron-voor-mens-en-dier
https://avansa-wd.be/activiteiten-in-waas-en-dender/je-tuin-als-voedselbron-voor-mens-en-dier
https://avansa-wd.be/activiteiten-in-waas-en-dender/je-tuin-als-voedselbron-voor-mens-en-dier
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IN EN OM HOF TER SAKSEN  
 

Waswafeldag  
Zaterdag 28 januari 2023, 9 - 16 uur 
 
Een waswafel is een dun plaatje bijenwas 
dat in de kaders van de bijenkast 
vastgemaakt wordt en waarop de 
honingbijen hun wasraat uitbouwen. De 
imkers werden eerder in de bijenhandel geconfronteerd met 
enkele loten waswafels die gemengd waren met vreemde 
bestanddelen. De gevolgen voor de bijenvolken waren zeer 
negatief op vlak van broedaanzet en bijgevolg negatief voor de 
overlevingskansen. De WIB geeft daarom aan de imkers de kans om 
hun eigen zuivere bijenwas om te smelten tot waswafel voor eigen 
gebruik. Deze activiteit is te bezichtigen door geïnteresseerden. 
o Organisatie: Wase Imkersbond (WIB) i.s.m. NEC Hof ter Saksen 

gemeente Beveren 
o Info: willy.devriese1@gmail.com en rudi.van_hese@skynet.be  
o Waar? binnenkoer hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 

Beveren 
o Inkom: gratis 

 

Grote vogeltelzondag in Hof ter Saksen: 
vogelbirdday-hapjes maken met publiek 
Zondag 29 januari 2023, 10.30 – 12.30 u. en 13.30 – 15.30 uur 

Alle natuurvrienden zijn vandaag welkom 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: Grote bonte specht, Roodborst, Boomklever, Boomkruiper, 

 

[Citeer hier uw 
bron.] 

[Citeer hier uw bron.] [Citeer hier uw bron.] 

mailto:willy.devriese1@gmail.com
mailto:rudi.van_hese@skynet.be
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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. 
Bovendien nodigen wij klein en groot uit om heerlijke 
vogelbirdday-hapjes te maken om in eigen tuin op te hangen zodat 
ook jouw tuinbezoekers het naar hun zin hebben. Wil jij weten hoe 
je van je eigen tuin een vogelparadijs kan maken? Loop dan even 
langs de infostand. 
o Organisatie: Natuurpunt Waasland en NEC Hof ter Saksen gemeente 

Beveren 
o Vogels kijken met natuurgidsen en vogelhapjes maken met collega’s 

van gemeente Beveren 
o Info: natuurontwikkeling@beveren.be of  03 750 18 72 
o Waar? Buurt oranjerie in park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 

9120 Beveren 
o Deelname: gratis 

 

Gidszondag Thema: 
winterbloeiers 
Zondag 5 februari 2023,  
14 – 16 uur 
 
Ook in putteke winter staat 
Hof ter Saksen in bloei! Tijdens 
deze wandeling staan we even 
stil bij de vroegste bloeiers 
Chimonanthus praecox, 
Lonicera fragantissima, 
Sarcococca, Helleborus, Chaenomeles, Viburnum,... 
We bewonderen de talrijke Hamamelis of toverhazelaars in volle 
bloei. We proberen enkele bomen zoals Zomereik, Beuk, 
Paardenkastanje en Esdoorn te herkennen aan hun knoppen. Maar 
laten we vooral genieten van het mooie winterlandschap in het 
arboretum. 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren i.s.m. Toerisme 

gemeente Beveren 
o Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 80 
o Waar? Start wandeling binnenkoer hoeve, Hof ter Saksendreef, 9120 

Beveren 
o Deelname: 4 €/pp 
o Inschrijven verplicht via website Beveren  

 

[Citeer hier uw bron.] 

mailto:natuurontwikkeling@beveren.be
mailto:toerisme@beveren.be
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De juiste boom voor elke tuin: 
winterwandeling 

Zaterdag 18 februari 2023, 14 – 16.30 uur 

 
 

Niets is zo frustrerend als een mooi boompje te koop zien staan, 
maar het niet durven te kopen. Hoe groot wordt de boom? Zal hij 
dan nog passen in mijn tuin? Waar moet ik hem planten? Zie je 
door het bos de bomen niet meer? Hortus ter Saksen helpt je graag 
verder. In Hof ter Saksen maken we wandelingen die ons helpen 
kiezen. Naar aanleiding van de voordracht van Martin Hermy 'De 
juiste boom voor elke tuin’ bekeken we in de zomer een selectie 
bomen op volwassen leeftijd. Eind oktober bekeken we deze 
bomen in hun herfstoutfit. Tijdens de wintereditie gaan we op zoek 
naar bomen met opvallende winterkenmerken en maken we kennis 
met de vroegste bloeiers. 
 

Deze rondleiding is de derde van een reeks die volgt na deze 
voordracht, maar iedereen kan hierbij aansluiten. Prof. Hermy 
overtuigde ons op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat de 
voordelen van bomen ruimschoots opwegen tegen de nadelen als 
we de juiste soorten kiezen. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Rondleiding: Jan Van Bogaert en Carol D'haeyer 
o Info: carol.dhaeyer@lorre.be 
o Waar? Start wandeling op binnenkoer van Hof ter Saksen, Hof ter 

Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname: 5 €/pp incl. drankje 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 5 

euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van 

Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: ‘winterwandeling', en 

naam deelnemer(s)  

mailto:carol.dhaeyer@lorre.be
mailto:info@hortus-ter-saksen.be
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Kopje Zen: qing Ming Jie, het Chinese ‘klaar- en 
helderfeest’ in het teken van Chinese feestdagen 
Woensdag 5 april 2023, 19 uur 
 

Qing Ming is het belangrijkste voorjaarsfeest in China en valt tussen 
het ploegen in de lente en het wieden in de zomer, midden in het 
vochtige 'motregenseizoen'. Tegenwoordig is 5 april de vaste 
datum voor dit feest en geldt als officiële vrije dag in China. 
De oudste gebruiken, zoals het dragen van wilgentakjes in het haar, 
vliegeren, boogschieten, schommelen en dauwtrappen zijn 
tegenwoordig vrijwel overal verdwenen. 
In Hof ter Saksen vieren we Qing Ming met een gegidste wandeling 
langs Chinese bomen. Daarna krijgen de deelnemers de kans om 
thee te zetten in Gongfu-stijl, de Chinese theeceremonie. Als hapje 
bij de thee serveren we Qingtuan, de traditionele lekkerij voor Qing 
Ming, een dumpling gemaakt van kleefrijst vermengd met Chinese 
bijvoet of gerstegras (meestal gevuld met zoete rode of zwarte 
bonenpasta). 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren i.s.m. toerisme 

gemeente Beveren 
o Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 80 
o Waar? Theepaviljoen park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 

Beveren 
o Deelname: 10 €/pp 
o Inschrijven vooraf via website Beveren 

 

Erfgoeddag: 
thema beestig 
Zondag 23 april 2023, 14 – 16 uur 

Ga je mee op beestensafari in Hof ter 
Saksen? Insecten kunnen ons bekoren, 
evenals de met het oog zichtbare 
waterdiertjes. Deze 
kennismakingswandeling met vangsten is interessant voor groot en 
klein. Wie over een vlindernet en/of schepnet voor waterdiertjes 
beschikt, wordt uitgenodigd deze mee te brengen. 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren 
o Info: natuurontwikkeling@beveren.be of T 03 750 18 72 
o Waar? Start binnenkoer hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 

9120 Beveren 
o Deelname: gratis op erfgoeddag  

 

[Citeer hier uw bron.] 

mailto:toerisme@beveren.be
mailto:natuurontwikkeling@beveren.be
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33ste Plantenruilbeurs 
Zondag 7 mei 2023, 10 – 18 uur 

 

Op de plantenruilbeurs kunnen 
liefhebbers hun planten verkopen of 
ruilen. Zowel eenjarigen, vaste 
planten, struiken en bomen als 
waterplanten komen in aanmerking. 
Voor het 2de jaar zal Hortus ter 
Saksen een stand opstellen met uitsluitend aandacht voor 
kamerplanten. Standen met tal van vaste planten en kruiden zijn al 
langer vertrouwd. Helemaal in de lijn van het arboretum zijn 
natuurlijk de standen met exclusieve boomsoorten en bijzondere 
niet-houtige gewassen. Standhouders kunnen gratis 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 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. Standhouders dienen in 
te schrijven tegen 10 april 2023. Wie eerder deelnam, wordt 
automatisch uitgenodigd. 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren 
o Info: natuurontwikkeling@beveren.be of 03 750 18 72 
o Waar? Park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname: gratis voor bezoekers 

 

'Heb je ze alle 5? -wandeling' 
Zondag 14 mei 2023, 14 – 16 uur 

 

We ontdekken in kleine plantenborders de tactiele tuin, de 
smakelijke tuin, de oogstrelende tuin, de kracht van plantengeuren 
en de geluiden van de natuur! Wist je dat planten minstens 15 
zintuigen extra hebben? Word zen in de zintuigelijke tuin en ga aan 
de slag met je zintuigen. We doen dit niet alleen in de zintuigentuin 
op de binnenkoer, maar trekken ook richting natuurtuin waar we 
eindigen op onze blote voeten. 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren i.s.m. toerisme 

gemeente Beveren 
o Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 80. Inschrijven via website 

Beveren. 
o Waar? Binnenkoer hoeve, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname: gratis gidszondag  

 

[Citeer hier uw bron.] 
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Plantaardig verven 
Dinsdag 13 juni 2023, 19.30 – 22 uur 

 

Eerst en vooral een kennismaking met verfplanten in Hof ter 
Saksen, daarna ga je zelf aan de slag 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren i.s.m. Avansa 

Waas en Dender 
o Info: info@avansa-wd.be , https://avansa-wd.be, of 03 775 44 84 

 

Kopje Zen Duanwu Jie: Drakenbootfestival 
Zondag 18 juni 2023, 14 uur  
 

Het huidige Drakenbootfeest (Dubbelvijfdag of Dichterfeest) is 
onder Chinezen bekend als het feest waarop men tsung-tzu (in een 
blad gewikkelde gestoomde rijst) eet en bijvoet ophangt (onheil 
afwerende plant) bij de voordeur, en waarop in de rivieren 
roeiwedstrijden met drakenboten worden gehouden. Het feest 
vindt plaats na de eerste oogst. Het is één van de belangrijkste 
feestdagen in de Chinese kalender. In 2023 wordt het op 
donderdag 22 juni gevierd. 
Ook bij dit kopje zen zetten de deelnemers zelf thee op 
ceremoniële wijze. Wij zorgen voor tsung-tzu als hapje, maar geen 
theeceremonie zonder even de buitenlucht in te ademen. 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren i.s.m. Toerisme 

gemeente Beveren 
o Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 80 
o Waar? Theepaviljoen park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 

Beveren 
o Deelname: gratis 
o Inschrijven verplicht via website Beveren 

 

Poëtische Midzomeravond Parklife  
Woensdag 21 juni 2023, 20 – 23 uur  

 

Een poëziewandeling langs de beelden en installaties, in de 
avondschemering, in het allermooiste park, met live-muziek op de 
achtergrond en een smakelijk glas in de hand. Magisch! 
Hebt u ook heimwee naar die Poëtische Midzomernachten die 
tussen 2003 en 2013 met Hortus ter Saksen georganiseerd 
werden? Een stadsdichter van Antwerpen reageerde alvast positief, 
nu proberen we ook de anderen over het water te krijgen. 
o Organisatie: CC Ter Vesten 

o Waar? Park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 

o Deelname gratis  

mailto:info@avansa-wd.be
https://avansa-wd.be/
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Zintuigenactiviteit ‘voelen’: 
blotevoetenwandeling 

Zondag 25 juni 2023, 14 – 16 uur 
 

Hortus ter Saksen zet elk zintuig één voor 
één in de spotlights. We beleven de natuur 
met een blotevoetenwandeling en maken 
contact met de natuur. Nee, niet zo’n kort 
blotevoetenpad, maar een echte 
grensverleggende wandeling zonder schoenen doorheen Hof ter 
Saksen. Van het bos naar het gras, naar het schelpenpad. Lopen op 
blote voeten voelt bevrijdend en is gezond. We voelen dingen die 
we met onze schoenen aan niet zouden opmerken.  
Vreemd? Gevaarlijk? Vies? Laat het los en ervaar dat deze 
vooroordelen onterecht zijn.  
Onze gids Stany Schevenhels loopt niet enkel in de natuur op blote 
voeten maar ook thuis, op straat, op zijn werk. Hij weet als geen 
ander wat je ervaart op blote voeten, waarom het gezond is en hij 
zal ons zijn ervaringen en vele voetenweetjes meedelen. 
Deze wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen, een 
ideale gezinsactiviteit dus! Echter niet geschikt voor kinderwagens 
of rolstoelen. Je brengt best een rugzak mee om je schoenen in te 
steken en eventueel een handdoek en washandje om met propere 
voeten je schoenen weer aan te doen. Maar je mag op blote 
voeten verder lopen. 
Kom de natuur, en het gras tussen je tenen, voelen! 

o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Gezinsbond Haasdonk 
o Gids: Stany Schevenhels 
o Waar? Zintuigentuin op de binnenkoer Hof ter Saksen, Hof ter 

Saksendreef 2, 9120 Beveren 
o Deelname: 5 €/pp of 12 €/gezin Aantal deelnemers is beperkt 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 5 

euro per deelnemer of 12 euro per gezin op rekeningnummer BE86 
1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen met vermelding van: 
‘blotevoetenwandeling’ en naam deelnemer(s) 
 

Montmartre XIV 
Zondagen 2 juli, 6 augustus en 3 september2023, 10 – 18 uur 
 

o Organisatie: Montmartre vzw i.s.m. gemeente Beveren 
o Info Lut De Baere ludeba@skynet.be of 0476 970589 

o Deelname: gratis voor bezoekers 

o Inschrijven als standhouders www.kunstmontmartre.be  

 

[Citeer hier uw bron.] 

mailto:info@hortus-ter-saksen.be
mailto:ludeba@skynet.be
http://www.kunstmontmartre.be/
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Gidszondag: Beeldig Hof ter Saksen XVII  
Zondagen 9 juli en 27 augustus 2023, 14 – 16 uur 
 

o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren i.s.m. toerisme 
gemeente Beveren en CC Ter Vesten 

o Deelname: gratis gidszondag 

 

Drie Kastelen fietsroute met een gids  
Zondagen 23 juli en 20 augustus 2023, 14 – 16 uur  
 
Spring samen met een gids op de fiets en gluur over de 
kasteelmuren van waterburcht Cortewalle, erfgoedhuis Hof ter 
Welle en kasteelpark Hof ter Saksen. Laat je verwonderen door de 
rijke geschiedenis van deze eeuwenoude kastelen en zijn prachtige 
parken. De gids laat je proeven van streeklekkers. 
o Organisatie: Toerisme gemeente Beveren 
o Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 80 
o Waar? Start fietstocht, Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 

Beveren 
o Deelname: gratis gidszondag 
o Inschrijven verplicht via website Beveren 

 

Kopje Zen Zhongqiu Jie: 
midherfstfestival of Chinees maanfeest 
Vrijdag 29 september 2023, 19 uur 
 
Het Midherfstfestival is de meest vrolijke Chinese feestdag. De 
meeste mensen vieren dit vreugdevolle feest met gevoelens van 
dankbaarheid jegens de Hemel (in de vorm van de maan) en de 
Aarde (gesymboliseerd door de God van de Aarde). Tijdens dit 
Kopje Zen, genieten we van de wandeling, de Chinese gongfu 
theeceremonie in het park en de thee, maar ook van de volle 
maan.  
Het voornaamste onderdeel van het Midherfstfeest is het eten van 
maankoeken, die door hun vorm verbondenheid symboliseren. 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren i.s.m. toerisme 

gemeente Beveren 
o Info: toerisme@beveren.be of 03 750 15 80 
o Waar? Theepaviljoen park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 

Beveren 
o Deelname: 10€/pp 
o De Inschrijven via website Beveren 
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TENTOONSTELLINGEN 

Terugblik op 15 jaar expo  
in kasteel Hof ter Saksen 
Zondag 22 januari tem zondag 16 april 2023 
 

 
 

Sinds 2008 is de ruwbouw van het kasteel Hof ter Saksen 
regelmatig ingenomen door kunst- en natuurexpo’s. Momenteel 
wordt met de verdere inrichting van het kasteel aan een nieuw 
hoofdstuk geschreven: kasteel Hof ter Saksen krijgt vanaf 2024 een 
functie als restaurant – hotel en semenarieruimte. 
Graag blikken we met enkele foto’s terug op wat voor moois er in 
het kasteel heeft kunnen plaatsvinden. We kijken opnieuw in  
de expo’s Free Foxes – Caroline Coolen, Heksenboter of duivelskak, 
slijmzwammenexpo - NEC Hof ter Saksen, Ode aan de beuk – 
Marian Hulshof en Jan Hofman, Boom Mens – sociaal artistiek 
theater – CC ter Vesten, … 
Last but not least: de schitterende natuurontwikkeling die 
plaatsvond in de kelder. Ben jij ook benieuwd? 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen gemeente Beveren 
o Info: natuurontwikkeling@beveren.be of T 03 750 18 72 
o Waar? Lindendreef in het park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 

9120 Beveren, tijdens openingsuren van het park 
o Deelname: gratis 

 

Expo Koninklijke Beverse Fotoclub 
Weekends 22-23 en 29-30 april 2023, 10 – 18 uur 
 

Het thema is deze keer ‘Groot Beveren in beeld’. 
Deze fototentoonstelling omvat een fotografische trip doorheen 
‘Groot Beveren’, landschappen, monumenten en mensen. 
o Organisatie: Koninklijke Beverse Fotoclub 

o Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren  
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Expo Sint-Janskunstvrienden 
Weekends 6-7 en 13-14 mei 2023, 10 – 18 uur 

 
Expo van de Beverse Sint-Janskunstvrienden in pastel en olieverf. 
o Organisatie: Sint-Janskunstvrienden 
o Info: peterjanssens6@telenet.be  
o Waar? Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inkom: gratis 

 

Beeldig Hof ter Saksen PARKLIFE XVII  

(and I’m happy for the rest of the day) 
Donderdag 1 juni t.e.m. zondag 8 oktober 2023 
 
Net als bij kunstwerken verwijzen onze tuinen en parken naar reële 
of fictieve (droom)landschappen waarbij de concrete blik óf de 
droom als medium dient. In het park Hof ter Saksen worden 
meerdere landschappen samengebald in één park: van puur 
organische tot streng geometrische en alles daartussen. De 
analogie naar de kunstenaarspraktijk is snel gemaakt. Beeldende 
kunstenaars maken een gevoelsmatige of wel doordachte keuze bij 
het weergeven van de natuur. Dat wordt het vertrekpunt voor de 
kunstenaars die deze zomer aan de tentoonstelling PARKLIFE 
meewerken. 
Curator: Stief DeSmet  
Kunstenaars: Leyla Aydoslu, Hilde Borgermans, Theo De Meyer, 
Johan De Wit, Dirk Zoete, Filip Vervaet, Stief DeSmet 
Omkadering:  
• een spannende zoektocht voor kunstliefhebbers die ouder zijn 
dan 5 jaar  
• een muzikale picknick voor de hele familie (met alle vrienden en 
vriendinnen erbij)  
• gegidste rondleidingen (betalend op aanvraag en 1 x per maand 
vaste gratis rondleiding. 
o Organisatie: CC Ter Vesten i.s.m. technische dienst wegen en NEC 

Hof ter Saksen 
o info: https://www.tervesten.be/nl/programma/parklife 
o Inkom: gratis tijdens openingsuren van het park  

mailto:peterjanssens6@telenet.be
https://www.tervesten.be/nl/programma/parklife
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TUINENREIZEN en (DAG)UITSTAPPEN 

Dauwwandeling in de polder van Kruibeke 
met ontbijt  
Zaterdag 1 april 2023, 6.00 – 8.30 uur, 
ontbijt 9 uur 

Geen aprilgrap! Vroeg uit de veren en alle 
zintuigen op scherp voor een wandeling 
van 6 km om de nieuwe lente te beleven in 
de ontwakende Polders van Kruibeke. Een 
overstromingsgebied van 506 ha dat vorig 
jaar erkend werd als het grootste 
natuurreservaat van onze provincie! Na 
intensieve opbouw- en inrichtingswerken werden de polders een 
zevental jaren geleden terug op een veilige manier toegankelijk 
voor het publiek. En al snel geraakte dit 'Juweel aan de Schelde' 
wijd bekend bij wandelaars, fietsers, joggers en ruiters, bij vissers, 
vogelspotters en natuurrecreanten. 
Stap-na-stap zal het rijkgevulde boeiende boek van het gebied zich 
openvouwen: van het oudste menselijke botje dat ooit in onze 
contreien is gevonden tot het beukende watergeweld dat bij nacht 
en ontij dijken deed breken en wielen en kreken creëerde, van de 
'paapsteen' gewrochten uit de plaatselijke klei tot een Havilland 
Mosquito die neerstortte in het schor. 
Van ringdijk tot Scheldedijk ontdekken we hoe het 
overstromingsgebied werkt en waar de bever een tandje bijsteekt. 
Om dit alles te verteren en door te spoelen worden we na de 
wandeling verwacht in de 'Dulpop' voor het ontbijt! 
Onze gids Freddy Moorthamer is bestuurslid van Hortus ter Saksen. 
Hij heeft een hart voor de natuur, is begeleider van onze 
maandelijkse natuurtochten, natuurgids en Barbiergids. 
Een uitstekende kenner van het Kruibeekse poldergebied. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Gids: Freddy Moorthamer, natuurgids 
o Waar? Sporthal De Dulpop Beekdam 2, 9150 Kruibeke (Bazel) 
o Deelname: 15 € per volwassene en 10 € per kind <13 jaar, incl. ontbijt 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 15 

euro per deelnemer (10 per kind) op rekeningnummer  
BE86 1030 5638 4350 van Hortus ter Saksen vzw met vermelding 
van: ‘dauwwandeling’ en naam deelnemer(s) 

o Traject niet geschikt voor kinderwagens 
  

 

[Citeer hier uw bron.] 

mailto:info@hortus-ter-saksen.be
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Tuinenreis 2023: Cornwall in de lente 
Zaterdag 15 april t.e.m. vrijdag 21 april 2023 

   

We gaan opnieuw naar Cornwall. Wel een stuk vroeger dan in 
2019, zodat we volop kunnen genieten van de unieke 
voorjaarsbloei. In het uiterste westen van Engeland zijn talloze 
camelia’s, rododendrons en magnolia’s gekweekt. Je kunt er 
honderden soorten en cultivars zien. Het klimaat is er erg mild en 
vorst of grote droogte komen er zelden voor.  
Cornwall biedt uiteraard veel meer dan alleen die uitbundig 
bloeiende struiken en bomen, de voorjaarsflora zal op vele 
plaatsen uitbundig bloeien. 
 
Op het programma staan: West Green House Garden, Killerton 
House and Garden, Tintagel, Trebah, Caerhays (kwekers van 
talloze Rhododendron- en Magnolia-hybriden en van de 
beroemde Camellia x williamsii cultivars), The Eden Project, 
Carnewas and Bedruthan Steps, Lanhydrock, Cothele, Coleton 
Fishacre, Bicton park en Sir Harold Hillier arboretum. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Reisbegeleiding: Dirk De Roose 
o Deelname: de hele reis kost 1390 € 

Daarin is begrepen: alle verplaatsingen vanaf de parking aan CC ter 
Vesten in Beveren, toegang tot alle tuinen en verblijf in de hotels 
(met ontbijt en avondeten). Blijft nog te betalen ter plaatse: 
middageten in de tuinen en drank bij het avondeten 

o Inschrijven en info: dirk.de.roose@scarlet.be of 03 771 49 24 
  

mailto:dirk.de.roose@scarlet.be
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Klimaat en biodiversiteit: 
fietssafari geveltuinen, water en ontharden 

Zaterdag 29 april 2023, 9.30 – 13 uur  

 

In de reeks klimaat en biodiversiteit benadrukken we thema’s die 
maatschappelijk en laagdrempelig zijn. Op twee thema-avonden 
rond ‘gevelgroen’ en ‘water en ontharden’, die in december 2022 
plaatsvonden, gaven respectievelijk Bruno Verschaeve van Groene 
Gevels vzw en Bernadette Pieters, adviseur bij Stadsbestuur Sint-
Niklaas dienst Projecten openbaar domein ons een inleiding. 
 
Op 29 april trekken we met de fiets op safari in Sint-Niklaas om 
enkele gevelgroen- en onthardingsrealisaties te bekijken. Sint-
Niklaas schakelde een stevige versnelling hoger op het vlak van 
vergroening en ontharding. Het geveltuintjesproject speelt hierin 
een belangrijke rol. Er is duidelijk interesse in gevelgroen, want in 
Sint-Niklaas hapten meer dan 600 bewoners toe op de vraag om 
gratis een geveltuin te laten inrichten. De stad legde ondertussen 
heel wat geveltuintjes en groenslingers aan en veel nieuwe 
geveltuinen staan in de steigers. Er doken al groen- en 
onthardingsrealisaties op in Sint-Niklaas: ‘De straat van de 
toekomst’, de Kardinaal Cardijnlaan, het Wonderwoud in de 
Schongaustraat, de nieuw aangelegde Winkelwandellus, de 
ontharding van de Houtbriel, de Clementwijk... Elk op hun manier 
maken deze kleine en grote ingrepen de stad klimaatbestendiger, 
biodiverser, levendiger en aangenamer. 
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Deze realisaties zijn een inspiratiebron: hoe kan jij je omgeving, en 
je (voor)tuin vergroenen met maximale opslag, gebruik en 
infiltratie van water? 
Ben je benieuwd hoe jouw groene gevel of ontharde (voor)tuin 
eruit kan zien? Het geeft een boost aan de biodiversiteit en vele 
voordelen voor het klimaat. Een kleine moeite voor jou, betekent 
echt een wereld van verschil.  
 

 
 
We trekken met de fiets door de stad en bekijken een aantal van 
deze inspirerende onthardings- en groenprojecten. De fietstocht 
zelf zal max. 10 tot 15 km bedragen, maar we stoppen regelmatig. 
 
Wist je dat ‘de Tuinrangers’ de inwoners van Sint-Niklaas gratis op 
weg helpen om van hun tuin een groenparadijs te maken? Ze 
geven ons graag een woordje uitleg over hoe ze dat aanpakken. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Begeleiders: Bruno Verschaeve, vzw groene gevels en Bernadette 

Pieters, adviseur bij Stadsbestuur Sint-Niklaas 
o Waar? Samenkomen met fiets aan de voorkant Station Sint-Niklaas 

aan de spiegelende halve bol 
o Huren van een fiets is mogelijk bij het fietspunt. Dit moet je wel zelf 

regelen: https://denazalee.be/fietsen/fietsverhuur/ 
o Deelname: 12 €/ pp 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 12 

euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van 

Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: ‘fietssafari Sint-Niklaas’, 

en naam deelnemer(s)  

https://denazalee.be/fietsen/fietsverhuur/
mailto:info@hortus-ter-saksen.be
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Daguitstap: Een dagje in Brusselse parken  

Zondag 14 mei 2023, van 8.30 - 18 uur 

  

De voorbije jaren gingen we met onze dagtrips meerdere keren 
naar Nederland. Dit voorjaar blijven we in eigen land en gaan we 
op ontdekkingstocht in Brusselse parken. 
Alhoewel Brussel onze hoofdstad is, is ze voor veel Vlamingen 
ongekend. Zeker op botanisch gebied. Ons bezoek aan tuinen en 
parken in Brussel zal voor velen een openbaring zijn, want weinigen 
zijn bij het voorbijrijden ooit gestopt om al die groene schatten te 
bekijken. 
We wandelen onder andere langs de vallei van de Molenbeek door 
het Laarbeekbos, het moeras van Ganshoren en het Koning 
Boudewijnpark tot in de prachtige Tuinen van de Bloemist. 
Na de middag verkennen we de Koloniale Tuin van Laken en het 
Osseghempark. 
De parken, bossen en tuinen die we bezoeken behoren tot de 
groene parels aan de noordrand van Brussel en zijn ecologisch en 
wat planten en bomen betreft zeer waardevol. Meerdere groene 
ruimten zijn Natura 2000 gebieden. 
Tijdens deze dagtrip zullen we ons kunnen laven aan het frisse 
lentegroen en de bloei van de Rhododendrons en de Magnolia’s. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Begeleiding: François Seghers, natuur- en plantentuingids 
o Vertrek: om 8.30 uur met de bus op het Gravenplein te Beveren aan 

CC Ter Vesten 
o Deelname: 60 €/pp, busvervoer en warme middaglunch met drank 

inbegrepen. 
o Inschrijven en info: coisseghers@gmail.com en overschrijven van 60 

euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van 

Hortus ter Saksen met vermelding van: ‘daguitstap Brusselse 

parken’ en naam deelnemer(s)  

mailto:coisseghers@gmail.com
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Klimaat en biodiversiteit: 
bezoek natuurlijke tuinen 

Zaterdag 27 mei 2023, 
10 – 14 uur 

Als vervolg op de thema-avond in 
januari over natuurlijke tuinen bezoeken 
we de tuin van Sebastian Ivens ‘Klein 
Eeden’ te Lokeren. Hij reisde na zijn studies enkele jaren de wereld 
rond en startte in 2005 in de groensector, werkte de opleidingen 
tuinaannemer en tuinontwerper af alsook de opleiding ecologische 
tuin- en landschapsinrichting. In 2008 richtte hij Equota op. 
Sebastian engageert zich voor de greendeal Natuurlijke tuinen en 
staat bij Velt geregistreerd als ecologische tuinontwerper en 
tuinaannemer. Zijn tuin (2500m²) ‘Klein Eeden’ is een mooi 
voorbeeld van wat een ecologische, naturalistische tuin kan zijn. 
Sebastian vertelt zijn ervaringen en toont ons zijn tuin om jou te 
prikkelen zelf plantcombinaties te realiseren, zodat dié ook 
bijdragen tot meer natuur. https://www.equota.be  
Daarna trekken we naar de tuin van Brenda Froyen in Moerbeke. 
Ze is Lector Nederlands aan de lerarenopleiding, auteur, free lance 
trainer en maakte van haar eigen tuin een paradijs, met passie en 
liefde voor de natuur. Brenda toverde haar kale stoep om tot een 
kleurrijk stukje natuur, dat ons hartelijk welkom heet. De tuin is 
3800 m² groot en een haven van rust. Je vindt er bos, 
droogtebestendige vaste planten, voorjaarsbloembollen, bloemen 
en kruiden, een boomhut, een blotevoetenpad en een zandbak. Er 
is een moestuin, een bloemenweide en het gras maaien ze nog 
maar af en toe. Brenda schrijft haar tuin- en belevingservaringen 
neer in een boek ‘Mild tuinieren: je tuin als oplossing voor mentale 
uitdagingen en ecologische vraagstukken’, dat we tegen dan 
kunnen inkijken. Kijk al even op https://www.brendafroyen.be. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Tuinhier Haasdonk 
o Begeleiders: Sebastian Ivens (Equota tuinen) en Brenda Froyen 
o Waar? Start: Ward De Bockstraat 2, 9160 Lokeren verplaatsing naar 

de tuin van Brenda Froyen, Heidewegel 47, 9180 Moerbeke 
o Eigen picknick en drank meebrengen, we lunchen in de tuin  
o Deelname: 8 €/pp 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van 8 

euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van 

Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: ‘natuurlijke tuinen’: 

tuinbezoek en naam deelnemer(s)  

 

[Citeer hier uw bron.] 

https://www.equota.be/
https://www.brendafroyen.be/
mailto:info@hortus-ter-saksen.be
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Bezoek: Ecologische eet- en beleeftuin 
in Haasdonk 

Donderdag 1 juni 2023, 
19 – 21 uur 

2600 m² ecologisch tuinplezier 
met een groot voedselaanbod. 
Dat is wat Jonas en Karen, de 
twee jonge eigenaars voor ogen 
hebben. Stap voor stap plannen 
en planten zij verder aan hun 
droom. Gevarieerde borders en 
een gazon met een alternerend maaibeleid vormen het 
siergedeelte. Daarna betreed je de eetbare bostuin in wording. Een 
mooie oude walnotenboom kreeg gezelschap van jong geweld met 
o.a. amandelboom, hazelnootstruiken en appelbomen. Uiteraard 
met plaats voor een hakbosje, ruimte voor shitakes en een 
bessengedeelte. 
Komende jaren wordt een bloeiende kruidlaag gerealiseerd. Langs 
de zijkant kom je in de 30 m² moestuin en een serre van 18 m². 
Een groot deel van het terrein wordt omzoomd door hoge bomen 
van de buren, wat het geheel nog attractiever maakt.  
Een mooi en inspirerend verhaal dat gebracht wordt door Karen De 
Ridder. Karen is bestuurslid van Hortus ter Saksen en heeft een 
passie voor voedselproductie en ecologie, en vooral hoe die te 
verenigen zijn. Als bioingenieur landbouwkunde probeert ze in haar 
eigen tuin deze 2 samen te brengen. Ze gelooft dat we allen 
kunnen bijdragen aan een stukje natuur en dit in eigen tuin waar 
we zelf ten volle van kunnen genieten. 
o Organisatie: Avansa Waas-en-Dender en Hortus ter Saksen 
o Begeleiding: Karen De Ridder, tuineigenaar 
o Plaats: Melselestraat 26A - 9120 Haasdonk 
o Deelname: 5 €/pp (korting van 2,5 € voor mensen met verhoogde 

tegemoetkoming, werkzoekenden en studenten voltijds 
dagonderwijs) 

o Inschrijven op voorhand noodzakelijk: 
o Telefonisch 03 775 44 84 
o Mail: info@avansa-wd.be 
o Online: https://avansa-wd.be/activiteiten-in-waas-en-

dender/bezoek-ecologische-eet-en-beleeftuin 
o Aantal deelnemers is beperkt  

 

[Citeer hier uw bron.] 

mailto:info@avansa-wd.be
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NATUURTOCHTEN 
Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
Bijdrage voor elke dagtocht: 3 euro per 
persoon of 5 euro per gezin.  

Zondag 08 januari 2023 (zie brochure najaar 2022): 

luswandeling Welle-Denderleeuw (21,5 km) 

o Afspraak: 9.30 uur, Welleplein 19, in 9473 Denderleeuw. 
o Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487 

 

Zondag 5 februari 2023  
Luswandeling Vlimmeren – Lilse Bergen – 
Vosselaar  
23,2 km, deels GR 565 en GR Kempen 
Het unieke reservaat van de Visbeekvallei waar de adder nog z’n 
thuis heeft, leidt ons langs de Lilse Bergen en heidegebieden naar 
Vosselaar, het jaagpad aan het kanaal Dessel-Schoten en Beerse. 
Rustige veldwegels en het reservaat van ‘De Duivelskuil’ voeren ons 
terug naar Vlimmeren. 
o Afspraak: 9.30 uur aan de St-Quirinuskerk van 2340-Vlimmeren, t.o. 

vroegere gemeentehuis; te bereiken via E34 afrit 21 

o Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484 

Zondag 5 maart 2023 

Luswandeling Zedelgem – Zerkegem  
22,5 km, knp en ANB 
De bossen tussen Zedelgem en Jabbeke baden in een zee van stilte. 
Namen als Moordenaarsbos en Ockerhout spreken tot de 
verbeelding en bieden een glimp van een fascinerend verleden, 
zoals het krijgsgevangenkamp in Vloethemveld waar duizenden 
soldaten verbleven na de Tweede Wereldoorlog. 
o Afspraak: 9.30 uur aan de kerk, parking Pater Amaat Vinckeplein 1, 

8210 – Zedelgem 
o Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487 

 

Zondag 2 april 2023 

Luswandeling Testelt – Langdorp - Zichem  
24 km, deels GR 5 en streek-GR Hageland 
Tussen Testelt, Langdorp en Zichem volgen we een heerlijk pad op 
beide oevers van de meanderende Demer. Natuur in overvloed op 
de Konijnenberg, de Voortberg, de reservaten Krekelbroek en als 
kers-op-de-taart de ‘Demerbroeken’! 

 

[Citeer hier uw bron.] 

mailto:werner.stuer@scarlet.be
mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
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o Afspraak: 9.30 uur aan het station van 3272-Testelt (Stationsstraat), 
te bereiken via E313 afrit Olen of Geel 

o Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484 

Zondag 7 mei 2023 

Luswandeling Bray-Dunes  
90% in Frankrijk, 19,5 km, deels GR 120 
Over de ‘Schreve’ Frankrijk in. Daar struinen we in de duinen van 
voormalige jachtgebieden voor rijke industriëlen en reders, die nu 
schitterende beschermde natuurlandschappen zijn met zeldzame 
fauna en flora waarin vogels en insecten hun ideale biotoop 
vinden. De terugtocht verloopt via een lange strandwandeling langs 
de ‘Côte d’ Opale’, alleen ‘gestoord’ door de zilte zeebries en het 
geroep van de meeuwen 
o Afspraak: 9.30 uur in de Duinhoekstraat 179, 8660 – De Panne. 

Parkeren kan net voor de Franse grens (in de buurt van Camping Du 
Perroquet Fr) 

o Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be of 0494 758487 

 

Zondag 4 juni 2023 

Luswandeling Houx - Dinant  
23 km, GR 125, 126 en 129 
De steile rotswanden op de oevers van de Maas tussen Anhée en 
Dinant vormen het decor van deze pittige wandeling die bulkt van 
woelige historische verhalen in een indrukwekkend kader van 
bossen, valleitjes en panorama’s. We komen langs de iconische 
toren van de abdij van Leffe, de citadel, de feodale ruïnes van 
Bouvignes en het mysterieuze reservaat van Poilvache. 
o Afspraak: 9.30 uur op de kleine parkeerplaats aan de kerk van 5530-

Houx, te bereiken via E411 afrit 19 Spontin 
o Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484 

 

Zondag 3 september 2023 
Luswandeling Houyet, vallei van de Lesse  
23 km, GR 126 en 577 
Vanaf Houyet, bekend van de kayak-afvaarten op de Lesse, 
klimmen we uit de vallei naar Hour. Op deze typische Famenne-
wandeling wisselen weidse panorama’s naar Condroz en Ardennen 
af met bos en een stevige klim op de Tienne du Grand Sart. 
o Afspraak: 9.30 uur aan het station van 5560-Houyet, te bereiken via 

E411 afrit 22 
o Inschrijven bij freddy.moorthamer@skynet.be of 0475 923484 
  

mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
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BRIEF VAN SIMON  

 Beveren, oranjerie, december 2022  

Beste,  

 

Bomen en zwammen het roept bij 
velen liefde én haat op. Liefde voor 
de boom, haat voor…tonderzwam, 
reuzenzwam, honingzwam, echte 
vuurzwam, boomgaardvuurzwam, 
zwavelzwam…. Het zijn de 
parasieten die ten koste van hun 
‘gastheer’ leven. Het is een kleine 
groep naast de saprofieten en 
symbionten of de opruimers en 
samenlevers of coöperatieven. 
Kunnen we iets tegen parasieten 
doen? Neen en ja. Het enige dat 
helpt is de bomen goede 
groeicondities geven en zeker 
omzichtig omgaan met snoeien, want zo zet je de deur wijd open 
voor criminele zwamsporen. Het is als met een open mond lopen 
in een zaal vol hoestende mensen. 

De zwammen die met bomen 
samenleven zonder ze te doden 
omstrengelen de worteltoppen 
met zwamdraden. Zij leveren 
de bomen water en mineralen, 
stikstof en fosfor en krijgen 
daarvoor suikers en andere 
koolhydraten van de boom 
terug. Zelfs zware metalen 
halen de zwamvlokken uit de 
bodem. Die zijn schadelijk voor 
de boom maar deren de 
zwammen niet.  
Maar er gebeurt daar nog wat 
meer onder onze voeten!  

 

echte honingzwam en gewoon 

elfenbankje doen zich tegoed 

aan boomstronk 

vliegenzwam bij berk 
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Elzen en dennen blijken via schimmelnetwerken met elkaar 
verbonden te zijn en wisselen ook voedingsstoffen uit. Hetzelfde 
gebeurt tussen berken al wisten we reeds dat berken goede 
vriendjes zijn met vliegenzwammen. Oude bomen staan in 
verbinding met de zaailingen die in de nabije omgeving opkomen. 
Ze geven elkaar voedseldiensten maar sturen ook moleculen uit 
die soortgenoten informeren over bedreigingen van vraatinsecten 
of -dieren. Daarvoor sturen ze ‘onsmakelijke’ stoffen naar de 
getroffen plaatsen zodat de predators minder smaak krijgen in 
hun hapje en er mee ophouden. Intelligent gedrag zonder dat er 
hersenen voor nodig zijn: communiceren met elektrische pulsen, 
beslissingen nemen, leren en herinneren, mycelium doet het 
allemaal.  
Zin om het nog verder ‘uitgespit’ 
te zien? Verslind dan Peter 
Wohlleben, Merlin Sheldrake of 
Suzanne Simard.  
Van hen krijg je niet alleen 
voortschrijdend wetenschappelijk 
inzicht maar wordt onze visie op 
heel wat zaken bijgesteld. 
Zo wordt ecologie, de studie van 
de relaties tussen levende 
organismen, belangrijker. En deze 
gewijzigde visie heeft ook 
gevolgen voor de andere 
deelgebieden van de biologie, 
bijvoorbeeld de systematiek. 
Zwammen worden beschouwd als 
lagere levensvormen in een 
classificatiesysteem waarbij de hoogmoedige mens aan de top 
staat. Maar als schimmels met elkaar en met andere 
levensvormen kunnen communiceren, als ze probleemoplossend 
gedrag vertonen, beslissingen kunnen nemen en een geheugen 
hebben, waar horen zwammen dan thuis in de levensboom? Is 
intelligentie iets dat in gradaties aanwezig is in levende wezens en 
niet uitsluitend gebonden is aan dierlijke hersenen? 
Ook het principe ‘survival of the fittest‘ kan niet meer als het enig 
principe in de natuur gelden. Als alles samenhangt en wederzijds 
afhankelijk is van informatie-uitwisseling, dan betekent dit veel 
samenwerking tussen organismen van zeer verschillende komaf. 

boomgaardzwam op pruimelaar 
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Het snijdt dus geen hout om alles te bekijken met een 
Darwinistische bril op (zonder Darwin opzij te schuiven, zeker 
niet). 
 

En wat is in dit verhaal de plaats van de mens? Zeker niet de 
kroon op het werk. Er is immers geen enkel wezen dat zo 
autodestructief is als de mens. Merkwaardig is wel dat onze visie 
op de natuur resulteert in een maatschappijvorm die daar een 
spiegeling van is: het Darwinisme leverde ons een harde 
negentiende en twintigste-eeuwse maatschappij op die 
voortgezet werd in het neoliberaal model, wel wat sociaal 
aangepast, maar nog steeds gebaseerd op het principe van de 
sterke duwt de zwakke opzij. Nu kantelt de wereld naar een 
samenwerkend model, een spiegeling van wat er zich altijd al in 
de natuur afspeelt. Zullen we, genoodzaakt door de 
klimaatopwarming, de natuur meer plaats geven? Wij kunnen dit 
probleem dat we zelf geschapen hebben niet oplossen met 
technische snufjes. Wel door samen te werken met de natuur, 
nederig haar wijsheid te erkennen en zachtmoedig geen spoor 
achter te laten bij onze doortocht op deze prachtige blauwe bol. 
Voorwaar een nobele eindejaar wens, niet? 

Lieve groeten,  

Simon  

  

tonderzwam 

 

 

tonderzwam 
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Aankondiging najaar 2023 

Lezing door Valerie Trouet  
‘Wat bomen ons vertellen’ 
Woensdag 4 oktober 2023 

20 – 22.30 uur in CC Ter Vesten 

 

Prof. dr. Valerie Trouet is een Leuvense bioingenieur, dendrochronoloog 
en klimaatwetenschapper vooral bekend van haar innovatieve studies van 
jaarringen in bomen. Sinds 2011 werkt ze aan de universiteit van Arizona 
en werd wereldwijd geapprecieerd omwille van de kennis die ze vergaarde 
met haar boomring onderzoeken. Het lukte haar om verbanden tussen de 
boomringen en de klimaatveranderingen veel duidelijker te maken. Haar 
onderzoek concentreert zich vooral op het klimaat in de afgelopen 2000 
jaar en hoe dit het ecosysteem beïnvloedt. Maar ze kan nog veel meer 
over jaarringen vertellen… 

 

Valerie Trouet is een aangename verteller, ze legt haar studies eenvoudig uit, 
terwijl haar enthousiasme eraf spat. Ze vertelt over de zoektochten naar heel 
oude bomen, in woestijnen, op koude bergtoppen of in radioactieve bossen 
in Rusland, over het harde labeur om in de bomen te boren. Maar evengoed 
verrassende verhalen over hoe de zeevarende Vikingen profiteerden van 
hoge zomertemperaturen om zelfs Groenland en Newfoundland te bereiken 
vóór de eerste helft van de vijftiende eeuw. Ze toont materiaal waarmee we 
begrijpen dat een dendrochronoloog ons erfgoed tot op een jaar precies 
meet door unieke jaarringpatronen met elkaar te vergelijken, de meest 
precieze dateringstechniek.  

 

Haar motto blijft: als we het verleden begrijpen, kunnen we ons beter 
aanpassen in de toekomst. 
Naast haar wetenschappelijk onderzoek nam ze tijd om voor het grote 
publiek een boek te schrijven dat leest als een trein, eerst in het Engels, en 
daarna vertaald: ‘Wat bomen ons vertellen’ Ze won hiermee de Jan 
Wolkers prijs in 2020 voor het beste Nederlandstalige natuurboek.  
Vanaf januari 2023 is Valerie terug in ons land, ze is aangesteld als 
wetenschappelijk directeur van het nieuw opgerichte klimaatcentrum in 
ons land en komt hierdoor nu regelmatig in het VRT Journaal, Ter Zake en 
De Afspraak.  
 

o Organisatie: Hortus ter Saksen 
o Plaats: CC Ter Vesten Gravenplein Beveren 
o Deelname: voorinschrijving: 12€/pp en in de zaal 15€/pp 
o Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be en overschrijven van  

12 euro per deelnemer op rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 
van Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: ‘Valerie Trouet’ en 
naam deelnemer(s) 

 

Foto: Koen Broos 

mailto:info@hortus-ter-saksen.be

