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Najaar 2016 in de kijker    
o Montmartre VII, zondag 4 september  
o 20 jaar Hortus ter Saksen, academische zitting, Natuur en 

plantenwereld inspireren steeds vaker technische innovaties, 
zaterdag 10 september 

o Cursus natuurgids, zaterdag 10 september tot 24 juni 2017 
o Oogstfeest, zondag 25 september 
o Donna forte, vrouwendag, vrijdag 30 september 
o Natuurwandeling in Hof ter Saksen, zondag 2 oktober 
o 20 jaar Hortus ter Saksen jubileumwandeling voor groot en 

klein naar en in Hof ter Saksen, zondag 9 oktober  
o Focus op diersporen, donderdag 13 oktober en zaterdag 15 

oktober  
o Naar de bron van de Europese tuinbeschaving, tuinenreis 

Italië 2017, dinsdag 18 oktober 
o Zilte groenten in Saeftinghe, zaterdag 22 oktober 
o Sint-Maartentocht, donderdag 10 november 
o Klaar voor de winter, verhoog je weerstand, woensdag 16 

november 
o Natuur en natuurparken in het noordwesten van de 

Verenigde Staten,  donderdag 15 december 
o Natuurtochten, zondagen  11 september, 9 oktober, 13 

november , 11 december en 8 januari 
o Brief van Simon 

Tuincafetaria open tot 30 oktober 
op zon- en feestdagen van 14 – 18 uur 

en donderdag 10 november van 18 – 23 uur 
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CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN 

20 jaar Hortus ter Saksen, academische 

zitting met drs. Bob Ursem over  

natuur en plantenwereld inspireren steeds 

vaker technische innovaties  
Zaterdag 10 september 2016, 14 – 18 uur   
Van opleiding chemicus, fysicus en bioloog, kijkt Bob Ursem al zijn 

hele leven vol verwondering naar de natuur rondom ons. Hij merkt 

dingen op die anderen niet zien. Het lijkt wel alsof hij een derde 

oog heeft en dat leidde al tot vele uitvindingen, die in patenten zijn 

omgezet. De bloemenklok was een van zijn eerste bedenksels. 

Verder vond hij via planten een beschermingsmiddel tegen UV-

straling en een nieuwe technologie om fijn stof en ultrafijn stof uit 

de lucht te vangen. En kunnen we iets leren van paardenstaarten 

voor het transport doorheen oliepijpleidingen? 

Niemand die zo enthousiast en boeiend over de natuur kan 

vertellen en hoe wij, mensen, daar ons voordeel mee kunnen doen. 

o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Plaats: kasteel Cortewalle, Essendreef 2, 9120 Beveren 
o Inschrijven verplicht voor 3 september bij anitamorjaen@yahoo.co.uk 

of M 0473 27 60 85  
o Deelname gratis 

 

Cursus natuurgids  
Zaterdag 10 september 2016 tot zaterdag 24 juni 2017, 9 – 12 

uur  
Wil je graag groepen begeleiden in een natuurgebied in je buurt ? 

Zoek je naar een combinatie van inhoudelijke kennis, 

natuurbeleving en engagement ? 

Dan ben je bij Natuurpunt CVN aan het juiste adres voor de cursus 

Natuurgids! 

Gedurende 30 activiteiten waarvan ongeveer de helft 

natuurexcursies en de andere helft theorielessen heb je een brede 

mailto:anitamorjaen@yahoo.co.uk
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basis over natuur en milieu en bovendien vaardigheden rond het 

begeleiden van groepen opgedaan. 

o Organisatie: natuurpunt CVN Waasland 
o Plaats: bioklas oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 

Beveren 
o Inschrijvingsgeld :  240 euro  (leden Natuurpunt  216 euro, - 25 jaar  

180 euro ) 
o Inschrijving : www.cvn.natuurpunt.be 
o Info : joelle.laes@cvn.natuurpunt.be  of chrisisa@skynet.be 

 

Focus op diersporen  
Donderdag 13 oktober 2016, 19.30 – 22 uur 

Zaterdag 15 oktober 2016, 9 – 12 uur  
Wat zijn diersporen? Hoe kunnen wij ze leren herkennen op het 

terrein? Hoe pak je spoorzoeken aan  en haal je  informatie uit 

verschillende types sporen? Op donderdagavond leer je de 

belangrijkste spoortypen kennen.  De theorie wordt duidelijk 

gemaakt met een mooie referentiecollectie en heel wat 

fotomateriaal. 

Het praktijkgedeelte op  zaterdagvoormiddag zal vooral gaan over 

het inschatten van de dieren in een parkbos en wat ze daar precies 

hebben gedaan. Uiteraard krijgen deelnemers enkele oefeningen 

spoorzoeken aangeboden. 

o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
o Lesgever: Dirk Van Der Meiren 
o Plaats: Hoeve Hof te Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven tot 5 oktober 2016 via www.hortus-ter-saksen.be of 

info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 
o Deelname: 10 euro voor theorie en praktijk, de ene les kan niet zonder 

de ander 
  

  

http://www.cvn.natuurpunt.be/
mailto:joelle.laes@cvn.natuurpunt.be
mailto:chrisisa@skynet.be
http://www.hortus-ter-saksen.be/
mailto:info@hortus-ter-saksen.be


4 
 

Naar de bron van de Europese 

tuinbeschaving, info over tuinenreis Lazio, 

Italië, 3 – 9 april 2017 

Dinsdag 18 oktober 2016 , 19.30 uur 
In onze jachtige hedendaagse werk- en woonomgeving is een 

rustgevende en intieme tuin met de uitstraling van een klassieke 

schoonheid, meer dan welkom. Ideeën uit de historische  Italiaanse 

tuinen  vinden  wonderwel  hun  plek in de huidige trend van 

minimalistisch en symmetrisch ingerichte buitenruimtes. De 

Italiaanse tuinstijl ontstond vlak na de chaotische middeleeuwen. 

Architectuur en kunst golden in de renaissance als toonbeeld van 

beschaving.  In een typisch Italiaanse tuin komt de intentie om de 

natuur te domineren en te beschaven tot uiting. Een belangrijk 

aspect is dan ook het modelleren van groen in architectonische 

vormen. Het doel is het creëren van de perfecte oase, een 

harmonisch geheel tussen architectuur, kunst en natuur. 

Rechtlijnige paden, strikte volgorde, symmetrie, vierkante en 

geborduurde bloembedden met lage geometrische hagen…De 

basisingrediënten van een Italiaanse tuin zijn ontworpen om 

bezoekers te verbazen en te fascineren. Nog steeds spelen deze 

ingrediënten een belangrijke rol in de Italiaanse tuinkunst. Deze 

stijl oefent haar invloed al eeuwen uit en verrast nog steeds met 

eigentijdse variaties. In deze tuinenreis  gaan we op zoek naar ‘de 

perfecte oase’, de klassieke schoonheid van renaissancetuinen, de 

ingrediënten van Italiaanse tuinen in hun zuiverste vorm. Staan op 

het programma: omgeving Viterbo (100 km ten noorden van Rome) 

met  Villa Lante, Parco dei  Monstri, Villa Farnese, Castello Ruspoli 

en rondom Rome met Giardino di Ninfa, Villa Aldobrandini, de 

tuinen van het pauselijke buitenverblijf in Castel Gandolfo en Villa 

d’Este. In Rome bezoeken we het Vaticaan. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
o Reisbegeleider: Jan Wylin 
o Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname reisvoorstelling: gratis 
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Zilte groenten in Saeftinghe  
Zaterdag 22 oktober 2016, keuze tussen 
13.30 – 15.30 uur of 15.30 – 17.30 uur 
Op de Mariahoeve in Nieuw-Namen worden binnendijks exclusieve 
zeegroenten (zilte aardappelen, zeekraal, zeekool en  oesterblad) 
geteeld. We krijgen een rondleiding, tips voor recepten en een 
proevertje met een glas cava. Daarna maken we een rustige 
wandeling van een uur over een onverhard pad met bruggetjes 
over de geulen in het Verdronken Land van Saeftinghe. 
o Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, cc Sint-Niklaas – Vrije 

Ateliers, Hortus ter Saksen vzw en gemeente Beveren 
o Lesgever: Martine Van Wesemael, zaakvoerster Mariahoeve 
o Plaats: Mariahoeve, Koninginnestraat 2, 4568 PT Emmadorp, Nl 
o Inschrijven tot 12 oktober 2016 bij Vormingplus Waas-en-Dender,  

T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender. Vermeld bij 
je inschrijving of je wil carpoolen. Bij vertraging bel je 0473 42 20 02 

o Deelname: 15 euro, met korting: 9 euro  
o Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946  

 
Klaar voor de winter : verhoog je weerstand 
Woensdag 16 november 2016, 19.30 – 22 uur 
Griep, verkoudheden, gebrek aan energie,… je krijgt er elke winter 
mee te maken. Je immuunsysteem laat het afweten door de 
aanvallen van al die virussen, microben en bacteriën die in deze 
periode de tijd van hun leven hebben. Nochtans kan je door je 
voeding aan te passen en bepaalde kruiden te gebruiken heel wat 
doen om je weerstand te verhogen. In deze vorming leer je wat je 
kan doen om die ‘geniepige’ beestjes de baas te kunnen. Krijgen ze 
je toch te pakken, dan maak je er snel komaf mee.  Zo kom je fit en 
gezond de winter door. 
o Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Hortus ter Saksen vzw en 

gemeente Beveren 
o Lesgever: Ingrid De Coninck, voedingsdeskundige 
o Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven tot 6 novemberl 2016 bij Vormingplus Waas-en-Dender,  

T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender 
o Deelname: 8,5 euro, met korting: 4,25 euro  
o Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 
 
 

http://www.vormingplus.be/waas-en-dender
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Natuur en natuurparken in het noordwesten 
van de Verenigde Staten 

Donderdag 15 december 2016, 20 – 21.30 uur  

Onze trip begint in Seattle, de hoofdstad van de staat Washington. 
Ten oosten bevindt zich het North Cascades nationaal park en 
bereiken we via het merkwaardig natuurverschijnsel Dry Falls het 
zuidelijker gelegen Mount Rainer nationaal park. Langs de 
vruchtbare Yakimavallei en de machtige Columbiarivier belanden 
we in Portland, de "City of Roses" in de staat Oregon.  Daar nemen 
we een kijkje in de Rose test Garden en de schitterende Japanse 
tuinen. Van daar is het niet ver naar de prachtige Oregon coast 
waar de Stille Oceaan ongenadig op inbeukt. 
Het contrast met de kust kan in het binnenland niet groter zijn 
want we keren via de High Desert, die eigenlijk een steppe is en de 
lavavelden van de Cascade range terug naar het noorden en 
bereiken weer de staat Washington en het Olympic schiereiland. 
Daar komen we in het Olympic nationaal park waar zich aan het 
Quinaultmeer en de  Hohrivier nog stukken van het gematigd 
regenwoud bevinden. Het is hier dat de laatste delen van het 
eeuwenoude oerbos dat eens een groot deel van het noordwesten 
van de Verenigde Staten bedekte, bewaard gebleven zijn. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
o Voordracht: François Seghers 
o Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Deelname gratis 

 

IN EN OM HOF TER SAKSEN 

Oogstfeest!  
Zondag  25 september  2016, 14 – 18 uur  

Vandaag is het 2-jaarlijkse oogstfeest weer van de partij. De 
sapmobiel van Frederic Lerouge is actief. Wie meer dan 75 kg eigen 
fruit heeft kan de hele dag langskomen om het te laten persen tot 
sap in een box. En er is weer heel wat te beleven om de oogst van 
appelen en peren te vieren.  Op het grote plein tussen hoeve en 
oranjerie tref je de appel- en perenexpo aan meegebracht door de 
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specialisten van de Nationale Boomgaardenstichting. Je kan het 
fruit proeven, enkele kilo’s kopen of aansluiten bij het begeleid 
bezoek in de boomgaard.  Velt en Wase Imkersbond geven zin aan 
fruit en honing. Drieske Nijpers, volkskunstgroep uit Sint-Gillis-
Waas, speelt muziek en danst. Een paard met  koets maakt ritjes 
tussen kasteel en boomgaard. Kinderen spelen een spel in de 
boomgaard. Iedereen welkom! 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Nationale 

Boomgaardenstichting vzw, Wase Imkersbond en Velt  
o Plaats: Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Fruit persen : contacteer vooraf info@mobielefruitpers.com voor de 

prijs en voor het uur dat jij mag komen met je fruit. 
o Gratis deelname oogstfeest 
 

Donna forte, vrouwendag 
Vrijdag 30 september 2016, 13 - 18 uur  

Vandaag wordt het park voor een dag ingenomen door vrouwen. 
Het klinkt sterk, doch geen gerol met spierballen maar vrouwen die 
willen genieten van een middagje uit. Ze hebben interesse in 
cultuur, hebben groene vingers, zijn creatief en zijn graag bezig met 
voeding  en gezondheid. Je leert het park kennen van binnen en 
van buiten dankzij talrijke belevingen die leuk en boeiend zijn.  
Anita maakt je wegwijs in de geschiedenis van het kasteel . Karine 
vertelt over etiquette en eetgewoonten door de eeuwen heen. Een 
Chinese theeceremonie maak je mee met Yizi, de Chinese 
theedame, terwijl tai chi  de specialiteit is van Gerd .  Veerle 
dompelt je onder  in aromatherapie. Jan leert zeer eenvoudig 
snoeien in je tuin en  Griselda is net heel creatief met snoeihout.  
Met Christa en Maria kan je proeven van bloem en blad uit het Hof 
ter Saksen en de Nationale Boomgaardenstichting maakt net wat 
fruit in. De Wase Imkersbond weet alles over bijen, honing en het 
gebruik ervan. Alsof dit nog niet genoeg is kan je ook naar de 
kunstexpo  van Godelieve, Griselda, Luce en Aleydis in het kasteel. 
Hortus ter Saksen serveert drankjes op het mooiste terras van 
Beveren terwijl Lieselot  je verwent met hoeve-ijs . Vanaf 16.30 uur 
zijn er ook frietjes. 
  

mailto:info@mobielefruitpers.com
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We love this green 
Shall we taste 
A cup of  
Green Tea 
o Organisatie: KVLV-gewest Beveren  i.s.m. gemeente Beveren, 

Nationale Boomgaardenstichting vzw, Wase Imkersbond en 
gidsenvereniging Beveren  

o Plaats: Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info en inschrijving via kvlvgewestbeveren@yahoo.be voor 24 

september 
o Deelname: 20 euro , KVLV –leden 15 euro,  

Overschrijven op BE18 7376 0354 5965 
 

Natuurwandeling in Hof ter Saksen 
Zondag 2 oktober 2016, 14 – 16 uur 

Met de herfst komen de regens, maar ook de “Indian summer” als 

het een beetje meezit. De bladeren krijgen gouden, koperen en 

vermiljoenen  tinten die contrasteren met de donkergroene 

“evergreens”. Vele bomen en struiken laten nu hun vruchten 

afrijpen en de dieren profiteren daarvan om een dikke vetlaag aan 

te leggen om te overwinteren of de lange tocht naar het zuiden aan 

te vatten. Een arboretum als Hof ter Saksen heeft zo’n grote 

verscheidenheid dat je zowat bij elke pas nieuwe vruchten en 

kleuren ontdekt. De vroege herfst is dan ook het seizoen om daar 

wat dieper op in te gaan en tegelijk onze ogen open te houden voor 

de vluchtige passanten die van al die overvloed hun deeltje mee 

willen pikken. 

o Organisatie wandeling: Natuurpunt - CVN-Waasland 
o Natuurgids Dirk De Roose 
o Verzamelplaats: schuilhuis tegenover kasteel Hof ter Saksen, Hof ter 

Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info: groendienst Beveren, T 03 750 18 60 of 

christa.maes@beveren.be 
o Gratis  

 
 
 

mailto:kvlvgewestbeveren@yahoo.be
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Sint-Maartentocht  
Donderdag 10 november, vanaf 18 uur 

Sfeervolle familiewandeling in het teken van Sint-Maarten. Vuur, 

verhalen, licht, animatie en diverse eet- en drankstandjes maken 

van deze tocht een uniek gebeuren. 

o Organisatie: gemeente Beveren 
o Plaatss: op en rond Hof ter Saksen,  9120 Beveren 
o Info: erik.apers@beveren.be of T 03 750 16 29 
o Deelname gratis 

 

TENTOONSTELLINGEN 

Montmartre VII  
Zondag 4 september 2016, 13 - 18 uur 

Tekenaars, schilders, beeldhouwers, grafici, fotografen en alle 
andere kunstenaars die zin hebben om hun werken naar het 
publiek te brengen, zijn van harte welkom  op Montmartre VII.    
Er is weer een jeugdwedstrijd waarvan de werken worden 
tentoongesteld in het kasteel. De winnaars en het toekennen van 
de prijzen worden vandaag om 14 uur bekend gemaakt in het 
kasteel Hof ter Saksen. 
De muzikale omlijsting start om 14 uur met het ‘klein muziekje’ uit 
Melsele. Om 15 uur is er het orkest ( band ) The Motel Men die van 
op het podium muziek uit de jaren 60 en 70 laat horen. Na het 
orkest neemt het ‘klein muziekje’ uit Melsele het over  tot +/- 
17.30 uur. Montmartre in Hof ter Saksen, dat staat garant voor een 
gezellige familienamiddag.  
o Organisatie: Kunst Montmartre i.s.m. gemeente  Beveren 
o Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven als standhouder bij Lut De Baere, Alice Nahonlaan 7, 9120 

Melsele of via lut@boks.be of op M 0476 97 05 89. 
Standhouders betalen voor een standplaats van 5 m bij 5 m, 5 euro en  
voorzien zelf tent, parasol, zeil of andere attributen om werken ten 
toon te stellen. Voor de bruikleen van een tafel en 4 stoelen wordt 5 
euro borg aangerekend. 

o Gratis voor bezoekers 
 

mailto:erik.apers@beveren.be
http://www.kunstmontmartre.be/nieuws/21-2016-jeugdwedstrijd-kunst-montmartre-vzw.html
mailto:lut@boks.be
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Josee Kempen exposeert  
Zondag 9 oktober en  weekends 15 – 16  en 22 – 23 oktober 

2016, 14 – 17 uur 

Josee Kempen toont retabels, tekeningen en collages. In haar 

authentiek theater ensceneert ze tronen en altaren voor de 

oermoeder, de bruid en het engelachtig meisje. 

o Plaats:  kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info : joseekempen@icloud.com 
o Inkom gratis 
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NATUURTOCHTEN 

Zondag 11 september 2016: luswandeling 
Falmignoul (22,2 km). 
Tussen Givet en Dinant snijdt de Maas zich een weg doorheen 

indrukwekkende rotsmassieven. We wandelen in het 

karakteristieke Condroz-landschap tussen Waulsort en de beneden-

Lesse. 

o Afspraak: 9.30 uur aan de  kerk van 5500 Falmignoul, Rue du Cretia 

o Inschrijven bij  Marc M  0494 12 86 81 of  marc.castelyns@scarlet.be 
 

Zondag 9 oktober 2016: JUBILEUMwandeldag 
20 jaar Hortus ter Saksen, Bazel – Hof ter 
Saksen. 
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van onze vereniging 
bieden we een bijzondere wandeldag aan in onze eigen streek, het 
Waasland. 
Lange natuurtocht (18 km): We starten in Bazel aan de sporthal, 

maken kennis met het overstromingsgebied KBR en het park 

Wissekerke. We wandelen via oude kerkwegels en landelijke (trage) 

wegen naar onze thuisbasis het park Hof ter Saksen, waar een 

jubel-onthaal op ons wacht! 

o Afspraak: 9.15 uur op de parking van Hof ter Saksen, Hof ter 
Saksendreef, 9120 Beveren. We worden vervoerd naar de sporthal van 
Bazel, waar de wandeling start om 9.30  uur  

o Inschrijven bij  Freddy M 0475 92 34 84 of 
freddy.moorthamer@skynet.be  
 

Korte gezins-natuur-wandeling (6 km): met natuurgids Maria 

Picavet wandelen we in en rond het park van Hof ter Saksen. 

Het wordt een gevarieerd avontuur met natuurweetjes en 

leuke doe-activiteiten en spelletjes voor de jongsten! Rond 

16 uur sluiten we aan bij de andere wandelaars en bezoekers 

voor een gepaste jubel-afsluiter.  

mailto:marc.castelyns@scarlet.be
mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
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o Afspraak: 13.30  uur aan het schuilhuis in Hof ter Saksen, Hof ter 
Saksendreef, 9120 Beveren  

o Deelname gratis 
 

Zondag 13 november 2016: luswandeling 

rond de “Mont de la Trinité” in 

Henegouwen,deels GR123 (23 km).  
Tussen Roubaix en Doornik ligt een oude meander van de 

Schelde, die daar nog Escaut heet. Vanaf dit beschermde 

Natura 2000-gebied wandelen we naar en rond de “berg” 

van Mont-Saint-Aubert. Weer eens een verrassend mooi 

stukje Henegouwen! 
o Afspraak: 9.30 uur aan “La Maison de Léaucourt”, Chemin des Etangs 

12/A, 7742-Pecq. Dit is een zijstraatje van de Chaussee d’Audenarde in 
Pecq, best te bereiken via de E42 afrit 34bis, dan de N50 tot Pecq en 
rechtsaf tot de Chaussee d’Audenarde  

o Inschrijven bij  Marc M  0494 12 86 81 of  marc.castelyns@scarlet.be 

 

Zondag 11 december 2016: luswandeling 

Huldenberg (20 km). 
Een tocht door een verrassend heuvelachtig landschap. We 

nemen jullie mee langs vijvers en riviertjes, door weiden en 

hooilanden en door waardevolle natuurgebieden. 
o Afspraak  : 9.30 uur Sportcomplex De Kronkel.  Dit is rechts van het 

gemeentehuis aan het Gemeenteplein in Huldenberg. 

o Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of 

freddy.moorthamer@skynet.be 

Zondag 8 januari 2017: luswandeling Putte 
België - Nederland (22 km). 
Een wandeling met een afwisselend landschap.  Een variatie 

van uitgestrekte bossen, heidevelden, duinen, vennen en 

polders.  

mailto:marc.castelyns@scarlet.be
mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
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o Afspraak  : 9.30 uur Kasteel Ravenhof - Oud Broek 2 in Stabroek.  

100 m voorbij de ingang van het kasteel is er een parking. 

o Inschrijven  bij  Marc M  0494 12 86 81 of  marc.castelyns@scarlet.be  

Bijdrage voor alle tochten : 2 euro per persoon of 4 euro per gezin.  

 

Vrijdag 31 maart tot zondag 2 april 2017: 

JUBILEUMwandelweekend 20 jaar Hortus ter 

Saksen. 
We verblijven in een heel comfortabel vakantiehuisje in 

Medendorf, hoog op de golvende kam tussen Sankt-Vith en 

de vallei van de Our op de grens met Duitsland. Bossen, 

valleitjes, schilderachtige gehuchtjes... weer eens een ideaal 

decor voor twee pittige natuurtochten. Kok Hugo en Maria 

staan garant voor de nodige culinaire verwenning en 

voldoende stap-energie! 
o Deelnemers worden vrijdag tegen 19 uur verwacht voor het 

avondmaal. Meer details over het programma volgen later. Max 25 

deelnemers. 

o  deelnameprijs: 145 euro per persoon, vol pension excl. drank en 

vervoer 

o Inschrijven via mail en betaling van het  voorschot van 75 euro uiterlijk 

tegen 15 oktober 2016  op rekening BE09 6528 2961 9157 van Hortus 

ter Saksen vzw, met vermelding van wandelweekend 2017 en je naam. 

Saldo te betalen tegen 1 februari 2017. 

o Info bij Marc  M 0494 12 86 81 of  marc.castelyns@scarlet.be of  

Freddy  M 0475 92 34 84 of freddy.moorthamer@skynet.be 

  

  

mailto:marc.castelyns@scarlet.be
mailto:marc.castelyns@scarlet.be%20of
mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
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BRIEF VAN SIMON 
Beveren, oranjerie, augustus   2016 

Beste, 

20 jaar Hortus !  Reeds 20 jaar verblijft Hortus in de oranjerie, mijn 

vroegere werkplek als hovenier van ter Saksen.  Wat begon met 

een groepje natuurliefhebbers die kennis en aandacht voor het 

arboretum en de natuur wilden overbrengen op bezoekers groeide 

uit tot een vereniging  die een breed palet  aan natuurgebonden 

activiteiten weet aan te bieden.  En of dit nodig is !  Helaas, nog 

steeds wordt natuur gelijkgesteld met al wat groen ziet en groeit.  

Enkele voorbeelden? 

* Landbouw is de mooiste natuur die mensenhanden ooit 

gecreëerd hebben.  Vele mensen fietsen nu nog het liefst langs 

polderwegen om te genieten van deze mooie natuur.  Dixit een 

gemeenteraadslid. 

* Een boom heeft ook altijd de functie om gekapt te worden.  Een 

boom kan niet eeuwig blijven staan.  Dixit een Vlaams minister. 

* Als er een zeldzame plant staat, wel spit ze dan uit en zet ze in 

uwen hof.  Dixit een veearts  toen er sprake was van het 

beschermen van een veenlens in de Grote Geule te Kieldrecht. 

Wat in deze drie gevallen maar niet aan het verstand te brengen 

blijkt is het begrip en het belang van ecosystemen en er 

overeenkomstig naar te handelen.  Een akker maïs is geen natuur, 

een bos is niet verplaatsbaar en biotopen zijn niet op te scheppen 

en neerpootbaar om het even waar.  Nochtans toont het 

ecosysteem aarde dat je zo maar niet zonder schrikbarende 

gevolgen enorme hoeveelheden CO2  de lucht in kan sturen.   
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Iedereen heeft wel een mening over de natuur; velen niet gestoord 

door enige kennis.  Maar als er beslissingen over planten en dieren 

moeten genomen worden met verstrekkende gevolgen kan je er 

toch best een bioloog bijhalen.  Iedereen heeft een mening over 

zijn lichamelijke gezondheid, maar als er wat mis loopt komt er 

toch best een dokter aan te pas.  Eigenaardig genoeg geldt dit niet 

voor de natuur: iedereen baas in eigen tuin, op eigen veld... 

Ecosystemen, ecologische kringlopen, het zal nog lang een 

speerpunt zijn bij de natuureducatieve rol van Hortus. 

Maar laten we het met een knipoogje naar hierboven over iets 

anders hebben: de vijg (Ficus carica)  een merkwaardige kleine 

boom in velerlei opzichten.  De decoratieve bladeren dienden het 

eerste mensenpaar tot kleding toen ze uit de eerste tuin werden 

verdreven.  Om maar te stellen dat de vijg al in 9400 voor Christus 

gecultiveerd werd in Jordanië.  De vijg zelf is eigenlijk geen vrucht 

maar een uitgegroeide bloembodem.  De bloempjes en pitjes zitten 

opgesloten in een beurs die wij als vrucht zien. Nog merkwaardiger 

is de ingewikkelde bevruchting door galwespen in een cyclus van 3 

generaties vijgen met vleugelloze mannetjes en vliegende 

vrouwtjes die met hun legboor eitjes afzetten in de kortstijlige 

bloempjes.  De mannetjes verlaten hun vijg nooit.  Ze worden 

bezocht door de vrouwtjes die in de vijg komen door het minuscule 

openingetje onderaan de vijg.  Wie vijgen eet uit het Middellands 

Zeegebied slaat meteen ook de overblijfselen van de mannelijke 

wespen naar binnen!  Hier in het gematigd Europa komen deze 

galwespen niet voor zodat wij onbevruchte, insectenvrije vijgen 

kunnen eten als ze tenminste rijpen.  Maar met de 

klimaatopwarming wachten de vijgenbomen een mooie toekomst.  

De cultivars die bij ons aangeboden worden kunnen zowel in een 

pot als in de volle grond op een zonnige windvrije plek groeien.  De 

groeiwijze is als een moerbeiboom met meerdere stammen of 

takken.  Ze behoren immers tot dezelfde familie.  Vijgen groeien 
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van oorsprong in riviervalleien en ravijnen waar hun diep en 

uitgebreid wortelgestel het water opzoekt.  Daarom is het nodig 

potplanten regelmatig water te geven in een goed gedraineerde 

grond.  Hun grote sierlijke bladeren zetten immers heel wat vocht 

om.   

Verwijzend naar de platte vorm van de gedroogde vijg zijn er in 

onze taal heel wat uitdrukkingen ontstaan met een overwegend 

negatieve betekenis.  Het woord vijg op zich is al een scheldwoord.  

Dan heb je nog platte vijg, vijgen na Pasen, paardenvijg, een vijg 

rond uw oren... Maar wat zou een boksvijg zijn? 

 

Lieve groeten, 

Simon 

 

 

 


